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LUKUVUOSI 2018 - 2019 ON ALKANUT VAUHDIKKAASTI
Hyvää alkanutta koulumme 23. lukuvuotta! Toivotamme kaikki uudet oppilaat tervetulleiksi TASK:iin – samoin
tervetuloa takaisin ”vanhat” oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö! Henkilöstön osalta tilanne on vastaava kuin
viime lukuvuoden lopussa – jatkuvuus on myös tärkeää! Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä lähes 90, mikä
on erinomainen asia. Lapsille ja nuorille on siis tarvetta Suomen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen
myös Tallinnassa. Tervetuloa tänään torstaina vanhempainiltaan koululle klo 18.30. Koululle voi tulla jo kello 18
kahvittelemaan ja tutustumaan toisiin vanhempiin ja opettajiin.
Oppilaita on esikoulussa 6, 1-6 luokilla 54 ja 7-9 luokilla on 25 nuorta. Lukiossa opiskelee neljä nuorta.
Koulussamme on yhteensä 89 oppilasta ja määrä on noussut viime vuodesta merkittävästi. Henkilöstöä on
yhteensä 15 (tilanne 6.9.2018 mukainen).
Vuonna 2018 vietämme Viron 100- vuotista itsenäisyyden juhlavuotta.
Tallinnan suomalainen koulu on virallinen koulu ulkomailla ja toimintaamme rahoittavat sekä Suomen että Viron
valtiot. TASK:lla on Suomen ja Viron opetusluvat. Lukio-opetus toteutetaan yhteistyössä Eiran aikuislukion
kanssa. Koulumme operatiivisesta johdosta vastaa aina rehtori yhdessä opettajien ja henkilöstön kanssa.
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http://suomalainenkoulu.ee/public/TASK_uudet_saannot_hyvaksytty_28_01_2015.pdf
Tuki ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2018 - 2019 toimii Yki Raitanen, varapuheenjohtajana Johannes
Väänänen (vastuualueenaan IT- asiat), sihteerinä Heidi Markkanen ja muina jäseninä Kari Forssten (talous) ja
Jouni Ilmarinen (kiinteistöasiat). Varajäsen on Kadri Noorem. Koulun hallinnon jäsenet päättää vuosittain Tuki ry:n
vuosikokous huhti-toukokuussa – eli me vanhemmat. Lähidemokratian osalta olennaista on se, että kaikki
vanhemmat ovat jäseniä Tuki ry:ssä - jäsenmaksu on vain 10€/v vanhempi.
Jäseneksi liittyminen: http://suomalainenkoulu.ee/public/TASK_jaseneneksi_ilmoittautumislomake_2016.docx
Hallituksen sähköpostiosoite on hallitus@suomalainenkoulu.ee. Toivomme aktiivista palautetta!
Hallitus toivottaa kaikille mitä parhainta lukuvuotta 2018 - 2019!

AJANKOHTAISET ASIAT - HALLITUS
Tuki ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti opetuskäyttöön tarkoitetut
PC- laitteet on uusittu. Investointi on noin 15.000€, josta olemme
saaneet lahjoituksina ja muuna tukena Suomalais-virolaiselta
kauppakamarilta (FECC) merkittävän osan - tästä suuri kiitos
FECC:le ! Muu kulu katetaan Suomen valtion harkinnanvaraisesta
tuesta. Viron koulutus- ja tiedeministeriö (Haridus- ja
Teadusministeerium) on lisäksi antanut käyttöömme neljä PClaitetta. Yhteensä saamme kouluumme noin 30 uutta tietokonetta!
Hallitus selvittää parhaillaan monia kiinteistökysymyksiä kuten
tilaratkaisuja suuremmalle oppilasmäärälle. Samoin selvityksessä on
lukioratkaisun kokonaisuus yhdessä Eiran aikuislukion kanssa.
hallitus@suomalainenkoulu.ee
www.suomalainenkoulu.ee

TASK on saanut Suomesta lisätukea kerhotoimintaan sekä tasa-arvoisen opetuksen toteuttamiseen. Tuet
suunnataan tukipäätöksien mukaiseen toimintaan.
KOULUMAKSUT ja SOPIMUS OPISKELUSTA
Valitettavasti koulumaksuja on edelleen rästissä viime lukuvuodelta. Yksityiskoulun taloudessa ei ole mahdollista
saati huomioitu sitä, että kaikki eivät huolehdi velvoitteistaan. Kaikki erääntyneet saatavat on siirretty usean
maksumuistutuksen jälkeen perintään, oikeudelliseen perintään tai pakkoperintään (ulosotto, josta seuraa välitön
maksuhäiriömerkintä). Syyslukukauden 2018 lukukausilaskutus tehdään syyskuun aikana. Opiskelu
koulussamme vaatii voimassaolevan sopimuksen koulun ja vanhemman välillä. Koulu ottaa yhteyttä vanhempiin
mitä pikimmin, jos sopimus on vielä solmimatta.
TERVETULOA VIROON
Suomen suurlähettiläänä Tallinnassa on aloittanut Timo Kantola.
TASK on osa Suomi- verkostoa ja Suomen Tallinnan suurlähetystö on ollut perinteisesti tärkeä kumppanimme.
Toivotamme Timo ja Irma Kantolan tervetulleiksi Viroon.
Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n hallituksen kutsuttuna asiantuntijajäsenenä suurlähetystöstä jatkaa
lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi.
Tehdään tästä yhdessä hyvä lukuvuosi!
Hallitus

Uusia oppilaita on ennätysmäärä ja lukuvuosi alkoi
jälleen hyvissä tunnelmissa
rehtori Riitta Kemppaisen
toivottaessa uudet 1. luokkalaiset tervetulleiksi kouluumme. Kaikki 1. luokkalaiset saivat perinteemme
mukaisesti
uunituoreet
aapiset opintielle.
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