
 

hallitus@suomalainenkoulu.ee                                                                                                                                               
www.suomalainenkoulu.ee 

 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry  (Tuki ry)         TIEDOTE 6/2019                                       13.12.2019 

Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille  

SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY 

Syyslukukausi on pian takana ja odotettu joululoma on pian alkamassa. Tuki ry:n hallitus kiittää henkilöstöä, 
oppilaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuonna 2019!  

Luokan- ja liikunnanopettaja Merli Süvari jää palkattomalle vapaalle 1.1.2020 – 31.7.2021. Liikunnan 
määräaikaisena tuntiopettajana aloittaa 7.1.2020 alkaen Nea Sipola, ja luokanopettaja/erityisopettaja-haku on 
vielä meneillään. Toivotamme Nean tervetulleeksi TASK:iin! 

TALOUSTILANNE 2019 JA BUDJETTI 2020  

Lukukaudella 2019 - 2020 koulun oppilasmäärä on käytännössä täysi, nykyisissä tiloissa 80 oppilasta alkaa olla 
maksimi määrä. Syksyllä 2020 oppilasmäärä sen sijaan todennäköisesti putoaa alle 70, suuren ikäluokan 
päättäessä peruskoulun ja siirtyessä jatko-opintoihin. 

Tilikausi 2019 tulee olemaan ylijäämäinen, tavoitteen mukaisesti. Ylijäämällä saamme paikattua vuoden 2018 
alijäämää ja samalla varaudumme niin syksyn 2020 putoavaan oppilasmäärään kuin syksyllä 2021 nouseviin 
kiinteistökuluihin. Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2019 sekä 2020 budjetista ja toimintasuunnitelmasta 
päättää Tuki ry:n vuosikokous huhtikuussa.  

Uusien tilojen osalta etsintä jatkuu, vaihtoehtoja onneksi tuntuu löytyvän. Hallitus kiitää kaikista vinkeistä, joita 
olette jo lähettäneet – uudetkin ovat toki tervetulleita!  

OPETUSMINISTERI LI ANDERSSONIN TAPAAMINEN 

Lokakuussa ulkomailla toimivien suomalaisten koulujen rehtorit ja hallitusten puheenjohtajat tapasivat 
opetusministeri Li Anderssonin opetusministeriössä. Tapaamista edeltävänä päivänä rehtorit ja puheenjohtajat 
pitivät yhteisen kokouspäivän asiaan liittyen Suomi-seuran tiloissa. Opetusministerille annettiin koulujen yhteinen 
tiedonanto rahoituksen tilanteesta ja esitettiin ulkomaankoulujen yhteinen vetoomus paluusta vanhaan 
käytäntöön, jossa valtion tuen saamisen perusteena on Suomen kansalaisuus. Ministeriön edustajien mukaan 
lakia säädettäessä ulkomaankoulujen tuen on tarkoitettu olevan vain lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa opetusta 
varten. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisista uusista keskusteluista opetusministeriön kanssa. 

LUKUKAUSIMAKSUT 

Hallitus on päättänyt, että jatketaan ennakkomaksukäytäntöä. Ennakkomaksu on 500€ /oppilas ja sillä 
varmistetaan oppilaspaikka 2020 – 2021 lukuvuodelle. Lasku lähetetään toukokuussa 2020. 

Päätettiin ottaa käyttöön kiinteä laskutuslisä 10€ muistutuslaskulle, samalla luovutaan viivästyskoron perimisestä.   

VIERAILU SUURLÄHETYSTÖÖN 

Koulumme oppilaat ja opettajat vierailivat perinteisesti Suomen suurlähetystössä maanantaina 2.12. Koristeltiin 
lähetystön joulukuusi perinteen mukaisesti ja joulupukki oli myös ehtinyt kiireiltään paikalle. Kiitos 
suurlähettiläspari Timo ja Irma Kantolalle. 

Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta! 

Hallitus 
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