
TERVETULOA – TERETULEMAST –
WELCOME – VÄLKOMMEN –
добро пожаловать 

TASKIN 

VANHEMPAINILTA 

06.09.2022



ILLAN OHJELMA
18.00-n.19.00 Yhteinen osio

 kouluvuosi, toiminta nyt 
ja tulevaisuus

 käytännön asioita 
koululta

 sähköpostiosoitteet 
oppilaille ja Teams

 koronatilanne ja siihen 
liittyvät asiat

 turvallisuus

Uusi opettaja esittäytyy

Koulusihteeri esittäytyy

Suomenkielestä ja suomen 
kieli toisena kielenä

 TASK tuki ry:n terveiset

 Vanhempaintoimikunta

Muita esille tulleita asioita 

tarvittaessa

Vapaata keskustelua

n. 19.00 siirtyminen luokkiin



Wilmasta

 Pieni koe tähän lukuvuoden alkuun

 Oppimisen ja opiskelun perusasiat

 Viestit

 Tiedote

Koulun nettisivuilta löytyy pian päivitettynä mm.

 Toimintasuunnitelma http://www.suomalainenkoulu.ee/tallinnan-suomalainen-koulu/

 Opetussuunnitelma http://www.suomalainenkoulu.ee/tallinnan-suomalainen-koulu/

 Ajankohtaistahttp://www.suomalainenkoulu.ee/uutiset/

 Yleiset tiedot ja yhteystiedot

 Tuki ry:n hallituksen tiedotteet

 Ym. Tietoa ja asiaa

 Aikataulut vuodelle

http://www.suomalainenkoulu.ee/tallinnan-suomalainen-koulu/
http://www.suomalainenkoulu.ee/tallinnan-suomalainen-koulu/
http://www.suomalainenkoulu.ee/uutiset/


Oppilaiden sähköpostit ja Teams

- etunimi.oppilas@suomalainenkoulu.ee

- Ohjeet tarvittaessa kansliasta

Muutama tärkeä asia:

- Poissaolotilanteet

- Ruokailut ja syöminen

- Sisäkengät

- Välitunnille meno ja välituntialue

- Kännykät ja oheistarvikkeet

- Ulko-ovet

- Kyytien odottaminen

mailto:etunimi.oppilas@suomalainenkoulu.ee


 Taskin pääasiallinen toimintakieli on suomen kieli. Kaikki informaatio on 
suomen kielellä, ja pyrimme ylläpitämään ja vahvistamaan sitä 
opiskelukielenä

 Ulos luokasta, ja toiminnallinen, luonnossa liikkuva koulu – tätä olemme 
ja tätä ylläpidämme

 Yhteisöllisyys ja osallisuus – oppilaat saavat vaikuttaa oman koulunsa 
asioihin aina tarpeen ja tilanteen mukaan. Koulun kolmikanta ovat 
oppilaat, vanhemmat ja koulu. Kun nämä kaikki kolme osa-aluetta 
toimivat yhdessä hyvin, ja hoitavat omiin velvollisuuksiinsa kuuluvat osa-
alueet vastuullisesti, niin koko yhteisö toimii hyvin!

 Arviointitapoja - lukuvuositodistus ja välitodistus

- arviointikeskustelut (oppilas, opettaja, vanhempi)

- itsearviointi

- vertaisarviointi

- 1.8.2021 voimaan tulleet arvioinnin kriteerit



TILANNE & TOIMET KORONAN KANSSA

 Noudatetaan Viron terveysviranomaisten ohjeita yleisesti, myös Suomen terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitoksen ohjeistuksia seurataan koko ajan

 Toimimme lähiopetuksessa, ja jotta siinä pysytään, niin

 Kiinnitetään huomiota kaikkeen hygieniaan, siivoukseen ja luokkien tuuletukseen

 Käsien pesu ja desinfiointi säännöllisesti

 Välituntiaika pääasiassa ulkona

 Luokkatilanteissa pyritään toimimaan rauhassa ja hygieenisesti

 SAIRAANA EI TULLA KOULUUN

 Flunssatilanteessa jäädään kotiin, seurataan vointia, tehdään pikatesti ja toimitaan sen 

mukaan

 Karanteeni on 5 vuorokautta positiivisesta testituloksesta tai oireiden alkamisesta

 Etäopetukseen siirrytään nopeastikin, mikäli niin määrätään



OPETTAJA PUHUU 

Leena Aro, suomen kielen, historian 
ja yhteiskuntaopin opettaja 
esittäytyy

Suomenkielestä ja suomen kieli 
toisena kielenä

Sana on vapaa muillekin opettajille!



TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT

 TASK tuki ry:n (puheenjohtaja Erika Hietamäki)

 Vanhempaintoimikunta 

 Suurlähetystö

 Suomi-instituutti

 Tallinnan suomalainen seurakunta



SANA ON VAPAA!

Mahdollisesti…

 Esille tulleita kysymyksiä

 Keskustelua



TÄSTÄ ON HYVÄ JATKAA!
ILOISTA SYYSLUKUKAUTTA KAIKILLE 


