Zürichin Suomi-koulun toimintakertomus lukuvuodelta 2020–2021
OPETUS
Zürichin Suomi-koulun 39. lukuvuosi alkoi 26.08.2020 ja päättyi 05.06.2021. Suomi‐koulussa oli
yhteensä 12 opetusryhmää ja yksi toimintaryhmä. Oppilaita oli opetusryhmissä lukuvuoden alussa 97
ja lopussa 100. Oppilaista 6 kävi toimintaryhmää. Suomi-koulun toiminnassa oli mukana noin 60
perhettä. Järjestimme opetusta keskiviikkoisin ja lauantaisin kahdessa eri toimipisteessä:
pääkoulullamme Waidhaldessa Zürichissä ja Schulhaus Bergli ‐koulun tiloissa Horgenissa.
Keskiviikkoisin Waidhaldessa kokoontuivat kerhoikäisten ryhmä Miniminit, esikouluikäisistä
koostuva Neskarit sekä kouluikäisten ryhmät Eput, Miniorit 1, Miniorit 2, Juniorit ja Seniorit.
Opetusryhmien vuoroviikoilla, ns. välikeskiviikkoisin Waidhaldessa kokoontui toimintaryhmä.
Lauantaisin Waidhaldessa kokoontui yksi opetusryhmä.
Horgenissa toimi 4 opetusryhmää kahdessa vuorossa, molemmissa alle kouluikäisten ja kouluikäisten
ryhmä. Tänä lukuvuonna saimme käyttöömme kaksi luokkatilaa, mikä vastasi ryhmien tilatarvetta.
Myös koulupäivien määrää Horgenissa lisättiin, koska pyrimme vastaamaan vanhempien aiemmin
esittämään toivomukseen lisätunneista.

OPETTAJAT
Lukuvuoden 2020–2021 aikana Zürichin Suomi-koulussa opetti 7 opettajaa: Katariina Granqvist,
Mirta Kess, Veronika Kuusla, Eleonora Lallo, Annika Schmidt, Pia Wyser ja Riika Östberg. Lisäksi
koulussamme toimi apuopettaja Ida Östberg.

KOULUNJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA JA PEDAGOGINEN JOHTAJA
Koulun uutena johtajana aloitti toimikauden alussa Heidi Poutanen. Hänellä oli vastuu mm. koulun
hallinnosta, johtokunnan toiminnasta ja koulun virallisesta viestinnästä. Hän toimi tiiviissä
yhteistyössä varapuheenjohtajan Pia Wyserin ja pedagogisen johtajan Riika Östbergin kanssa. Pia
Wyser vastasi pääasiassa uuden johtajan perehdyttämisestä. Pedagoginen johtaja vastasi
opetukseen liittyvistä asioista ja pääasiallisesti viestinnästä opettajien kanssa.

JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖT
Johtokunnan jäsenet lukuvuonna 2020–2021 olivat: puheenjohtaja ja koulunjohtaja Heidi Poutanen,
varapuheenjohtaja Pia Wyser, pedagoginen johtaja ja opettajaedustaja Riika Östberg (vastuu koulun
sosiaalisesta mediasta), rahastonhoitaja Heini Väre, sihteeri ja opettajaedustaja Mirta Kess,
opettajaedustaja Eleonora Lallo, vanhempainedustajat Pia Ryhänen, Maria Eddison ja Riikka Späni,
sekä kannattajajäsenedustaja Päivi Harkko (vastuu koulun nettisivujen päivittämisestä).

Varavanhempainedustajia olivat Minna Künzler, Heta Multanen ja Piia Lepistö-Johansson.
Opettajaedustajien varaedustajia olivat muut opettajat.
Kirjastovastaavana toimi Piia Lepistö-Johansson. Kahviovastaavana oli Kati Auchli, mutta kahvio pysyi
kiinni koko lukuvuoden ajan.
Tilintarkastajina toimivat Satu Isotalus ja Kirsi Ruf.

LUKUVUODEN KULKU JA TAPAHTUMAT
Lukuvuosi aloitettiin lähiopetuksena, mutta tiukat koronarajoitukset toivat haasteita niin opetukseen
kuin yhdistyksen toimintaan. Vanhemmat eivät voineet oleskella koulun alueella ja kahvio pysyi
kiinni. Yhdistyksen, johtokunnan ja opettajien kokoukset järjestettiin etäyhteyksien välityksellä.
Lähiopetus jatkui 8.12. asti noudattaen Sveitsin hallituksen, Zürichin kantonin ja paikallisten koulujen
Covid 19 -turvallisuusohjeistuksia. Zürichin Suomi-koulun johtokunta vastasi myös koulumme omista
ohjeistuksista, joita päivitimme koko lukuvuoden säännöllisesti.
Syyslukukaudella Zürichin Suomi-koulu osallistui Suomi-seuran ja eri puolilla maailmaa toimivien
Suomi-koulujen ja muiden suomalaisyhteisöjen voimin tuotettuun Mimmit-virtuaalikonserttiin.
Konsertti esitettiin jäsenperheille ja kannatusjäsenille kolmena ajankohtana marras- ja joulukuussa
Zoom-sovelluksen kautta. Esitysten teknisestä toteutuksesta vastasi Heidi Poutanen yhteistyössä
Tenavien kanssa. Konsertin tärkeänä osana olivat myös Suomi-koulujen tervehdysvideot. Zürichin
Suomi-koulun tervehdysvideon toteutti Veronika Kuusla.
Syyslukukauden lopulla useat luokat osallistuivat Siskojen ja Simojen joulukortteja ikäihmisille hyväntekeväisyyskampanjaan. Kampanjassa lähetetään joulukortteja palvelu- ja vanhainkoteihin eri
puolille Suomea. Koulun perinteistä joulujuhlaa ei voitu järjestää koronapandemian takia. Sen sijaan
suunnitelmana oli, että jokainen ryhmä viettäisi joulujuhlaa oman opettajansa kanssa viimeisellä
koulukerralla. Tähän koulukertaan oli suunniteltuna jouluista ohjelmaa, lahjapussit ja pientä tarjoilua.
Jouluinen koulukerta jäi lopulta toteutumatta Waidhalden keskiviikkoryhmissä, sillä Zürichin
kantonissa kiellettiin HSK-lähiopetus 8.12. Näin ollen opettajille jäi alle vuorokausi aikaa muuttaa
opetus etäopetukseksi. Kaikki Waidhalden keskiviikon ryhmät pääsivät kuitenkin tapaamaan
etäyhteyden välityksellä Zoomissa 9.12., ja näin syyslukukauden opetus saatiin onnellisesti
päätökseen. Joulujuhlapäivänä 12.12. oppilaille lähetettiin virtuaalinen puuhapaketti, jonka tehtäviin
jokainen opettaja oli antanut työpanoksensa. Paketin kokoamisesta ja visuaalisesta toteutuksesta
vastasivat Annika Schmidt ja Riika Östberg. Puuhapaketti sisälsi monipuolisesti tehtäviä eri
ikäryhmille. Puuhapaketti toimitettiin sähköpostitse myös kannattajajäsenille.
Syksyn perinteiset varainkeruutapahtumat, joista tärkeimpänä perinteinen joulutori, eivät
toteutuneet. Lokakuun lopussa Suomi-koulu pääsi kuitenkin osallistumaan karkkimyyntipöydällä
kaksipäiväiseen Pop Up Mönchi -tapahtumaan Mönchaltorfissa. Paikalla oli Minna Künzler ja hänen
apunaan Maria Eddison. Tapahtuma oli koululle erittäin tuottoisa. Myimme syyslukukauden aikana
Suomi-herkkuja myös etänä, mikä oli koululle erittäin tuottoisaa. Kampanjoista vastasivat Pia
Ryhänen, Pia Wyser ja Heidi Poutanen. Kaikkiin myyntitapahtumiin kuului oleellisena osana aktiivinen
mainostus ja viestintä sosiaalisissa medioissa, mistä vastasi Riika Östberg. Zürichin Suomi-koululle
avattiin syyslukukauden lopulla myös Instagram-tili, jonka päivityksistä vastasivat opettajat Annika
Schmidt ja Veronika Kuusla. Zürichin Suomi-koulu löytyy myös Youtubista, tiliä hallinnoi Riika
Östberg.

Kevätlukukauden alussa etäopetus jatkui Zoomin välityksellä aina maaliskuulle asti. Etäopetus toi
opetuksen suunnitteluun opettajille paljon lisätyötä, mutta mahdollisti myös uusia toimintamuotoja.
Etäopetuksessa opettajat hyödynsivät mm. Padlet-alustaa. Pia Wyserin aloitteesta pidimme
kevätlukukauden alkupuolella Zoomissa myös iltasatutuokioita, jotka oli suunnattu erityisesti
koulumme nuoremmille oppilaille. Kevätlukukauden aikana opettajilla oli mahdollisuus osallistua
Nina Maunun toiminnallista kielenoppimista käsittelevään koulutuskokonaisuuteen kuin myös
muihin virtuaalisiin koulutustilaisuuksiin ympäri Eurooppaa. Veronika Kuusla puolestaan testasi
Kulkuri-materiaaleja alakoulun vanhimpien oppilaiden ryhmissä.
Suomi-koulussa seurasimme viranomaisten koronamääräyksiä ja näin ollen lähiopetus pääsi
jatkumaan jälleen 24.3. Muutamat oppilaat eivät kuitenkaan koronasta johtuen osallistuneet
lähiopetukseen, ja heihin opettajat pitivät yhteyttä mahdollisuuksien mukaan muilla tavoin.
Maaliskuun lopulla solmimme sopimuksen Lukulumon kanssa, mikä mahdollisti sekä opettajille että
oppilaille pääsyn Lukulumon laajaan, digitaaliseen kuvakirjakokoelmaan. Opettajat hyödynsivät
Lukulumoa opetuksessa. Lukulumon digitaalinen kirjasto, opettajien mahdollisuus maksullisiin Zoomlisensseihin kuin myös ensi lukuvuodelle hankkimamme tablettitietokoneet rahoitettiin
täysimääräisesti Suomi-seuralta saadulla avustuksella.
Viimeinen koulupäivä kussakin toimipisteessä ja ryhmässä kului puuharadan ja piknikin puitteissa.
Myös todistukset ja kirjastipendit jaettiin poikkeuksellisesti jo viimeisellä koulukerralla. Perinteisen
kevätjuhlan sijaan kevätlukukausi päättyi 5.6. Zoom-tapaamiseen, joka sisälsi koulunjohtajan
tervehdyksen, kuvaesityksen lukuvuoden varrelta sekä Suomi-koulujen tuki ry:n tarjoaman,
Sibeliuksen elämää käsittelevän, klassisen musiikin konsertin. Kuvaesityksen oppilaiden ja opettajien
kesätervehdysten kera kokosi Veronika Kuusla.
Kesäkuun alussa Zürichin Suomi-koulu osallistui vielä Suomi-seuran järjestämään, virtuaaliseen
Suomi-kylätapahtumaan. Kyseessä oli tapahtumaviikko, joka sisälsi ulkosuomalaisille tarkoitettuja
keskustelu- ja infotilaisuuksia. Zürichin Suomi-koulu järjesti yhdessä SenioriFoorumi Zürichin kanssa
9.6. tilaisuuden ”Mummin ja ukin kanssa kielen kiemuroissa”. Monikielistä isovanhemmuutta
käsittelevässä tapahtumassa alusti Pia Rämä-Ory ja Zürichin Suomi-koulua oli edustamassa Pia
Wyser.
Tiukkien kokoontumisrajoitusten vuoksi kevätlukukauden perinteisiä tapahtumia (mm. elokuvapäivä,
vierailupäivä ja kevätvaellus) ei järjestetty. Aamukahvit kokoontuivat Zoomissa, ja kevään
ilmoittautumisen aikaan järjestettiin avoin aamukahvitilaisuus kaikille Suomi-koulusta
kiinnostuneille. Aamukahveista vastasi Riika Östberg. Keväällä keräsimme oppilailta ja jäseniltämme
myös lempisanoja, joiden pohjalta Helena Jalanka suunnitteli painotuotteita. Lempisana-kassit ja tpaidat tulevat myyntiin ensi lukuvuonna. Poikkeuksellisen lukukauden päättyessä koulun opettajia,
johtokunnan jäseniä ja muita aktiiveja muistettiin Lempisana-kassilla.

HSK – HEIMATLICHE SPRACHE UND KULTUR
Zürichin Suomi-koulu kuuluu Zürichin kantonin viralliseen kotikielen ja -kulttuurin opetusohjelmaan,
HSK – Heimatliche Sprache und Kultur. Koulun HSK-koordinaattorina toimi Heidi Poutanen. HSK:n
myötä Suomi-koulun oppilaat saavat 2. luokka-asteesta alkaen HSK-arvosanan paikallisen koulun
myöntämään todistukseen. HSK mahdollisti Suomi-koululle edelleen ilmaiset koulutilat. HSKtarkastajat vierailivat osassa ryhmiä etäopetuksen aikana Zoomissa. Neljä opettajaa suoritti HSKkoulutuksen lukuvuoden aikana.

KIRJASTO
Suomi-koulun kirjasto oli tänäkin lukuvuonna todella suosittu ja ahkerassa käytössä. Aineistoa
päivitettiin jälleen lukuvuoden aikana. Kirjastovastaava Piia Lepistö-Johanssonia auttoi Waidhaldessa
vanhemmista muodostettu kirjastotiimi. Myös kirjavalikoimaa Horgenissa kasvatettiin, ja
vanhemmat auttoivat myös siellä kirjastokäyntien yhteydessä. Digitaalinen kirjakokoelma Lukulumo
on koulumme perheiden käytössä maaliskuun loppuun 2022 asti. Suuri kiitos kaikille kirjastossa
auttaneille!

KOULUN TALOUS JA VARAINKERUU
Koulun yleinen taloudellinen tilanne on vakaa. Tilinpäätös painui lievästi (CHF 498,68) tappiolle.
Koulumme tulot koostuivat toiminta-avustuksesta, Suomi-seuran ylimääräisestä apurahasta,
lukuvuosimaksuista ja talkootöillä kerätyistä tuotoista. Myös SVFF (Suomen ystävät Sveitsissä) tuki
toimintaamme tuntuvalla summalla. Lisäksi 18 henkilöä maksoi kannattajajäsenmaksua. Lämmin
kiitos kaikille tukijoillemme ja yhdistyksen toiminnassa mukana olleille.

