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Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille  

 

SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY VIIKON ETÄOPISKELUUN 

Viron hallitus päätti yllättäen sulkea kaikki kouluasteet koko maassa juuri ennen joululomaa. Jossain määrin 
lähiopetusta voidaan antaa, kuten Wilma -viesteistä olemme saaneet lukea, mutta pääsääntöisesti viimeinen 
kouluviikko on etäopiskelua. TASK:n joulujuhla jää pitämättä ensimmäisen kerran koulun historiassa.  Toivotaan, 
että pääsemme palaamaan lähiopetukseen 7.1.2021. Jatketaan toki lomallakin viranomaisten taholta annettujen 
ohjeiden noudattamista, jotta pysymme terveinä ja pääsisimme takaisin kouluun. 

TASK Tuki ry:n hallitus kiittää henkilöstöä, oppilaita, vanhempia ja yhteistyökumppaneita tästä hyvin erikoisesta ja 
raskaastakin vuodesta. Joululoma on ansaittu! 
 

TALOUSTILANNE 2020 JA BUDJETTI 2021 

Oppilasmäärä väheni tänä syksynä merkittävästi, mikä oli toki odotettavissakin suuren päättävän luokan  
(14 oppilasta) siirryttyä jatko-opintoihin. Lisäksi COVID19-tilanne pakotti joitakin perheitä muuttamaan Suomeen. 
Oppilasmäärän lasku tuo haasteita ensi vuoden budjettiin, joka tulee näillä näkymin olemaan alijäämäinen.  
 
Onneksi kuluva tilikausi tulee, viime vuoden tavoin, olemaan ylijäämäinen. Vuonna 2020 taloustilannetta helpotti 
suuresti Suomen opetushallitukselta saatu harkinnanvarainen tuki. Kevään valitettava 2kk:n mittainen etäopetus-
jakso vähensi myös kustannuksia jossain määrin. Oppilasmäärän kasvu, ja varsinkin Suomen kotikuntaisten 
oppilaiden määrän lisäys, auttaisi tulevien vuosien taloudellista tilannetta. Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuk-
sesta 2020 sekä budjetista ja toimintasuunnitelmasta 2021 päättää TASK Tuki ry:n vuosikokous huhtikuussa. 
Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki TASK Tuki ry:n jäsenet. Tästä löydät jäseneksi liittymislomakkeen.  
 

LUKUKAUSIMAKSUISTA 

Lukukausimaksulaskujen oikea-aikainen suorittaminen TASK Tuki ry:lle on ollut joillekin perheille haasteellista. 
Yksityiskoulun taloudessa ei ole huomioitu sitä, että kaikki eivät huolehdi velvoitteistaan annettuun eräpäivään 
mennessä. Kaikki erääntyneet saatavat siirretään kahden maksumuistutuksen jälkeen perintään ulkopuoliselle 
perintäyhtiölle. Perinnästä aiheutuu aina kuluja kaikille osapuolille, josta syystä hallitus pyytää, että 
lukukausimaksut suoritetaan jatkossa oikea-aikaisesti. Mahdollisten maksujärjestelyjen osalta tulee olla heti 
yhteydessä koulun kansliaan.   

Hallitus on päättänyt, että ennakkomaksusta tulee pysyvä käytäntö. Ennakkomaksu on 500€ / oppilas ja sillä 
varmistetaan oppilaspaikka seuraavalle lukuvuodelle. Lasku lähetetään toukokuun puolessa välissä. 

KOULUKIINTEISTÖSTÄ 

Tällä hetkellä todennäköisimmältä vaikuttaa se, että koulu jatkaa nykyisissä tiloissa ainakin muutaman vuoden 
ajan. Hallitus neuvottelee parhaillaan kiinteistön omistajan kanssa uuden vuokrasopimuksen ehdoista.  

 

Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta! 

Hallitus 
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