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Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry  (Tuki ry)         TIEDOTE 3/2020                                          25.5.2020 

Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille  

 

KESÄÄ KOHTI 

Oppilaat pääsivät vielä kouluun osittaiseen lähiopetukseen ja samalla ehtii tavata kavereitakin ennen ansaittua 
kesälomaa. Pitkä etäopetuskausi on takanpäin ja toivotaan, että syksyllä saisimme palata taas normaalimpaan 
kouluarkeen.  

Iloksemme saamme informoida, että TASK:n kevätjuhla onnistuu Suomen Suurlähetystön avustuksella 11.6.2020 
illalla. Juhla järjestetään porrastetusti luokka-asteittain. Kevätjuhlasta lähetetään myöhemmin lisätietoa Wilman 
kautta. 

KOULUTILAT 

Nykyisen koulurakennuksen vuokrasopimus on päättymässä elokuussa 2021. Hallitus on jo jonkin aikaa etsinyt 
aktiivisesti koululle uusia, entistä toimivampia, tiloja. Valitettavasti vielä ei ole tärpännyt, mutta työ jatkuu. Uutena 
vaihtoehtona tutkitaan nyt mahdollisuutta löytää yhteiset tilat Tallinnan suomalaisen seurakunnan kanssa. 
Olemme onneksi saaneet projektiin avuksi muutamia paikallisia suomalaistoimijoita etsimään soveltuvia tiloja.  
 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 3.6.2020 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään koululla 3.6.2020 klo 18.30. 
Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus ja kahvitus aloitetaan klo 18. Kokouksessa noudatetaan 
koronavirustilanteessa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. 

Ennen varsinaista vuosikokousta esitellään sekä oppilaille että vanhemmille lähetetyn koulutyytyväisyyskyselyn 
tuloksia. Voit antaa palautetta myös paikan päällä, jos et ehtinyt kyselyä täyttämään. TASK:n rehtori Riitta 
Kemppainen on kokouksessa paikalla kutsuttuna. Kyselyyn vastasi oppilaista (3-9lk) 82 % ja vanhemmista 34 % 
(vanhempien kysely lähetettiin 82 Wilma – käyttäjälle). 

Hallitukseen tarvitaan uusia jäseniä! Korona- aikana hallitus on pitänyt ahkerasti verkkokokouksia, joten niiden 
pitäminen tulevaisuudessakin on täysin mahdollista. Täten esim. liikkuva työ ei ole este toimia hallituksen 
jäsenenä. Jos koulun tulevaisuuteen vaikuttaminen hallitustyön kautta kiinnostaa, voit olla yhteydessä nykyiseen 
hallitukseen jo ennen kokoustakin lisätietojen saamiseksi!  

TASK TUKI ry:n JÄSENYYS 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n jäseneksi ehtii vielä liittyä ja näin mahdollistat osallistumisesi 
vuosikokoukseen. Täytä ilmoittautumislomake (löytyy tämän tiedotteen toiselta sivulta) ja lähetä se koulusihteerille 
tai TASKtukiry.sihteeri@suomalainenkoulu.ee. TASK tuki ry:n sihteeri ottaa sinuun yhteyttä ja antaa jäsenmaksun 
suorittamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.  

Mikäli et ole varma jäsenyydestäsi tai on muuta epäselvää jäsenasioissa, ota yhteyttä TASK tuki ry:n sihteeriin 
mitä pikimmin.  

 

Tapaamisiin vuosikokouksessa! 

Hallitus 
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Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry              Yhdistysrekisterinumero 159.969 

 

 

Jäseneksi ilmoittautumislomake 

Ilmoittaudun jäseneksi Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n jäseneksi. 

Nimi:   __________________________________________ 

Sähköposti:  __________________________________________ 

Lapsi/lapset koulussa: __________________________________________ (nimi ja luokka) 

Jäsenmaksu 10€/vuosi/henkilö. Jäsenyyden hyväksyy tuki ry:n hallitus. Jäsenmaksu laskutetaan jälkeenpäin. 

Tallinnassa ___.___.20__ 

 

________________________ 

(nimenselvennys) 

                                 Palautus koululle. 
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