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Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille
LUKUVUOSI 2017 - 18 ON ALKANUT HYVIN!
Hyvää alkanutta koulumme 22. lukuvuotta! Toivotamme kaikki uudet oppilaat ja opettajat tervetulleeksi TASK:iin –
samoin tervetuloa takaisin ”vanhat” oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö! Uusi lukuvuosi toi mukanaan monia
muutoksia. Uutena rehtorina on aloittanut KM Riitta Kemppainen ja uusina opettajina Markku Leino
(aineenopettaja, matemaattiset aineet), Lauri Niemelä (aineenopettaja, mm. äidinkieli), Mari Pohjalainen
(erityisopettaja) ja Kristi Sihvonen (luokanopettaja). Vararehtoriksi on koulun väki valinnut pitkäaikaisen
opettajamme Virge Sommerin. On ollut ilo huomata positiivinen ilmapiiri ja hyvä yhteishenki koululla – Tuki ry:n
hallitus toivottaa kaikille TASKilaisille onnea ja menestystä alkaneelle lukuvuodelle.
Oppilaita on esikoulussa neljä, 1-6 luokilla 40 ja 7-9 luokilla on 25 nuorta. Lukiossa opiskelee neljä nuorta.
Koulussamme on yhteensä siis 73 oppilasta; viime lukuvuonna oppilaita oli noin 80 - 85. Henkilöstöä on yhteensä
16. Huomioiden oppilasmäärät luokittain rehtori on päättänyt luokkajaot opettajakunnan kanssa.
HUOM! Vanhempainilta on 7.9 torstaina koululla. Klo 17:00 uusille vanhemmille, 17:30-18:00 kahvi. Klo
18:00 alkaen kaikille vanhemmille.
Lukuvuoden alusta on aloittanut myös uusi ruokatoimittajamme Baltic Restaurants Estonia AS. Sama yritys toimii
Daily - ravintoloiden operaattorina ja on yksi suurimmista kouluruoan toimittajista Virossa. TASK:n ruoka tehdään
Rocca al Maren yksityiskoulun keittiössä. Yrityksellä on kaikki kouluruokailuun vaadittavat sertifikaatit ja
valmistuksessa käytetään alkuperäisraaka-aineita (ei esim. valmisruokia). Olemme sopineet ruokatoimittajan
kanssa siitä, että muutoksia on mahdollisuus tehdä joustavasti. Vanhempien
palautteen mukaisesti on panostettu myös salaatteihin / lisukkeisiin ja mahdollistettu
mm. iltapäiväruokailun ostaminen vain tietyille päiville.
KOULUN HISTORIIKKI
TASK:n 20-vuotishistoriikki, ”Silta yli meren”, julkaistiin viime kevätjuhlassa. Kirjaa on
ostettavissa kansliasta 10€ kappalehintaan. Kirjan tuotolla katetaan historiikin
tekokustannuksia ja tuetaan TASK:n sähköisen oppimisympäristön kehittämistä.
Historiikki on osa virallista ”Suomi 100”- ohjelmaa.
KOULUMAKSUT ja SOPIMUS OPISKELUSTA
Valitettavasti koulumaksuja on edelleen rästissä ja yksityiskoulun taloudessa ei ole
mahdollista, saati huomioitu sitä, että kaikki eivät huolehdi velvoitteistaan. Tästä
seuraten kaikki erääntyneet saatavat on siirretty usean maksumuistutuksen jälkeen perintään, oikeudelliseen
perintään tai pakkoperintään (ulosotto, josta seuraa välitön maksuhäiriömerkintä). Lukukausimaksuvelka saattaa
olla este uuden lukuvuoden aloittamiselle – olkaa ystävällisiä ja maksakaa mahdollinen koulumaksuvelka
välittömästi! Opiskelu koulussamme vaatii voimassaolevan sopimuksen koulun ja vanhemman välillä. Mikäli tässä
on puutteita toimittaa koulu tästä tiedon ja em. sopimus tulee solmia välittömästi.
HALLITUKSEN TYÖSTÄ
Vuosikokouksen 27.4.2017 jälkeen hallitus on linjannut tavoitteita kaudelleen operatiivisten töiden lisäksi.
Päätavoite on turvata koulun tulevaisuus taloudellisesti, uudistaa ja selkeyttää koulun palkkausmalli (ns. tasaarvoinen palkkausmalli huomioiden kahden valtion erot), selvittää koulun IT- laitteiden päivitystarve ja talouden
niin salliessa tehdä tarvittavat investoinnit, osallistua aktiivisesti ”Suomi- verkoston” toimintaan, osallistua ”Suomi
100” ja ensi vuonna ”Viro 100” tapahtumiin.
Tehdään tästä yhdessä hyvä lukuvuosi!
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