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Tokion Suomi-koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2010-2011 

 

Tokion Suomi-koulu on Japanin pääkaupungissa Tokiossa toimiva vapaaehtoinen koulu, joka antaa 

täydentävää opetusta suomen kielessä ja kulttuurissa suomea äidinkielenään tai toisena kielenä puhuville 

oppilaille. Koulun toiminta rahoitetaan pääasiassa oppilailta kerätyiltä lukukausimaksuilla sekä 

Opetushallitukselta saatavalla toiminta-avustuksella. Tokion Suomi-koulu on perustettu 4.11.1990, joten 

lukuvuonna 2010-2011 koulu täyttää 20 vuotta. Juhlavuosi on täynnä uudistuksia, toiminnan 

määrätietoista kehittämistä ja yhteistyömuotojen laajentamista erityisesti seuraavin tavoittein:    

 

20-vuotisjuhlat 

Tokion Suomi-koulun juhlavuosi tuodaan esille kaikessa tiedotustoiminnassa. Juhlavuoden kunniaksi 

järjestetään Tokion Suomi-koulun taidenäyttely suurlähetystön tiloissa Suomen itsenäisyyspäivän aikaan. 

Joulukuussa järjestetään koulun 20-vuotisjuhlat suurlähetystön tiloissa. Juhlien järjestämistä varten 

perustetaan erillinen juhlatoimikunta.   

 

Yhdistysrekisteri 

Lukuvuoden 2010-2011 aikana Tokion Suomi-koulusta tulee rekisteröity yhdistys. Suomen 

yhdistysrekisteriin merkitsemisen jälkeen Tokion Suomi-koulu on oikeustoimikelpoinen eli se voi 

omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia sekä laatia anomuksia ja hakemuksia. Rekisteröinnin yhteydessä 

yhdistykselle hyväksytään säännöt ja allekirjoitetaan perustamiskirja. Rekisteröinnin myötä Tokion 

Suomi-koulu saa käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä ry. eli rekisteröity yhdistys.  

 

Kolmannen opetusryhmän perustaminen 

Tokion Suomi-kouluun perustetaan kolmas opetusryhmä mikäli syyslukukauden alkaessa 

kokonaisoppilasmäärä on vähintään 18 oppilasta. Uuden opetusryhmän toteutuessa oppilaat jaetaan 

uudelleen kolmeen opetusryhmään ikä- ja osaamistasonsa perusteella. Kolmannen opetusryhmän 

opettajaksi rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan opetus- ja kasvatusalan ammattilainen.     

 

Uudet toimitilat 

Tokion Suomi-koulu kokoontuu uusissa toimitiloissa syyskuusta 2010 alkaen. Uudet toimitilat sijaitsevat 

Hiroossa toimivassa vanhusten palvelutalossa, osoitteessa 4-6-1 Minami-Azabu, Minato-ku. Uudet 

toimitilat tarjoavat tarkoituksenmukaiset ja opetuskäyttöön soveltuvat luokat kolmelle opetusryhmälle ja 

samalla ne mahdollistavat entistä monipuolisempien opetusmetodien käytön opetuksessa. 

 

Opetustuntien ja kokoontumiskertojen lisääminen 

Lukuvuoden 2010-2011 aikana Tokion Suomi-koulun opetustuntimäärää ja kokoontumiskertoja 

lisätään. Periaate kerran kuukaudessa kokoontumisessa säilyy ennallaan, mutta sen lisäksi sekä syys- että 

kevätlukukaudelle lisätään yksi ylimääräinen kokoontumiskerta. Tämän uudistuksen myötä 

syyslukukaudella kokoonnutaan yhteensä viisi (5) kertaa ja kevätlukukaudella kuusi (6) kertaa.  

Opetustuntimäärää lisätään siten, että jokainen kokoontumiskerta on kestoltaan neljä oppituntia (á 45 

min.) eli kolme tuntia (á 60 min.). Kokonaisaikaan sisältyy valvottu välitunti. Lisääntynyt 

opetustuntimäärä mahdollistaa entistä tavoitteellisemman ja opetustavoiltaan monipuolisemman 

suomen kielen ja kulttuurin opetuksen ja sisällöllisesti mielenkiintoisemmat opetuskerrat oppilaille. 
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Opetussuunnitelman hyväksyminen ja käyttöönotto 

Uusi opetussuunnitelma hyväksytään syyskokouksessa ja otetaan käyttöön välittömästi hyväksymisen 

jälkeen. Opetussuunnitelman sisällöt muodostavat rungon opetuksen suunnittelulle ja toteutukselle sekä 

Tokion Suomi-koulun sisällöllisille, pitkän tähtäimen, tavoitteille. Opetussuunnitelman laadinnassa 

hyödynnetään vanhemmille keväällä 2010 laaditun kyselyn tuloksia, valtakunnallisen 

opetussuunnitelman perusteita, Suomi-koulujen tuki ry:n opetussuunnitelman laadintaan liittyvää 

materiaalia sekä muiden Suomi-koulujen opetussuunnitelmia. Ennen syyskokousta 

opetussuunnitelmaluonnos lähetetään oppilaiden vanhemmille kommenttikierrokselle. 

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Kotien ja Tokion Suomi-koulun yhteistyötä lisätään. Oppilaiden huoltajille lähetetään säännöllisesti 

uutiskirje, jossa kerrotaan Suomi-koulun ajankohtaisista asioista. Oppituntien sisällöistä, opetuskertojen 

toteutustavoista sekä kotitehtävistä raportoidaan huoltajille entistä tarkemmin. Huoltajille lähetetään 

kevätlukukaudella 2011 kysely, jossa kerätään palautetta koulun toiminnasta ja jonka tuloksia 

hyödynnetään uutta toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Uutena yhteistyömuotona huoltajille tarjotaan 

mahdollisuutta tilata ”vanhempainvartti” koulukerran yhteyteen, joko ennen tai jälkeen varsinaisen 

opetusajan. Vanhempainvartin aikana on mahdollista keskustella yksityiskohtaisemmin oppilaan 

suomen kielen opiskelun tavoitteista ja etenemisestä.  

 

Tokion Suomi-koulun kotisivut, Facebook ja muu tiedotustoiminta 

Lukuvuoden 2010-2011 alkaessa julkaistaan Tokion Suomi-koulun kotisivut, joihin on saatu Suomi-

Seuralta avustusta erityisapurahan muodossa. Kotisivuista laaditaan käyttäjäystävälliset ja sisällöllisesti 

laajat. Sivuja päivitetään aktiivisesti ja niitä kehitetään käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella. 

Kotisivuille merkitään tulevien opetuskertojen teemat sekä jokaisen opetuskerran jälkeen kotitehtävät. 

Kotisivujen laadinnassa hyödynnetään muiden Suomi-koulujen kotisivukokemuksia ja toteutusideoita.   

Tokion Suomi-koululle perustetaan kaikille avoimen ryhmän Facebookiin. Ryhmä on ensisijaisesti 

tarkoitettu oppilaille ja oppilaiden vanhemmille, mutta kaikilla halukkailla on mahdollisuus liittyä 

ryhmään. Facebookin kautta tiedotetaan ja keskustellaan ajankohtaisista, kouluun liittyvistä, asioista.  

Tokion Suomi-koulu hyödyntää tehokkaasti myös muita tiedotuskanavia koulun näkyvyyden 

lisäämiseksi. Lukuvuoden alkamisesta tiedotetaan Tokion Naistenlistan ja Tosimiesten 

sähköpostilistojen kautta. Suomen Japanin suurlähetystön kotisivuille laaditaan esittely Tokion Suomi-

koulun toiminnasta. Mahdollisuuksien mukaan tiedotetaan koulun toiminnasta ja 20-juhlavuodesta 

myös muiden tiedotuskanavien kautta.   

 

Johtokunnan toiminta 

Kevätkokouksessa 2010 valittu johtokunta toimii Tokion Suomi-koulun korkeimpana päättävänä 

elimenä vuosikokousten välillä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä 

tarvittavan määrän muita luottamushenkilöitä. Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa 

lukukauden aikana eli vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana. Johtokunnan kokouksissa käsitellään 

ajankohtaisia Tokion Suomi-koulun asioita, seurataan taloustilannetta ja toimintasuunnitelman 

toteutumista sekä kehitetään Tokion Suomi-koulun toimintaa käytännön tasolla vuosikokousten 

linjausten mukaisesti. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka toimitetaan tiedoksi oppilaiden huoltajille. 

Kokousten välillä johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa sähköpostin, Facebookin ja 

puhelimen välityksellä. 
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Yhteistyö muiden Suomi-koulujen sekä yksittäisten koulujen kanssa Suomessa 

Yhteistyötä muiden Suomi-koulujen kanssa jatketaan ja samalla etsitään uusia yhteistyökumppaneita eri 

puolilla maailmaa toimivista Suomi-kouluista. Aloitetaan yhteistyö yksittäisten koulujen tai 

opetusryhmien kanssa Suomessa esimerkiksi kirjeenvaihdon muodossa.  

 

Yhteistyö Suomi-koulujen tuki ry:n ja Suomi-Seuran kanssa 

Hyvin alkanutta yhteistyötä Suomi-koulujen tuki ry:n ja Suomi-Seuran kanssa jatketaan. Suomi-koulujen 

tuki ry:n kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti opetussuunnitelmaa laadittaessa sekä Tokion Suomi-

koulun hallintoa kehitettäessä. Suomi-Seuran kanssa tehdään yhteistyötä sekä Opetushallituksen 

toiminta-avustuksen että Suomi-Seuran omien apurahojen haku- ja tilitysprosesseissa.  

 

Uusien yhteistyökumppanien etsiminen 

Uusia yhteistyökumppaneita etsitään erityisesti Japanissa toimivien suomalaisten tai Suomeen jollain 

tavoin liittyvien yritysten ja yksityisten henkilöiden keskuudesta. Uusia yhteistyömuotoja etsittäessä on 

painotettava yhteistyömuotojen soveltuminen koulun tavoitteisiin ja toimintamuotoihin.   

 

Koulukummit 

Tokion Suomi-koulu tarjoaa yrityksille ja yksityisille henkilöille uutta tapaa tukea koulun toimintaa: 

ryhtymällä Tokion Suomi-koulun kummiksi. Koulukummit saavat säännöllisesti tietoa Tokion Suomi-

koulun toiminnasta, he saavat halutessaan yrityksensä logon tai tervehdyksensä koulun kotisivuille sekä 

mahdollisuuden osallistua koulun tapahtumiin tai tulla seuraamaan opetusta. Koulukummius solmitaan 

vuodeksi kerrallaan ja siitä suoritetaan kertaluontoinen maksu koululle.    

 

Opettajainkokoukset 

Lukuvuonna 2010-2011 vakiinnutetaan käytäntö säännöllisistä opettajainkokouksista. 

Opettajainkokouksissa käsitellään Tokion Suomi-koulun ajankohtaisia asioita, tuntien suunnittelua sekä 

muita opetustyön kannalta keskeisiä asioita. Opettajainkokouksista laaditaan muistio, joka lähetetään 

sähköpostitse tiedoksi johtokunnan jäsenille.  

 

Opettajien täydennyskoulutus 

Tokion Suomi-koulun opettajat osallistuvat aktiivisesti Suomi-koulujen tuki ry:n järjestämään 

täydennyskoulutukseen. Lukuvuoden aikana opettajat täydentävät ammatillista osaamistaan 

kirjallisuuden, internetistä löytyvän materiaalin sekä muiden Suomi-koulujen opettajien kanssa käytävien 

keskustelujen avulla.  

 

Taloustilanteen parantaminen 

Tokion Suomi-koulun taloustilannetta pyritään parantamaan kaikin mahdollisin keinoin. 

Opetushallitukselta saatavan toiminta-avustuksen määrää pyritään nostamaan ja Suomi-seuralta haetaan 

järjestöapurahaa yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen. Taloudellista tilannetta pyritään parantamaan 

myös tarjoamalla yrityksille ja yksityisille henkilöille mahdollisuutta toimia Tokion Suomi-koulun 

kummeina.  

 

 


