Tallinnan suomalainen koulu
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Yhteystiedot

Henkilökunta

Vase 9a, 10125 Tallinn, Estonia

Henkilökunnan sähköposti on etunimi.sukunimi@suomalainenkoulu.ee

www.suomalainenkoulu.ee

Opettajat/luokanvalvojat

info@suomalainenkoulu.ee

Esiluokka, ap/ip

Kirsi-Maarit Viinikka

Opettajien huone: +372 641 1244

1.-2.lk, MU 0-2,MU 7-8, VAL MU 8-9

Kristi Sihvonen

Aamupäivä- ja iltapäiväkerho: +372 555 32508

3.-4.lk, LI 3-9, VAL LI 8-9, RU6

Merli Kaljuve

5.-6.-lk, KU, KS, OPO 7-9, UE/ET 5-6

Maaria Ala-Varvi

Riitta Kemppainen

7.-9.lk, HI, HY, AI, S23-7

Lauri Niemelä

+372 51 28 843 / +372 641 1032

lukio, MA, FyKe, BiGe, YM3-6

Markku Leino

riitta.kemppainen@suomalainenkoulu.ee

kielet VI, RU, vararehtori

Virge Sommer

EN, LI 3-4, LI 5-6, LI 7-9

Christian Brazier

Virge Sommer

erityisopettaja

Mari Pohjalainen

+372 555 32 509

tuntiopettaja KO, TE

Tiina Vänt

virge.sommer@suomalainenkoulu.ee

tuntiopettaja VE

Jelizaveta Kuliber

tunteja UE/ET 3-4, MU3-6

Riitta Kemppainen

Rehtori

Vararehtori

Koulusihteeri

Lotta Ek

Muu henkilökunta:

Kanslia: +372 56 94 7823

koulunkäynnin ohjaaja

Tiina Penttinen

lotta.ek@suomalainenkoulu.ee

keittiötyöntekijä

Irina Kiparis

siivooja

Anna Kanep

Jokainen huoltaja saa Tallinnan suomalaisen koulun Wilmaan henkilökohtaiset tunnuket. Koulusihteeri
lähettää ne, mikäli niitä ei vielä ole. Kodin ja koulun yhteydenpito on kätevää Wilman kautta, ja sieltä voi
seurata opintosuorituksia, lukujärjestystä, tiedotteita sekä toimintaa muutenkin. Wilma löytyy osoitteesta
https://wilma.suomalainenkoulu.ee

Task Tuki ry

Taskin Tuki ry on koulun taustaorganisaatio ja koulutuksen järjestäjä. Siihen kuuluvat kaikki
vanhemmat, jotka ovat ilmoittautuneet ja hyväksytty jäsenmaksun jälkeen jäseniksi. Tuki ry valitsee
vuosikokouksessaan hallituksen jäsenien keskuudesta.
Tuki ry:n hallitus 2018-19

hallitus@suomalainenkoulu.ee

Puheenjohtaja 2018-2019:
Hallituksen 2018-19 muut jäsenet:

Raitanen Yki
Forssten Kari
Ilmarinen Jouni
Markkanen Heidi
Väänänen Johannes
Golubenko Nadja
Noorem Kadri

Hallituksen varajäsenet:

Suomen kieli
Koulussa pääasiallinen toimintakieli on suomen kieli. Tunneilla puhutaan suomea opettajien ja
oppilaiden kesken. Poikkeuksena kieltentunnit, jolloin puhutaan opetettavaa kieltä. Välitunneilla
oppilaat voivat halutessaan käyttää omaa äidinkieltään. Suomen kieltä suositellaan käytettäväksi
mahdollisimman paljon myös kotona ja kavereiden kesken, että koulunkäyntikieli tulee sujuvaksi ja
automaattiseksi.
Kouluruokailu
Aamupäiväruoka sisältyy lukukausimaksuun ja tarjotaan kaikille oppilaille. Lisäksi on mahdollisuus
tilata lapselle etukäteen iltapäiväruoka joko kiinteästi lukukausittain tai kuukausittain. Iltapäiväruoka
on maksullinen ja laskutetaan tilauksen mukaan. Iltapäiväruokavarauksesta tulee kotiin tiedote
oppilaan mukana ja lomake löytyy myös koulun nettisivuilta.
Aamupäivä-/iltapäiväkerho
0.-2.luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus aamu-/iltapäiväkerhoon. Ilmoittautumislomake tulee
kotiin oppilaan mukana ja löytyy myös koulun nettisivuilta.

Vanhempaintoimikunta
Koululla toimii myös vanhempaintoimikunta, joka tukee koulun toimintaa monin tempauksin, järjestää
tarvittaessa tapahtumia lapsille, ja johon kaikki vanhemmat ovat tervetulleita.
Vanhempaintoimikunnan koollekutsuja on ollut lukuvuonna 2017-18 Silja Hurskainen
(silja.hurskainen@gmail.com), ja yhteyshenkilö koulun puolelta on Kristi Sihvonen.
Vanhempaintoimikunta tiedottaa toiminnasta lisää lukuvuoden alettua. Vanhempaintoimikunta löytyy
myös facebookista: TASK:in vanhemmat.

Oppilaiden terveydenhuolto
Terveydenhuollosta vastaa Tallinnan kaupungin kouluterveydenhuolto. Vuosittainen terveystarkastus
järjestetään koulun tiloissa ja se on oppilaille maksuton. Kouluterveydenhuollossa noudatetaan sekä
suomalaista että virolaista rokotusohjelmaa, joiden mukaiset rokotukset ovat kaikki saatavissa.
Kouluterveydenhoitajamme on Anne Voit oendusjuht.tnp.iru@gmail.com, +372 55565681

Työ- ja loma-ajat 2018-19

Oppilastietolomakkeiden tarkastus
Yhteystiedot tarkistetaan aina lukuvuoden alussa. Oppilaan mukana tulee koulun alettua kotiin
oppilastietolomake, joka tulee saattaa ajan tasalle, ja palauttaa mahdollisimman pian opettajalle!

Syyslukukausi ke 22.8. – pe 21.12.2018
Syysloma / Autumn break, viikko / week 43
Joululoma / Christmas break

22.10. - 26.10.2018
22.12.2018 - 6.1.2018

Kevätlukukausi ma 7.1. – ke 12.6.2019
Talviloma / Winter break, viikko / week 9,
Pääsiäisloma / Easter Holiday

25.2. - 1.3.2019
19. – 22.4.2019

Muita vapaapäiviä / Additional holidays:
Vappu / Labour Day

1.5.2019

Oppilaan odotustunnit / Parkki-tila
Jos oppilas tulee/tuodaan koululle ennen lukujärjestyksenmukaisten tuntien alkua, tai hän jää
odottamaan koululle tuntiensa päätyttyä, on oppilas vanhempien vastuulla. Odotustunnit eivät ole
kouluaikaa, eikä koulu vastaa oppilaan turvallisuudesta tänä aikana. Odotusaikaa saa viettää koulussa
aulan parkkinurkassa. Tällöin pitää muistaa ottaa huomioon vielä oppitunneilla olevat oppilaat.
Häiriökäyttäytymistä ei sallita yhtään.
Oppilaan tuominen kouluun
Koulun pihaan ei saa turvallisuussyistä ajaa, jos lapsi tuodaan autolla kouluun. Koululaiset tulee jättää
Vase-kadun varrelle. Näin vältämme pihan ruuhkautumisen.

Koulun tapahtumat saattavat muuttaa työpäiviä. Niistä tiedotetaan hyvissä ajoin.

Kerhotoiminta
Koulussa järjestetään oppilaille harrastekerhoja. Niistä tiedotetaan syksyllä koulun alettua.

Järjestyssäännöt
Koulun järjestyssäännöt ovat nähtävillä nettisivuilla. Säännöt käydään aina läpi oppilaiden kanssa
ensimmäisinä koulupäivinä. Kännykät pyritään pitämään repuissa, kännykkäparkeissa ja vain opetustai tuntitoiminnassa. Välitunneilla olisi suositeltavaa olla sosiaalinen ihan kaverien kesken ilman
kännykkää!

Valinnaisaineet koulussa 2018-19:
Alakoulu


Opetussuunnitelmaan kuuluva 3.-6.lk:n koulun oma valinnainen 1h/viikossa
tai 2h/joka toinen viikko, toteutuvat ryhmät:
 Askartelu ja taide
 Keittiötaitoja
 Robotiikka
 Liikunta



Uusi koulun oma valinnaisainetarjotin 3.-6.lk:lle tulee joulukuussa, jolloin
valitaan uusi aine keväksi.



A2-kielenä 4. luokalta alkava viro 4.-9.lk



A2-kielenä 4.luokalta alkava ruotsi 4.lk->



Vironkielinen matematiikka 6.-9.lk

Yläkoulu


7.lk:lla jatkuvat valitut vironkielinen matematiikka ja A2-viro



Taito- ja taideaineiden valinnaiset 8.-9.lk, 2h/vko, toteutuvat ryhmät:
 Venäjä (kaksivuotinen valinta, jos on valittu jo 8.luokalla, jatkuu myös
9.lk:lla
 Liikunta
 Musiikki
 Taide

