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KESÄLOMA LÄHESTYY - OPPILAAT PALASIVAT LÄHIOPETUKSEEN 

Kaikki oppilaat saivat luvan palata lähiopetukseen reilun kahden kuukauden etäopetuksen jälkeen 17.5.2021. 

Etäjaksosta selvittiin yhteisvoimin, mutta myös riemu oli yhteinen, kun vihdoin päästiin takaisin 

koulurakennukseen oppimaan. Lukuvuotta on onneksi vielä jäljellä, joten ehditään vielä opiskella yhdessä, tavata 

kavereita sekä opettajia ja ehkä jopa retkeillä.  

Kevätjuhla tullaan järjestämään viimeisenä koulupäivänä 11.6.2021 ja viime vuosien perinteiden mukaan 

iltajuhlana; toki koronarajoitteet huomioon ottaen.  Tarkemmat tiedot lähetetään lähempänä ajankohtaa. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 8.6.2021SK ääntömääräinen vuosikokous pidetään 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään koululla 8.6.2021 klo 18.30. 

Ilmoittautuminen ja kahvitus alkaa klo 18. Vuosikokouksessa mm. vahvistetaan tilinpäätös, esitellään ja 

hyväksytään toimintasuunnitelma talousasioineen sekä valitaan hallitus. Kaikki vanhemmat voivat olla TASK tuki 

ry:n jäseniä. Mahdollisen jäsenyyden voimassaolon voit tarkastaa Tuki ry:n sihteeriltä tai voit myös ilmoittautua 

uudeksi jäseneksi.  

TASK tuki ry:n toimintaa on koulun ylläpitäjänä toimiminen ja hallinnollisista asioista vastaaminen. Jos olet 

kiinnostunut vaikuttamaan koulun tulevaisuuteen hallitustyön kautta niin voit olla yhteydessä sihteeriin tai 

puheenjohtajaan jo ennen vuosikokousta! TASKtukiry.sihteeri@suomalainenkoulu.ee tai 

erika.hietamaki@suomalainenkoulu.ee  

LAIVAYHTIÖIDEN ALENNUSKOODIT  

TASK tuki ry:n hallitus on päättänyt, että lukuvuodesta 2021- 2022 alkaen laivayhtiöiden (Tallink, Viking Line ja 

Eckerö Line) alennuskoodit annetaan vain TASK tuki ry:n jäsenille, joiden huollettava opiskelee TASKissa tai 

Eiran aikuislukiossa TASKin yhteistyölukiolaisena. 

Jos et vielä ole jäsen, liittymisohjeet löydät Koulun hallinto - Tallinnan Suomalainen Koulu.  

UUSISTA TILOISTA  

Nykyinen vuokrasopimus päättyy elokuun lopussa. Jatkosopimusta viimeistellään parhaillaan ja tarkoitus on, että 

jatkamme nykyisessä kiinteistössä vuoden 2022 kesään saakka. Samanaikaisesti neuvottelemme toiseen 

kiinteistöön siirtymisestä vuoden 2022 syksystä alkaen. Tästä hallitus tiedottaa lisää heti, kun esisopimus on 

saatu tehtyä kiinteistön omistajan kanssa. Uusi kiinteistö sijaitsee Kadriorgin alueen pohjoisosassa.  

Uudessa kiinteistössä on edessä tilojen muuntelua koululle sopivammaksi ja pientä pintaremonttia. Samalla on 

tarkoitus uudistaa TASKin ilmettä laajemminkin. Tähän ponnisteluun kutsumme mukaan ammattilaisia ja/tai 

yhteistyöyrityksiä niin remontoinnin, pihasuunnittelun, sisustamisen kuin graafisen suunnittelun aloilta!  Lisätietoja 

puheenjohtajalta.  

Tavoitteena on tehdä TASKista entistä ehompi myös ulkoisilta puitteiltaan ja saada koulun historian seuraavat 

vuosikymmenet näyttävästi käyntiin. 25. vuotisjuhlien jäätyä väliin koronan johdosta panostetaan siis komeisiin 

avajaisiin uusissa tiloissa syksyllä 2022!   

Hyvää kevättä! 
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