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KEVÄTLUKUKAUSI ON JO PITKÄLLÄ!
Aurinko on viime päivinä lämmittänyt mukavasti ja talvi alkaa olla taittunut. Koulutyössä on ehditty oppia paljon uusia
tietoja sekä taitoja niin normaalien koulupäivien kuin juhlahetkienkin kautta. Koronatesteistä on tullut rutiinia, vaikka
mielellämme varmasti siitä rutiinista sitten aikanamme luovummekin.
Hallitus on talven ajan keskittynyt uuden rakennuksen remontin organisointiin sekä tulevan suunnitteluun. Uudesta
koulurakennuksesta, sen remontista ja tulevasta muutosta kerromme lisää tässä tiedotteessa.
Taloustilanne sukelsi viime tilikaudella vahvasti pakkaselle, joka oli toki ennakoitua, mutta sama suunta ei voi enää
jatkua, josta syystä alla vakavaa informaatiota talouteen liittyen sekä kutsu keskustelutilaisuuteen to 31.3.2022 klo 18.
Lukukausimaksut saattavat nousta merkittävästi – tule siis kuulemaan muutoksesta!

UUSI KOULURAKENNUS
TASKin tulevat tilat sijaitsevat osoitteessa Pirita tee 12 eli aivan Pirita teen alussa, Laululavan vieressä. Rakennuksen
kohdalta löytyy bussipysäkki eikä Poskan ratikkapysäkiltäkään ole mahdoton matka kävellä. Autolla saattoliikenne on
myös sujuvaa, sillä rakennuksen kohdalla on muutama pysäköintiruutu ja ihan vieressä on Laululavan suuri
parkkipaikka. Pyörällä tai skuutilla kulkeminen onnistuu mainiosti.
Rakennus on varsin hyvässä kunnossa, sitä on omistajan toimesta remontoitu kattavasti vuonna 2015, jonka jälkeen
tiloissa ei juurikaan ole ollut laajamittaista toimintaa. Koulun toimintaa varten tiloihin tulla remontoimaan
jakelukeittiö sekä erikoisluokkia: kotitalous, käsityö, kuvaamataito sekä musiikki. Isoa liikuntasalia emme valitettavasti
saa vieläkään tiloihin mahdutettua, mutta onneksi lähistöltä löytyy niin ulkomaastoja kuin sisätilojakin, joissa
liikuntatunteja voidaan pitää.
Sisustukseen ja kalustukseen liittyen hallitus ottaa ilolla vastaan erilaiset kontaktit ja mahdolliset
sponsorointitarjoukset, jotta luokkiin saadaan ajanmukaiset kalusteet ja laitteet. Ehkä juuri Sinun yrityksesi tai
työnantajasi haluaisi oman nimikkoluokan Tallinnan suomalaiseen kouluun? Luonnontieteiden luokka, äidinkielen
luokka, musiikkiluokka? Ole rohkeasti yhteydessä hallitukseen, yhteystiedot alla!
Muutto on tarkoitus ajoittaa touko-kesäkuun vaihteeseen siten,
että lukukausi päätetään uudessa rakennuksessa ja ehkä voimme
jopa viettää kevätjuhlaa siellä!
Muuton myötä saamme suuremman piha-alueen, jonka
suunnittelu on myös työn alla. Pihaan saadaan toivottavasti
hankittua, jollain aikavälillä, leikkivälineitä, pelikenttä,
oleskelupaikkoja, kasvatuslaatikoita, jopa kasvihuoneesta on
haaveiltu. Tämä kaikki kuitenkin maksaa rahaa ja hallituksen ja
vanhempaintoimikunnan yhteinen projekti on nyt keksiä keino,
jolla saadaan potti kasaan pihan rakentamista varten. Ideoijat ja
innokkaat osallistujat ilmiantakaa itsenne!
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TALOUS
Vuodesta toiseen pienenevät valtioiden avustukset niin Suomesta kuin Virosta ovat nakertaneet koulun taloutta jo
pitkään. Vielä on selvitty tarkalla talouden pidolla ja mm. siitä syystä, että vuosina 2011-2021 koulun kiinteistökulut
ovat olleet reilusti alle markkinatason. Siitä kiitokset koulurakennuksen aiemmalle omistajalle, jonka kanssa oli alun
perin saatu neuvoteltua erinomainen vuokrataso. Nyt olemme viimeisen vuoden jo maksaneet tuplavuokraa
aiempaan verrattuna ja lisäksi sähkön ja lämmityksen kulut ovat pompanneet taivaisiin. Uuden rakennuksen myötä
saamme erittäin hienot ja nykyistä toimivammat tilat, mutta samalla kiinteistökulut vääjäämättä nousevat edelleen.
Koulumaksut TASKissa ovat pysyneet muuttumattomina vuosikausia, lähtökohtaisesti siitä syystä, että Suomen valtio
on asettanut koulumaksuille maksukaton (2 420€/vuosi), jota emme ole voineet ylittää. Kyseinen maksukatto on
säädetty asetuksella vuonna 2007 (asetuksen 1323/2001 muutos 197/2007), joten se on auttamatta jäänyt jälkeen
yleisestä hintakehityksestä. Tuki ry:n hallitus on 21.2.2022 pyytänyt Opetus- ja kulttuuriministeriötä muuttamaan
maksukattoa pikaisella aikataululla.
Turvataksemme koulun tulevaisuus ja opetuksen laatu hallitus on päättänyt esittää yhdistyksen vuosikokoukselle
koulumaksujen korotuksia seuraavasti:
-

Oppilaan, jolla on kotikunta Suomessa, maksua korotettaisiin 3 420 euroon vuodessa (1710€ / lukukausi).
Oppilaan, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, maksua korotettaisiin 4 420 euroon vuodessa (2210€ / lukukausi).

Korotukset ovat suuria ja asia varmasti herättää paljon kysymyksiä, josta syystä hallitus kutsuu huoltajat,
vanhemmat, yhdistyksen jäsenet avoimeen keskustelutilaisuuteen torstaina 31.3.2022 klo 18 alkaen koululle.
Käydään läpi tulopohjan muodostumista, sitä miten kotikuntaisuus vaikuttaa oppilaasta saatavaan rahoitukseen sekä
kulujen muodostumista. Säästäminen on lähtökohtaisesti helppoa, mutta kun tarkoitus on varmistaa lapsillemme
laadukas ja turvallinen koulupolku täällä Tallinnassa niin säästämisen tie on nopeasti loppuun kuljettu.
Yhdistyksen virallinen vuosikokous on päätetty järjestää torstaina 28.4.2022 klo 18. Vuosikokoukseen tulee virallinen
kutsu vielä lähempänä kaikille yhdistyksen jäsenille.

UUSI ILME
Loppuun vielä vähän kevyempää, iloista asiaa. Muuton ja uuden kynnyksellä päivitetään myös koulun visuaalista
ilmettä sekä uusitaan nettisivut. Koulussa aiemmin työskennellyt opettaja on toiselta ammatiltaan graafinen
suunnittelija, ja hän on lupautunut pro bono-hengessä freesaamaan logomme sekä siirtämään nettisivumme
käyttäjäystävällisemmälle alustalle. Jos lukijakunnan joukosta löytyy valokuvaaja tai tekstinikkari, joka haluaisi olla
mukana nettisivuprojektissa niin tuoreille valokuville sekä teksteille olisi käyttöä!

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle 31.3. ja voimme yhdessä pohtia ratkaisuja tilanteelle!
Kaikesta huolimatta aurinkoisia kevätpäiviä toivottaa
Hallitus
Yhteystiedot
Koko hallituksen yhteinen sähköpostiosoite: hallitus@suomalainenkoulu.ee
Pj Erika Hietamäki: erika.hietamaki@suomalainenkoulu.ee / Puh. +358 40 5903018
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