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Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille  

SYYSLUKUKAUSI TAKANA 

Syyslukukausi on pian takana ja ansaittu joululoma odottaa. Samoin näyttävä ”Suomi100” juhlinta on pääosin 
päättynyt ja voimme suunnata katseet Viron 100-vuotisjuhlintaan. Tuki ry:n hallitus kiittää henkilöstöä, oppilaita ja 
yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuonna 2017! 

Koulussamme opiskelee tällä hetkellä 72 lasta ja nuorta; esikoululaisia neljä, alakoululaisia 40, yläkoululaisia 26 
ja lisäksi kaksi lukiolaista. Tammikuussa toivotamme tervetulleeksi kuusi uutta oppilasta.  

TALOUSTILANNE 2017 JA BUDJETTI 2018 

Kuluvana vuonna talouteen on vaikuttanut oletettua matalampi oppilasmäärä. Tämä vaikuttaa niin 
lukukausimaksutuloihin kuin valtionapuun. Vuoden 2018 ennusteena on nouseva oppilasmäärä. On erittäin 
tärkeää, että lukukausimaksut suoritetaan sovitusti! 

Hallitus on aloittanut seuraavan vuoden budjetin suunnittelun. Kuten aiempinakin vuosina, tavoite on 
tasapainottaa tulot ja menot pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi. Oppilasmäärän ollessa noin 80 lasta ja 
nuorta on TASK:in toiminta turvattua ja voimme kehittää toimintaamme myös investoinneilla. 

TASK:n tekemään valitukseen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, koskien Suomen valtionavun myöntämisen 
perusteita, ei ole saatu vieläkään päätöstä. Sisarkoulumme Espanjan Aurinkorannikolla on saanut päätöksen 
omaan, TASK:sta poikkeavaan, valitukseensa ja he joutuvat palauttamaan merkittävästi valtionapua Suomen 
valtiolle. 

KOULUN TIETOTEKNIIKKA-ASIOISTA JA OPETUKSESTA 

Nykyiseen suomalaiseen opetussuunnitelmaan sisältyy tietotekniikan käyttöä varsin laajasti eri aineissa. 
Koulumme on luonnollisesti rakentanut tietotekniikkaa opetuksen osaksi jo vuosia. Käytössä on kohtuullisen 
nykyaikainen Windows PC- ja iPad -kalusto, jota täydennetään tarpeen ja rahatilanteen mukaan.  

Rehtori ja opettajakunta ovat syyslukukauden aikana laatineet koululle tieto- ja viestintäteknologian käytön 
toimintamallin opetuksessa. Painopiste on koneiden peruskäytön opettelussa nuorempien lasten osalta, sekä 
aikuisenakin tarvittavien hyötyohjelmien (Word, Excel, Powerpoint) käytön ja dokumentintekotaitojen opiskelussa 
varttuneemmille. Lisäksi muutamissa aineissa käytetään iPad-sovelluksia ja sähköisiä oppikirjoja. 

Hallituksen ja koulun opetushenkilökunnan yhteinen näkemys on, että tietotekniikkaa käytetään opetuksessa 
maltillisesti ja harkitusti, eikä kaikkea opetusta pyritä digitalisoimaan. Aivan perinteinen käsinkirjoitus ja lukutaito 
ovat edelleen oppimisprosessin ytimessä. Ilolla voidaan todeta tuntiopetustehtävien ulkopuolelta, että Wilma-
järjestelmän käyttö opettajien työkaluna sekä kommunikaatiovälineenä vanhempiin alkaa jo olla varsin sujuvaa.  

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLINTAA OPINAHJOSSA 

Koulun lauantaityöpäiväksi valittu itsenäisyyspäivä vietettiin iloisissa ja juhlavissa merkeissä. Päivän tarkoitus ei 
ollut totinen opiskelu, joka tietenkään itsenäisen Suomen suurimman juhlapäivän henkeen ei olisi sopinutkaan. 
Sen sijaan pidettiin pienimuotoiset koulun sisäiset ”itsenäisyyspäivän juhlat”, jossa oppilaat tutustuivat 
omakohtaisen kokemuksen kautta tähän tärkeään päivään - vastaanottoineen ja kättelyineen kaikkineen. 
Tunnelma oli korkealla. 

Rauhallista joulun odotusta, lämmintä joulua ja riehakasta uutta vuotta! 

Hallitus 
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