
 

 

 

Zürichin Suomi-koulun toimintakertomus lukuvuodelta 2021–2022  

 

OPETUS 

Zürichin Suomi-koulun 40. lukuvuosi alkoi 25.08.2021 ja päättyi 11.06.2022. Suomi‐koulussa oli 
yhteensä 11 opetusryhmää ja yksi toimintaryhmä. Oppilaita oli opetusryhmissä lukuvuoden alussa 
103 ja lopussa 99. Oppilaista 10 kävi toimintaryhmää. Suomi-koulun toiminnassa oli mukana lähes 70 
perhettä. Järjestimme opetusta keskiviikkoisin ja lauantaisin kahdessa eri toimipisteessä: 
pääkoulullamme Waidhaldessa Zürichissä ja Schulhaus Bergli ‐koulun tiloissa Horgenissa.  

Keskiviikkoisin Waidhaldessa kokoontuivat kerho- ja esikouluikäisistä koostuva Neskarit, 
esikouluikäisten ryhmät Viskarit (1.KG) ja Eskarit (2. KG) sekä kouluikäisten ryhmät Miniorit, Juniorit 
ja Seniorit. Opetusryhmien vuoroviikoilla, ns. välikeskiviikkoisin Waidhaldessa kokoontui 
toimintaryhmä. Lauantaisin Waidhaldessa kokoontui yksi opetusryhmä, joka toimi osaksi kahtena 
ryhmänä. Näissä lauantain Silmut ja Versot -ryhmissä oli Suomi-koululaisia kerhoikäisistä 1. luokkaan 
asti.  

Horgenissa toimi 3 opetusryhmää: Nuput (1.KG–1. luokka), Taimet (2.–3. luokka) ja Lehdet (4.–6. 
luokka). Tänä lukuvuonna saimme käyttöömme kolme luokkatilaa, mikä vastasi ryhmien tilatarvetta. 
Näin ollen pystyimme tarjoamaan Horgenissa saman tuntimäärän opetusta kuin Waidhalden 
keskiviikkojen opetusryhmissä.  

Vanhempien toivomuksesta perustimme myös etäryhmän, joka oli tarkoitettu noin 4.–6. 
luokkalaisille. Etäryhmä tapasi noin joka toinen tiistai-ilta Zoomissa, ja lisäksi opiskeluun kuului 
itsenäistä työskentelyä. 

  

OPETTAJAT 

Lukuvuoden 2021–2022 aikana Zürichin Suomi-koulussa opetti 8 opettajaa: Katariina Granqvist, 
Anniina Joki, Veronika Kuusla, Eleonora Lallo, Annika Schmidt, Pia Wyser, Ida Östberg ja Riika Östberg. 
Toimintaryhmän ohjaajana toimi Julia Kettinen ja apuohjaajana Edith Östberg. 

  

KOULUNJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA JA PEDAGOGINEN JOHTAJA 

Koulunjohtaja oli 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. Pedagoginen johtaja vastasi opetukseen 
liittyvistä asioista ja pääasiallisesti viestinnästä opettajien kanssa. 

  

JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖT  
Johtokunnan jäsenet lukuvuonna 2021–2022 olivat: puheenjohtaja ja koulunjohtaja Heidi Poutanen, 
varapuheenjohtaja Pia Wyser, pedagoginen johtaja ja opettajaedustaja Riika Östberg (pääasiallinen 



vastuu koulun sosiaalisesta mediasta), rahastonhoitaja Maria Eddison, sihteeri Mari Tanskanen, 
opettajaedustajat Eleonora Lallo ja Anniina Joki, vanhempainedustajat Pia Ryhänen ja Teija Raeluoto 
sekä kannattajajäsenedustaja Päivi Harkko (vastuu koulun nettisivujen päivittämisestä). 
Varavanhempainedustajia olivat Riikka Späni ja Piia Lepistö-Johansson. Opettajaedustajien 
varaedustajia olivat muut opettajat. 

Kirjastovastaavana toimi Piia Lepistö-Johansson. Kahviovastaava oli Maria Eddison.  

Tilintarkastajina toimivat Satu Isotalus ja Heini Väre. 

 

LUKUVUODEN KULKU JA TAPAHTUMAT 

Koronapandemia vaikutti edelleen koulun ja yhdistyksen toimintaan, mutta opetus voitiin kuitenkin 
toteuttaa lähiopetuksena noudattaen viranomaisten rajoituksia ja tehostettua hygieniaa. 
Koulupäivien aikana Waidhaldessa toimi take away -kahvio, jota vanhemmat pitivät kukin vuorollaan. 

Kirjailija Eppu Nuotio vieraili Zoomin välityksellä etäryhmässä 16.11. Erityisesti vanhempien 
oppilaiden opetusryhmissä hyödynnettiin koululle hankittuja iPadeja. Perinteistä koko koulun 
yhteistä joulujuhlaa ei voitu vallitsevan koronatilanteen takia tänäkään lukuvuonna järjestää. Sen 
sijaan oppilailla oli ylimääräinen, jouluinen koulukerta Waidhaldessa 4.12. ja Horgenissa 8.12. 
Koulupäivä oli täynnä jouluista ohjelmaa ja tonttukin vieraili Waidhaldessa lahjasäkkinsä kanssa. 
Vanhemmille oli tarjolla glögiä.  

Syyslukukauden tärkeimpiä varainkeruutapahtumia olivat kirjapörssi 30.10. ja Zürichin perinteinen 
suomalainen joulutori 20.11. Kirjapörssin järjestivät SKS ja SVFF:n Bibliotheca Fennica.  Zürichin 
Suomi-koulu vastasi tapahtumassa lasten satutuokioista. Myyntipöydästämme löytyi kirjapörssissä 
suomalaisia herkkuja sekä Lempisana-tuotteita, joita myimme eri tapahtumissa 40-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi koko lukukauden ajan. Kirjapörssin järjestelyistä Suomi-koulun osalta 
vastasivat johtokunnan vanhempainedustajat. Joulutorin järjestelyistä Suomi-koulun osalta vastasi 
Mari Tanskanen ja hänen apunaan oli runsas joukko perheitä, johtokuntalaisia ja opettajia. Aherrus 
ja talkootyö kannatti, sillä glögipisteemme ja Suomi-herkut, kuten karjalanpiirakat, korvapuustit, 
makeiset ja leivät, houkuttelivat paikalle suuren joukon asiakkaita. Parin vuoden tauon jälkeen 
järjestetty joulutori oli koulullemme erittäin tuottoisa. Kaikkiin myyntitapahtumiin kuului oleellisena 
osana aktiivinen mainostus ja viestintä sosiaalisessa mediassa, mistä vastasivat Riika Östberg, 
Veronika Kuusla, Anniina Joki ja Annika Schmidt. 

Kevätlukukaudella 5.3. järjestimme webinaarin, jossa sosiologi Soile Pietikäinen luennoi ja keskusteli 
kaksikielisestä vanhemmuudesta etukäteen kerättyjen kysymysten pohjalta. Zoomin välityksellä 
pidetty webinaari keräsi 13 osallistujaa Zürichin Suomi-koulusta ja Tenavista. Musiikkipedagogi Ilona 
Pohjola vieraili Horgenin opetusryhmissä 23.3. ja Waidhalden ryhmissä 18.5. Koulumme vanhimpien 
oppilaiden luomia pulmatehtäviä julkaistiin toukokuussa Finnland Magazinen uudella Kinderseite-
sivulla. Osa tehtävistä julkaistaan syksyn 2022 numerossa. Näin aloitimme uuden yhteistyömuodon 
Suomi-koulujen ja SVFF:n kanssa. 2.4. osallistuimme SKS:n järjestämälle, Zürichin perinteiselle 
kevätorille. Torijärjestelyistä vastasi Mari Tanskanen ja hänen apunaan toimi Pia Wyser. Myynnissä 
auttoivat myös vanhemmat.     

Viimeinen koulupäivä kussakin toimipisteessä ja ryhmässä kului ulkoilupäivän ja piknikin puitteissa. 
Myös todistukset jaettiin poikkeuksellisesti jo viimeisellä koulukerralla. Lukuvuosi huipentui 11.6. 
pidettyyn koulun 40-vuotisjuhlaan Vogtei Herrlibergissä. Lasten päiväjuhlassa esiintymässä oli 
improvisaatioteatteri Häpeämättömät. Esityksen jälkeen vuorossa olivat stipendien jako ja oppilaille 



tarkoitetut teatterityöpajat. Tarjolla oli myös grillimakkaraa ja jäätelöä. Aikuisten iltajuhlassa 
nautittiin hyvästä ruoasta ja viihdyttämässä oli niin ikään improvisaatioteatteri Häpeämättömät. 
Teatteriesityksen jälkeen tanssijalkoja alkoi vipattaa, kun lavalle astui tanssiorkesteri Uusikuu. Suomi-
hittejä tarjosi myös DJ Jani. Kiitämme juhlien järjestelyistä erityisesti juhlatiimiämme, jonka 
muodostivat Annika Schmidt, Maria Eddison ja Pia Wyser, sekä yhteistyökumppaneitamme SVFF ja 
SKS. Suuri kiitos juhlakutsujen suunnittelusta sekä koko juhlavuoden visuaalisesta ilmeestä kuuluu 
Helena Jalangalle. Helenan luoma Lempisana-hirvi seikkaili niin kutsuissa, juhlavuoden t-paidoissa ja 
kasseissa kuin myös oppitunneilla.  

 

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. HSK-
tarkastajia vieraili lukuvuoden aikana oppitunneilla. Yksi koulumme opettajista suoritti HSK-
koulutuksen lukuvuoden aikana. Suurin osa opettajista osallistui myös Sveitsin Suomi-koulujen 
koulutusviikonloppuun Bernissä 30.–31.10.2021. 

 

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. Suuri kiitos kaikille kirjastossa 
auttaneille!  

Digitaalinen kirjakokoelma Lukulumo oli koulumme perheiden käytössä maaliskuun loppuun 2022 
asti. Lukulumoa hyödynnettiin myös oppitunneilla. 

 

KOULUN TALOUS JA VARAINKERUU 
Koulun yleinen taloudellinen tilanne on vakaa. Tulot ja menot seurasivat hyvin budjetoitua, mutta 
koulun 40-vuotisjuhla oli iso ylimääräinen ponnistus myös taloudellisesti. Näin tilinpäätös painui 
tappiolle (-1,533.70). Tukea juhlaan saatiin SVFF:ltä ja Suomi-Seuralta. 

Koulumme muut tulot koostuivat toiminta-avustuksesta, Suomi-seuran ylimääräisestä apurahasta, 
lukuvuosimaksuista, kahvio- ja kioskituotoista sekä muista talkootöillä kerätyistä tuotoista (torit ja 
Kirjapörssi). Myös SVFF (Suomen ystävät Sveitsissä) tuki toimintaamme tuntuvalla summalla. Lisäksi 
14 henkilöä/yhteisöä maksoi kannattajajäsenmaksua. Lämmin kiitos kaikille tukijoillemme ja 
yhdistyksen toiminnassa mukana olleille. 


