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Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille
TASK:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 16.4. klo 17.30 KOULULLA
Kevät on vihdoinkin saapunut ja on Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen aika.
Nykyinen hallitus toivoo, että mahdollisimman moni ry:n jäsen osallistuisi vuosikokoukseen ja antaisi näin panoksensa koulun toimintaan. Pienessä yhdistyksessä jokainen ääni ja teko vaikuttaa.
Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Erovuoroisten ja Virosta poismuuttavien
hallitusten jäsenten tilalle tarvitaan uusia henkilöitä mukaan hallitustyöhön. Hallituksen jäsenet vaikuttavat
konkreettisesti koulun toimintaan opetustyön ulkopuolella ja hallitus tekee aktiivisesti työtä koulun jatkuvuuden
turvaamiseksi. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. sidosryhmäyhteistyö, lakimuutosten seuranta, talousasiat,
työnantajavelvoitteet, hallinnolliset tehtävät jne. Tehtävät on jaettu hallituksen jäsenten kesken.

Tervetuloa vaikuttamaan ja asettumaan rohkeasti ehdolle hallitukseen!
UUSI KOULUSIHTEERI
TASK:n uutena koulusihteerinä on aloittanut Lotta Ek. Toivotamme Lotalle onnea ”moniulotteisessa tehtävässä”!
VIRALLISET KOULUT ESILLÄ ERI FOORUMEISSA
Suomi-Seura kirjoitti omassa julkaisussaan ”Suomen Silta” artikkelin virallisista kouluista ulkomailla (nro 1/2018,
s. 26). Viroon painottuva julkaisu on luettavissa myös netissä osoitteessa https://suomi-seura.fi/suomen-silta-lehti/
Perjantaina 13.4 pidetään Suomen eduskunnassa avoin keskustelutilaisuus ulkosuomalaisten asioista ja tässä
yhteydessä on koulujen asiat myös laajasti esillä. Tilaisuuden järjestäjinä ovat kansanedustaja, Suomi-Seuran
varapuheenjohtaja Eva Biaudet yhdessä Suomi-Seura ry:n ja ulkosuomalaisparlamentin (USP) kanssa. TASK on
osaltaan toimittanut sidosryhmille (mm. kansanedustajia, virkamiehiä) oman tukensa esitykselle siitä, että
koulujen Suomen valtionapua ja asemaa selvittämään asetettaisiin puolueeton selvityshenkilö.
FECC TUKEE TASK:n TOIMINTAA
Suomalais-virolainen kauppakamari (FECC) on lahjoittanut koululle 1500 euroa käytettäväksi tietotekniikkahankintoihin. Kesäkuussa TASK järjestää arpajaiset kauppakamarin suuressa tilaisuudessa ja siitä saatava tuotto
ohjataan myös oppilaiden IT- hankintoihin. Kiitos FECC!
KOULUA MARKKINOIDAAN
TASK:n julkisuuskuvan ja näkyvyyden parantamiseksi on laadittu markkinointimateriaalia. Suomen Viron
Suurlähetystö esittelee koulua kotisivullaan, FECC on tiedottanut omissa kanavissaan koulusta ja lisäksi mainos
tullaan varmasti näkemään ilmaisjakelulehti Baltic Guiden sivuilla sekä muilla Viro-aiheisilla foorumeilla. Tarve on
olemassa – kaikki Viroon muuttoa harkitsevat lapsiperheet eivät tiedä koulumme olemassaolosta.
SYKSYN OPPILASTILANNE
Tämän hetken ilmoittautumisien mukaan koulumme oppilasmäärä ensi syksynä nousee yli kevään tason.
Oppilasennuste syksyksi on n. 75 oppilasta. Tavoitteena on saada kuitenkin vielä lisää oppilaita, jolloin koulumme
käyttöaste olisi optimaalisempi ja taloustilanne paremmin tasapainossa.
Kevät on viimeinkin tullut ja loskalumet poissa jaloista – jatketaan kesää kohden iloisella mielellä!
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