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Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille
KEVÄTLUKUKAUSI ON HYVÄSSÄ KÄYNNISSÄ
Vuoden vaihtumisen jälkeisissä talvisissa tunnelmissa alkanut kevään koulutyö on rivakassa vauhdissa.
Talviloman lähestyessä (25.2 -1.3) jännitämme, että saadaanko lisää lunta vai vietetäänkö loma vesikelissä.
SISÄILMATUTKIMUKSEN TULOKSIA
Koulussamme tehtiin ennen joulua laaja sisäilman laatututkimus pitkäkestoisine mittauksineen. Koulussa oli
tällöin paikalla maksimikuormitus oppilaita ja henkilöstöä. Tiloissa ei havaittu terveydelle haitallisia pitoisuuksia.
Ainoa asia, johon kiinnitettiin huomiota, oli oppituntien aikana kohoava CO2- eli hiilidioksidipitoisuus tietyissä
luokissa. Mittauksien mukaan CO2-arvot ovat noin kaksinkertaiset suositeltuun verrattuna loppupäivän aikana.
Tämä voi herkimmissä oppilaissa ja opettajissa aiheuttaa väsymyksen tunnetta. Kyseessä on ilmanvaihtoasia ja
näiden tilojen ilmanvaihtoa tullaan tehostamaan. Hallitus selvittää parhaillaan ilmanvaihtoon liittyviä
korjaustoimenpiteitä.
VUOSIKOKOUS 9.4 – MUISTA TULLA VAIKUTTAMAAN!
TASK tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään koululla 9.4.2019 kello 18.30.
Kaikille vanhemmille on suositeltavaa osallistua kokoukseen; siellä esitellään ja hyväksytään koulun
toimintasuunnitelma talousasioineen ja lukukausimaksuineen sekä valitaan hallitus. Hallitukseen kannattaa pyrkiä,
jos kokee voivansa antaa aikaansa koulun ja suomalaisten lasten hyväksi. Hallituspaikka on arvostettu
luottamustehtävä ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa koulun taloudelliseen toimintaan, sekä lisäksi avaa pääsyn
muuhun toimintaan Suomi verkostossa. Tuki ry:n jäseneksi liittymisen ohjeet löydät koulun kotisivulta
www. suomalainenkoulu.ee.
TALOUSTILANNE 2018 JA BUDJETTI 2019
Vuoden 2018 tilinpäätös on odotetusti negatiivinen. Koulun taloudellinen tilanne on kuitenkin vakaa. Vuoden
2019 budjetin painotuksissa ovat mm. materiaalihankinnat, koulun ulkopuolella tapahtuva opetus ja puutyöluokan
välineistö. Koulun IT- verkkoa jatkokehitetään edelleen. Toiminnan suunnittelu perustuu yli 80 oppilaan määrään
ja pääsääntöisesti nykyiseen henkilöstöön sekä myönnettyihin Suomen ja Viron valtionapuihin.
ULKOMAANKOULUJEN ASEMA JA TULEVAISUUS TYÖRYHMÄ

Opetus- ja kulttuuriministeri asetti viime vuoden lopussa
työryhmän selvittämään virallisten ulkomailla toimivien
koulujen asemaa ja rahoitusta. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi koulujen nykytilaa ja
työryhmän työn aikatauluja sekä tavoitteita. Koulujen
yhteinen tavoite on turvata koulujen rahoitus pitkäjänteisesti Suomen kansalaisille ulkomailla ilman kotikuntavelvoitetta Suomessa, sekä samalla huomioida paikallisen lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tiedotamme
asian etenemisestä säännöllisesti.
Latuisaa hiihtolomaa kaikille!
Hallitus

Ulkomailla toimivien virallisten suomalaisten koulujen asemaa
selvittävä työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 13.2.2019.
Puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM).

hallitus@suomalainenkoulu.ee
www.suomalainenkoulu.ee

