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Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry  (Tuki ry)         TIEDOTE 5/2020                                         25.9.2020 

LUKUVUOSI 2020 - 2021 ON ALKANUT  

Hyvää alkanutta koulumme 25. lukuvuotta! Toivotamme kaikki uudet oppilaat tervetulleiksi TASK:iin – samoin 
tervetuloa takaisin ”vanhat” oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö! Henkilöstössä uusina aloittivat KM Meri Jyrävä 
erityisopettajana/luokanopettajana ja KM Olli Romppanen luokanopettajana (äitiysvapaan sijaisuus). 
Perusopetuksessa on tällä hetkellä 62 oppilasta ja 7 lukiolaista yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa. 

Tallinnan suomalainen koulu on yksi Suomen virallisista ulkomaankouluista 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 muun henkilökunnan kanssa. 

Tuki ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimii Erika Hietamäki, varapuheenjohtajana Ville Forsby 
(talous), sihteerinä Heidi Markkanen (tiedotus) ja muina jäseninä Anssi Tuulenmäki ja Klaus Ek. Varajäseniä ovat 
Ilkka Rytkönen ja Silja Hurskainen. Hallituksen jäsenet valitsee vuosittain Tuki ry:n vuosikokous. TASK Tuki ry:n 
jäseneksi voivat liittyä kaikki, joiden lapsi/lapset opiskelevat Tallinnan suomalaisessa koulussa. Tuki ry:n 
jäsenmaksu on 20 €/vuosi. Tule mukaan vaikuttamaan! Jäsenlomakkeen löydät tästä. Hallituksen yhteinen s-
postiosoite on hallitus@suomalainenkoulu.ee.  

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n hallituksen kutsuttuna asiantuntijajäsenenä Suomen suurlähetystöstä 
aloittaa lehdistövirkamies Sanna Immanen.  

Haluamme kunnioittaa pitkäaikaisen TASK Tuki ry:n ja hallituksen jäsenen Yki Raitasen muistoa ja ottaa osaa 
omaisten suruun. Muistamme Ykin aktiivisena ja kaikille ystävällisenä henkilönä, jonka äkillinen poismeno jätti 
suuren aukon yhteisöömme.  

UUDET TILAT KOULULLE 

Koulurakennuksen vuokrasopimus on päättymässä elokuussa 2021. Hallitus neuvottelee vuokrasopimuksen 
jatkosta, mutta sopimuksen jatkuminen on vielä epävarmaa. Lisäksi nykyisten tilojen koko rajoittaa oppilasmäärää 
ja siten koulun kasvamista. Uusia tiloja on kartoitettu jo pitkään ja muutamista käydään keskusteluita, mutta 
mitään varmaa ei vielä ole tiedossa. Hallitus kiittää vanhempia jo tulleista vinkeistä uusien tilojen suhteen, mutta 
samalla toivottaa kaikki uudet tiedot ja ehdotukset entistä parempien koulutilojen osalta tervetulleiksi. Ota yhteyttä 
rehtoriin tai hallitukseen, jos Sinulla voisi olla tiedossa sopivia tiloja tai olisit halukas olemaan mukana tässä 
projektissa! 
 
LUKUKAUSIMAKSUT 

Syyslukukauden 2020 lukukausimaksulaskut lähetetään syyskuun aikana. Laskut pyydetään suorittamaan 
eräpäivään mennessä. Perintää on tehostettu ja mm. kiinteä muistutusmaksu on otettu käyttöön. Muistutusmaksu 
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. 
 
COVID-19 

Koronatilanne Virossa elää jatkuvasti ja koululla toimitaan viranomaisohjeistuksen mukaisesti. Mahdollisten 
toimintatapojen muutoksista tiedotetaan aina Wilman kautta, joten hallitus pyytääkin kaikkia seuraamaan Wilmaa 
aktiivisesti.  

Hallitus toivottaa kaikille mitä parhainta lukuvuotta 2020 -2021! Pysytään terveinä!   
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