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Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille  

 

ETÄOPETUS JATKUU KOSKIEN KAIKKIA LUOKKA-ASTEITA 

Viron koronatilanteen pahentuessa kaikki luokka-asteet siirrettiin siis etäopetukseen 11.3.2021 alkaen. Alkuvuosi 

meni sekä lähi- että etäopetuksen merkeissä vaihtelevasti; luokat 0-4 saivat olla lähiopetuksessa koko ajan. Nyt 

alkanut kaikkia koskeva etäopetus jakso kestää ainakin 11.4.2021 asti. Toivottavasti tiukat rajoitukset purevat ja 

kevään kuluessa yhteiskunta voisi palata asteittain normaaliin päiväjärjestykseen. Pitkä etäopetusjakso on raskas 

kaikille – sekä opettajille, oppilaille että koko perheelle. Toivotamme kaikille voimia etäarjen keskelle ja 

muistattehan, että tukea on saatavilla myös etäaikana ja yksittäisiä tukea tarvitsevia oppilaita voidaan tarvittaessa 

kutsua koulullekin. Olkaa siis yhteydessä kouluun heti, jos tuntuu, että etäkoulunkäynti ei ota sujuakseen.     

TALOUDEN ASIAA 

Vuoden 2020 tilinpäätös on valmis, tulos oli odotetusti ylijäämäinen. Suomen valtiolta saatu harkinnanvarainen 

tuki ja pienet säästöt kiinteiden kulujen osalta etäopetuksen aikana vahvistivat budjetoitua positiivista tulosta. 

Tilinpäätös käydään tarkemmin läpi sääntömääräisessä vuosikokouksessa.  

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 27.4.2021 ASK tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään koululla 27.4.2021 klo 18.30. 

Ilmoittautuminen ja kahvitus alkaa klo 18. Kokous pidetään, jos koronarajoitukset sen sallivat. Jos rajoitteet 

estävät kokouksen pitämisen tuona ajankohtana, hallitus päättää uudesta kokouspäivästä ja ilmoittaa siitä 

vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää. Vuosikokouksessa mm. esitellään ja hyväksytään koulun 

toimintasuunnitelma talousasioineen sekä valitaan hallitus. Kaikki vanhemmat voivat olla TASK tuki ry:n jäseniä. 

Jos et vielä ole jäsen, liittymisohjeet löydät kotisivulta www.suomalainenkoulu.ee.   

UUSISTA TILOISTA  

Nykyinen vuokrasopimus päättyy elokuussa 2021. Neuvottelu jatkosta nykyisissä tiloissa oli pitkällä, mutta 

valitettavasti alkuvuoden aikana tapahtunut omistajanvaihdos sekoitti kuviot ja olemme jälleen neuvottelujen 

alussa. Kahden potentiaalisen kiinteistön osalta tehdään parhaillaan suunnitelmia arkkitehdin avustuksella, jotta 

nähdään voisiko niistä löytyä koululle soveltuva tila. Hallitus tiedottaa asiasta tarkemmin niin pian kuin 

mahdollista.  

TULEVAISUUS JA STRATEGIA 

25 vuotta sitten kun TASK perustettiin, maailma oli kovin erilainen kuin tänä päivänä. Hallituksessa virisi ajatus 

siitä, että maailman muuttuessa voisi olla hyvä aika miettiä myös millainen tulevaisuuden TASK voisi olla.  

 

Alunperin TASK perustettiin Suomesta tilapäisesti Viroon muuttaneille suomalaisille perheille ja heidän lapsilleen. 

Viime vuosina kasvava trendi on ollut, että perheet muuttavat Viroon entistä pidemmiksi ajoiksi tai ovat esimerkik-

si paluumuuttajia, joiden lapset ovat käyneet koulua aiemmin Suomessa ja he haluavat jatkaa tutulla koulupolulla. 

Toki koulussa on yhä paljon niitäkin oppilaita, joiden perheet viipyvät Virossa lyhyen pätkän. Oppilasmäärät vaih-

televat suuresti eri vuosien välillä, eikä vallitseva pandemiatilanne suinkaan helpota asiaa. Vaihteleva oppilas-

määrä tuo mukanaan haasteita koulun toiminnalle. Toisaalta myös Suomen valtion myöntämä tuki on viime vuo-

sien aikana vähentynyt uuden laintulkinnan myötä, koulutilat mahdollisesti vaihtuvat ja ylipäätään maailman muu-

tostahti kiihtyy (teknologiamurrokset, virtuaalisuus, pandemiat jne.). Näiden teemojen valossa TASK Tuki ry:n 

hallitus järjesti virtuaalikokouksen henkilökunnalle 10.3.2021, jossa pohdittiin muutostrendien lisäksi mahdollisia 

uusia painotuksia, ns. "koulun strategiaa", tuleville vuosille. 
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Esiin tulleita ideoita olivat mm:  

 

•   erilaiset kielipainotukset, jolloin myös ei-suomalaistaustaiset voisivat kiinnostua enemmän 

 

•   voisiko olla kaksi erillistä linjaa; esim. suomi- linja ja kansainvälinen-linja 

 

•   yrittäjyyspainotus, koska monet Viroon tulleet ja tulevat ovat yrittäjätaustaisia 

 

•   virtuaalipainotus; suosituimmat verkkokurssit maailmalla (ja suosituimmat tubettajat) keräävät  

miljoonayleisöjä - etäopiskelu voisi olla iso mahdollisuus uudenlaisille tulolähteille 

 

•   tiiviimpi yhteistyö muiden Suomen ulkomaankoulujen kanssa, erityisesti kielten ja kulttuurin opetuksessa. 

 

Tulevaisuuden pohdintoja jatketaan tulevina kuukausina.  

Tule mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan koulun tulevaisuuteen! Kutsu seuraavaan virtuaalikokoukseen lähete-

tään kaikille TASK tuki ry:n jäsenille. 

 

Hyvää kevättä kaikille – koronarajoitteista huolimatta! 

Hallitus 

mailto:hallitus@suomalainenkoulu.ee

