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LUKUVUOSI 2019 - 2020 ON ALKANUT  

Hyvää alkanutta koulumme 24. lukuvuotta! Toivotamme kaikki uudet oppilaat tervetulleiksi TASK:iin – samoin 
tervetuloa takaisin ”vanhat” oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö! Henkilöstössä uusina aloittivat erityisopettaja KM 
Tiiti Mäkelä, KM Kimmo Kortelainen ja esikoulun opettajana LTO Inga Pihl. Perusopetuksessa on tällä hetkellä 77 
oppilasta ja lukiolaisia on 7.  

Tallinnan suomalainen koulu on Suomen virallinen ulkomaankoulu ja toimintaamme rahoittavat sekä Suomen että 
Viron valtiot. Yksityiskouluna kolmas tärkeä tulonlähde on lukukausimaksut.  

Koulua ylläpitää Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. Yhdistyksen säännöt löytyvät kotisivulta. Koulumme 
operatiivisesta toiminnasta vastaa rehtori yhdessä opettajien ja henkilöstön kanssa. 

Tuki ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Yki Raitanen, varapuheenjohtajana Klaus Ek, sihteerinä 
Heidi Markkanen ja muina jäseninä Johannes Väänänen (ICT) ja Erika Hietamäki (talous). Varajäseniä ovat Silja 
Hurskainen, Marjo Leino ja Tommi Lodman. Hallituksen jäsenet päättää vuosittain Tuki ry:n vuosikokous – eli me 
vanhemmat. Tuki ry:n jäsenmaksu on vain 10€/vuosi. Tule mukaan vaikuttamaan! Jäsenlomakkeen löydät tästä. 

Hallituksen s-postiosoite on hallitus@suomalainenkoulu.ee.  

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n hallituksen kutsuttuna asiantuntijajäsenenä suurlähetystöstä jatkaa 
lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi.  

ULKOMAANKOULUJEN ASEMA JA TULEVAISUUS - TYÖRYHMÄ 

Virallisten ulkomailla toimivien koulujen rahoitusta ja asemaa selvittäneen työryhmän toimikausi päättyi 
kesäkuussa. Työryhmän muistio on luettavissa https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ulkomaankoulujen-
asemaa-ja-tulevaisuutta-selvitettiin .Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikilla osapuolilla on halu ja tavoite 
turvata koulujen asema ulkomailla. Yksittäisissä asioissa saatiin myös ratkaisuja, joilla turvataan koulujen 
toimintojen kehittämistä mutta olennainen kotikuntakysymys on edelleen avoinna. Kotikunta-asiaan liittyen 
koulujen edustajat jättivät muistioon eriävän mielipiteen. Nykyisen opetusministeri Li  Anderssonin koulujen 
edustajat tapaavat lokakuussa. Työ siis jatkuu. 

UUDET TILAT KOULULLE 

Koulurakennuksen vuokrasopimus on päättymässä vuonna 2021. Hallitus neuvottelee vuokrasopimuksen 
jatkosta, mutta sopimuksen jatkuminen on epävarmaa. Lisäksi nykyisten tilojen koko rajoittaa oppilasmäärää ja 
siten koulun kasvamista. Hallitus toivookin vanhemmilta aktiivisuutta uusien, entistä parempien koulutilojen 
etsinnässä. Ota yhteyttä rehtoriin tai hallitukseen, jos Sinulla voisi olla tiedossa sopivia tiloja tai olisit halukas 
olemaan mukana tässä projektissa! 

LUKUKAUSIMAKSUT 

Syyslukukauden 2019 lukukausimaksulaskut lähetetään 20.9.2019. Laskut pyydetään suorittamaan eräpäivään 
mennessä. Perintää on tehostettu ja mm. viivästyskorko on otettu käyttöön. Viivästyskorko lisätään heti 
ensimmäiselle muistutukselle ja jatkossa seuraaville laskuille, kunnes maksu on kokonaisuudessaan suoritettu.   
Mahdollisten maksujärjestelyjen osalta tulee ottaa heti yhteyttä TASKtukiry.talous@suomalainenkoulu.ee tai 
koulun kansliaan. 

Hallitus toivottaa kaikille mitä parhainta lukuvuotta 2019 -2020!   
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