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Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2 
 

Aeg: 03.12.2019 Algus kell 18:00  Lõpp kell 20:05 

 

Koht: Püünsi Kooli noortekeskus 

 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Andu Tali (hoolekogu esimees), 
Hele Pomerants (õpetajate esindaja), Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja), 
Brita Melinde Ploom (õpilaskonna esindaja), Sigrid Harjo, Kairi Toiger, Kadi Ruus, 
Tuuli Pärenson, Krista Kalberg, Marge Kaskpeit, Esta Järv (MTÜ Püünsi Külaseltsi 
esindaja), Joonas Pärenson, Indrek Umberg, Ermo Mäeots (Viimsi Vallavalitsuse 
esindaja) ja Kristjan Jõekalda (Viimsi vallavolikogu esindaja),  

 

Puudusid hoolekogu liikmed: Alar Kuum, Taavi Kangur 

 

Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova 

 

Koosolekut juhatas: Andu Tali 

 

Protokollis: Krista Kalberg 

 

Hoolekogu koosoleku päevakord: 
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 

tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet; 
2. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – 

Jekaterina Tšerepannikova, Ermo Mäeots; 
3. Püünsi Kooli kodukorra muudatustele arvamuse andmine – 

Jekaterina Tšerepannikova, Andu Tali; 
4. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Ermo Mäeots; 
5. Lapsevanema päring tehnoloogiaõppe korraldusest koolis – 

Jekaterina Tšerepannikova; 
6. Hädaolukorra lahendamise plaanist – Esta Järv, Jekaterina Tšerepannikova; 
7. Jooksvad küsimused 

7.1. Hoolekogu asendusliikmete nimetamisest – Marge Kaskpeit; 
7.2. Inglise keele õpe lasteaias – Joonas Pärenson; 
7.3. Rularambi ja tõuksiraja arengu võimalustest – Esta Järv; 
7.4. Poiste duširuumi teema – Indrek Umberg, Jekaterina Tšerepannikova 
7.5. Järgmise hoolekogu koosoleku aeg 

 
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, 

personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, 
Triinu Puidet 

 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et Viimsi vallale kingitusena tehtud 
kontserdid on kulgenud väga hästi ja tagasiside nende osas on olnud väga hea.  

Pereõhtu oli väga meeleolukas, osales 150 pere, annetustega teeniti 939 eurot, mille 
eest ostetakse koolile lavavalgustus, mida eelduslikult saab juba näha kool-lasteaia 
talvekontserdil.  
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10. detsembril ongi tulemas Püünsi kooli talvekontsert, kõik on teretulnud. Teine 
advent viiakse läbi õues. 

Personali osas on toimunud teatud muudatused – õppejuht Liivia Enneveer lahkus omal 
soovil töölt. Lahkub ka 1c väikeklassi õpetaja. Praegu käivad läbirääkimised 
eripedagoogiga, kes saab tulla tööle järgmisest sügisest. Seniks õpetab väikeklassi 
Triinu Puidet. 

Tööle võetakse veel üks psühholoog, praegune psühholoog jääb 0,25 psühholoogiks ja 
0,75 HEV koordineerijaks. Otsitakse ka arendus-projektijuhti väikese koormusega. 
Koolijuht tõi veel välja, et sügisel liitunud uus koristaja on väga tubli ja kohusetundlik. 
Ka oma haldusmees-majahoidja on väga hakkaja tubli ning lahtiste kätega. 

Triinu Puidet selgitas, et lasteaias on olnud tegus november – oli lasteaia sünnipäev, 
osaleti konkursil – see oli tore ja hea kogemus lastele. 5-7-aastastele lastele tehti 
etendus, suured tänu perekond Pärensonile. Jõulupidu tuleb “Rannarahva jõulud”, 
samuti saadakse lastega teada, kuidas peetakse jõule merel. 

Toimus arutelu mardipäev ja kadripäev vs Halloween. Hoolimata kooli püüdlustest 
lapsed eelistavad Halloweeni joosta („Komm või pomm“) ning mardi- ja kadrisante 
jääb üha vähemaks, kuna see eeldab siis suuremat ettevalmistust. 

Andu Tali uuris suusakomplektide ja suusatamise kohta. Koolijuht Jekaterina 
Tšerepannikova selgitas, et eelmisel aastal tehti suuskadele täishooldus, olemasolevaid 
komplekte on piisav hulk, et lume tulles kõikidele lastele jätkuks. Koolijuht tõi ka välja, 
et mõtet, et kooliõpilased saaksid nädalavahetuseks suuski laenutada, et lume korral 
suusatada, võib kaaluda. Õpetaja Kristeliga ta on rääkinud ja tema selle vastu ei olnud. 
Kindlasti tuleb see siduda lapsevanema vastutuse ja sellekohase kokkuleppega, et 
esmaspäevaks kõik suusad ikkagi korrektselt tagasi oleksid.  

Koolijuht selgitas veel, et lähitulevikus on kavas luua Püünsi kool-lasteaia uus 
arengukava, selles osas on Elmo Puidet’iga kohtutud, arengukavaga tegelemiseks on 
planeeritud jaanuari teine pool. Plaanitud on vähemalt 6 kohtumist juhtgrupiga, 
millesse oodatakse ka hoolekogu esindajat, ning 2-päevane väljasõit kollektiiviga. 
Arengukava planeeritakse valmis saada kevadeks enne suvevaheaega. 
Sisehindamisdokument on hetkel kokku kirjutamisel. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
2. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – Jekaterina 

Tšerepannikova, Ermo Mäeots 
 

Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et 2020. aasta eelarve esimene lugemine on läbitud, 
teine on veel ees, mis peaks toimuma veel sel aastal. Talvisesse koolivaheaega on 
planeeritud väike värskendav remont. 
Hoolekogu küsimusele spordiväljaku seisu kohta selgitas valla esindaja Ermo Mäeots, 
et valla 2019.a. eelarves on 100 000 eurot spordiväljaku loomiseks ja 2020.a. eelarvesse 
planeeritud 150000 eurot. 
Püünsi külavanem Esta Järv lisas, et projekteerimisleping (13800 eurot) on 25.11.2019 
alla kirjutatud, peale selle valmimist näeb reaalseid numbreid, kuid kuna pinnas ei ole 
parim, siis on karta, et ettenähtud rahast ei piisa. 
Ermo Mäeots selgitas veel pallimänguplatsi kohta, et uues eelarves peaks olema selle 
tarbeks planeeritud 10000 eurot, aga ta peab üle täpsustama. 
Esta Järv lisas, et valla arengukavas valitseb nimetatud objekti osas segadus, selgeid 
vastuseid ei ole. 



3 

 

Hoolekogus lepiti kokku, et Viimsi vallavalitsuse esindaja Ermo uurib vallast Püünsi 
Kooli juures asuva amortiseerunud pallimängude platsi renoveerimise investeeringute 
kajastamist Viimsi valla 2020.a. eelarves. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
3. Püünsi Kooli kodukorra muudatustele arvamuse andmine – Jekaterina 

Tšerepannikova, Andu Tali 
 
Hoolekogu liikmetel oli võimalik tutvuda koolijuhi poolt saadetud Püünsi Kooli 
kodukorra muudatustega, mis põhiliselt olid seotud PGS muudatustega ning puudutasid  
keelatud esemete seotud koolitöötajate õigusi ja kohustusi. Hoolekogu esimehe ja 
aseesimehe poolsed korrektuurid olid juba saadetud kodukorra versiooni muudatuste 
ettevalmistustel sisse viidud. 
Marge Kaskpeit teavitas, et saatis oma tehnilised parandused, aga fail jäi kahjuks 
lisamata. Ta edastab need järgnevalt, hoolekogule ja koolijuhile, et saaks need 
tehnilised korrektuurid üle vaadata ning asjakohased korda lisada.  
Teistel hoolekogu liikmetel kodukorra osas täiendusi ja muudatusi ei olnud. 
 
Hoolekogu otsustas konsensuslikult anda oma positiivse arvamuse ja kooskõlastuse 
Püünsi Kooli kodukorra muudatuste kohta, mille koolijuht saab tehniliselt veel üle 
vaadata korrastada ja seejärel lõplikult kinnitada. 
 
Poolt 15 hoolekogu liiget, vastu 0 liiget ja erapooletuid 0 liiget. 
 
4. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Ermo Mäeots 
 
Viima valla esindaja Ermo Mäeots selgitas, et Viimsi valla haridusasutuste uus 
toitlustushange on välja kuulutatud, mille algne pakkumiste esitamise tähtaeg oli 
02.12.2019, kuid seda  lükati  veidi edasi ehk uus tähtaeg on 10.12.2019. Praeguseks 
saab öelda, et on vähemalt kolm aktiivset pakkujat, kui aega veel pakkumiste 
esitamiseks on. Hange pandi kokku eelmisest hankest veidi erinevalt, ei ole nii peeneks 
aetud. Sama tervislikkus, vastavalt määrustele ja normidele, sh 25% peab olema mahe 
ja 25% kodumaine tooraine. Tulemuse määravad 50% hind ja 50% menüü. 
Toimus arutelu ja kogemuste vahetamine eelmise ja praeguse toitlustaja toidu 
kvaliteedi osas. Valla esindaja soovitas teha probleemide korral tähelepanekuid, mille 
kohta saab tellida auditi TAI-st. Samuti lisas valla esindaja, et riiklikult on kõikidele 
koolidele ette nähtud ühised määrused ja normid, vald saab otsustada nüanssides. Veel 
nentis valla esindaja, et  toitlustamise summa riigilt on endiselt 1 euro, millele vald 
omalt poolt lisab 60 euro senti. Teadmata on, kas riik suurendab seda summat, kuna 
praeguse rahaga on väga keeruline kvaliteetset toitu tagada. Viimsi vald loodab saada 
uue toitlustaja paika hiljemalt 21.02.2020.a, mil lõpeb senise toitlustajaga leping. 
 
Lepiti kokku, et Ermo Mäeots hoiab hoolekogu kursis Viimsi valla ühise 
toitlustushanke järgnevatest arengutest. Võtta edastatud ülejäänud  informatsioon 
teadmiseks. 
 
5. Lapsevanema päring tehnoloogiaõppe korraldusest koolis – Jekaterina 

Tšerepannikova 
 
Koolijuht selgitas, et nad arutasid lapsevanema kirja kooli juhtkonnas. Kool lähtub täna 
käsitöö ja tehnoloogiaõppe  korraldamisel riiklikust õppekavast, st kohustusliku 10% 
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käsitöö ja tehnoloogiaõppe tundide võimaldamise nõue on täidetud. Selles osas ei ole 
koolil probleeme ja poiste ja tüdrukute õppes on seda rakendatud. 

Toimus osalejate vahel arutelu käsitöö ja tehnoloogiaõppe korraldamise 
kaasajastamisest ja õppekavas püsimisest.  

Üksikud koolid on katsetanud erinevaid variante ja selles osa on vastandlik tagasiside. 
Sõltub väga palju ka kooli võimalustest ja vastava õppeklasside suurusest. Näiteks 
Püünsi Kooli keldrikorrusel asuv tehnoloogia ei võimalda väga palju suurendada 
õpilaste arvu, kui enamus sooviks tehnoloogiaõpet. Kindlasti toob see kaasa teatud 
probleeme tunniplaani ja õpetajate tööaja planeerimisega. 

Kui õpilane valib vastavalt II kooliastmes, kas käsitöö ja tehnoloogiaõppe, siis 
õppekava järgi peab ta kohustuslikult selle läbima põhikooli lõpuni. Sageli on valikud 
ühe või teise suuna osas väga subjektiivsed ja ajutised, et meeldib näiteks teatud õpetaja 
või konkreetsed õppetegevused, mida hetkel õpitakse. Kui toimuvad muutused (näiteks 
muutub õpetaja, tulevad teatud tegevused, mis ei ole nii huvitavad), siis ei ole võimalik 
õpilasel enam ise teha ümbervalikut ning see toob omakorda kaasa märksa suuremad 
probleemid – seega täna ei ole veel selgust antud teemal kogu Eestis tervikuna. See 
omakorda tähendab, et see ei ole vaid Püünsi Kooli  ega Viimsi valla koolide osas 
lahtine küsimus, vaid see teema vajaks käsitlust kogu riigi tasemel, et leida paindlikud 
lahendused käsitöö ja tehnoloogiaõppe varieerumisel poiste ja tüdrukute õppekavades. 

 
Lepiti kokku, et koolijuht koostab lapsevanema ettepanekule vastuskirja, mis puudutas 
II ja III astme tööõpetuse korralduse temaatikat, mida arutas nii kooli juhtkond kui ka 
nüüd hoolekogu. Lapsevanemalt oodatakse konkreetseid ettepanekuid, vajadusel 
planeeritakse kohtumine, et selgitada nii selle muudatuse plusse kui ka probleemkohti. 
 
6. Hädaolukorra lahendamise plaanist – Esta Järv, Jekaterina Tšerepannikova 
 

Koolijuht selgitas, et kool saavutas kokkuleppe lähedalasuva ravimite tootmisega 
tegeleva firmaga, seoses kool-lasteaia evakuatsiooni tingimuste tagamisega 
hädaolukorras. Koolijuht lisas, et hinnatud on kohalejõudmise aega (5-6 minutit) ning 
kinnitatud on piisava ruumi olemasolu nimetatud firma ruumides. 

Lisaks uuris koolijuht termotekkide soetamise võimalikkust, mida saab ohuolukordades 
kasutada, kasutamise põhimõtted lisatakse vajadusel hädaolukorra plaani. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

7. Jooksvad küsimused 
 
7.1 Hoolekogu asendusliikmete nimetamisest – Marge Kaskpeit 
 
Hoolekogu liige Marge Kaskpeit tõstatas teema hoolekogu asendusliikmete nimetamise 
teemal, kuna hoolekogu töökorda reguleerivas vastavas Viimsi valla volikogu määruses 
on sellekohane sõnastus mitmeti mõistetav ja segadusttekitav. Kas asendusliige on 
lapsevanemate esindaja või hoolekoguliikme poolt nimetatav isik? 
Valla esindaja Ermo Mäeots selgitas, et sõnastus ei ole kõige õnnestunud, aga tema 
siiani on koolid lähtunud kehtivast määrusest, kuid alati on võimalus teha valla 
volikogule ettepanek määrust muuta. 
Hoolekogu esimees selgitas, et viidatud asendusliikme regulatsiooni puudusele on 
hoolekogu tähelepanu juhtinud juba 2018 aastal, kui vastavat määruse eelnõud 
menetleti. Sõltumata, mis tõlgendusi antud määrus täna juriidilises tekstis võimaldab 
on see Püünsi Kooli kontekstis täna pseudoprobleem, sest hoolekogu liikmed, kes on 
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määruse kohaselt endale asendusliikmeid nimetanud on lähtunud põhimõttest, et need 
oleks samast sihtrühmast, millest ka hoolekogu liige ise valitud. Näitena tõi hoolekogu 
esimees, et tema asendusliige Kairi Tähe on 5B klassist, samal kui tema enda laps käib 
5A-s. Lasteaed valis aga korraga nii põhiliikme ja asendusliikme. See tähendab päris 
suvalist isikut ei ole asendusliikmeks Püünsi kooli puhul nimetatud.  
Toimus järgnevalt vastavasisuline arutelu, mille lõpus  jõuti  järeldusele, et Püünsi 
Kooli puhul ei ole kindlasti antud teema hetkel probleemne, mille jaoks peaks nii palju 
aega kulutama. Hoolekogu esimees selgitas, kuna asendusliikme staatus ei tulene PGS-
st ega KELS-st, siis tegelikult on see Viimsi valla poolt ise loodud eraldi liikmevorm 
hoolekogu töökorda reguleerivas määruses. Kui vald plaanib tulevikus hoolekogude 
töökorda tulevikus muuta, siis tuleks kaaluda, kas üleüldse asendusliikmeid ongi vaja 
lapsevanemate osas eraldi sätestada või vähemalt tuleks asendusliikme 
nimetamise/valimise säte ühesemalt ja täpsemalt reguleerida, et ei ole selliseid 
mitmetõlgendusi? Kuna hoolekogu liikmeid peab olema iga rühma ja klassikomplekti 
kohta, mis teeb kokku hulga inimesi hoolekogusse, kes tuleb vabatahtlikusse alusel 
leida. Esimeses astmes täna on lapsevanematel aktiivsem huvi osaleda, aga juba täna 
on vanemates astmetes probleem hoolekogusse isegi põhiliikmete leidmisega, sest 
vanemat huvi selleks ajaks on raugenud. Võttes arvesse, et reeglina on õppeaastas 4 
hoolekogu korralist koosolekut ja see ei ole üldse probleemiks, et hoolekogu saaks 
edukalt ka hakkama ilma asendusliikmeteta. Sellisel juhul tõstatud probleem laheneks 
iseenesest ja oleks vähem segadust ka selles küsimuses. 
Lepiti kokku, et kui vallas plaanitakse hoolekogude töökorda muuta, siis valla esindaja 
Ermo Mäeots lubas anda neist plaanidest ja võimalikest hoolekogude töökorra 
muudatustest hoolekogule eelnevalt teada, et saaksime vajadusel neis küsimustes kaasa 
rääkida. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
 
7.2 Inglise keele õpe lasteaias – Joonas Pärenson; 
 
Hoolekogu liige Joonas Pärenson uuris ühe lapsema palvel võimalust pakkuda inglise 
keele õpet lasteaias või alustada õpet 1. klassis. 
Koolijuht ei osanud hetkel vastata õppe võimaluste osas 1. klassis, kuid lubas uurida ja 
teavitada hoolekogu. 
Lasteaia juht Triinu Puidet selgitas, et õppetöö raames on logopeed ja õpetajad pigem 
lasteaias inglise keele õpetamise vastu, kuna lastel on vaja eelkõige omandada emakeel, 
mis on paljudele lastele märksa suuremaks probleemiks. Ehk pigem oleks täna juurde 
vaja logopeedi ja eripedagoogi, tugiisiku abi, kuna üle poolte lastest vajab 
individuaalõpet. Samuti ei anna 1 kord nädalas inglise keelt piisavalt efekti, pigem 
tekitab lastes segadust. Seda on lastaed aastaid tagasi katsetanud ja hoolekogu liikme 
Sigrid Harjo selgituste kohaselt ei olevat see andnud mingit suurt efekti, kuna ta saab 
rääkida oma lapse kogemuse pinnal, kes selles projektis osales.  
Samuti ei ole lasteaiajuhi hinnangul võimalik inglise keelt mahutada lasteaia 
õppekavasse. Seda saaks teha vaid millegi arvelt:  laste une või mänguaja arvelt, mis ei 
ole ka mõeldav.  
Huviõppe raames on inglise keele huvirühma loomine täiesti võimalik, kuid 
lapsevanematel tuleb ise leida õpetaja, samuti tasuda õpetajale. Lasteaia juht lisas, et 
tõenõoliselt on Püünsi lasteaias vajalikus vanuses huvilisi lapsi liiga vähe. Samas on 
Viimsi huvikeskuses kindlasti huviring olemas.  
 
Lepiti kokku, et Joonas Pärenson edastab lasteaia inglise keele õppevõimalustega 
seotud info huvilistele lastevanematele, kellelt oodatakse konkreetset tagasiside. 
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7.3 Rularambi ja tõuksiraja arengu võimalustest – Esta Järv 
 
Püünsi Külaseltsi esindaja ja Püünsi külavanem Esta Järv informeeris, et ta uuris Viimsi 
vallast rula, tõukside ja/või ekstreemratta rambi/pargi rajamiseks võimalikke lahendusi 
Püünsi külas. Vallast selgus, et  Reinu tee äärsel alal on  riigi reservmaa hetkel 
kasutuseta, kuid selle kinnistu osas tuleks kiirustada ning kiiresti vallale oma soovidest 
teada anda. Teatud plaanide kohaselt soovitakse sinna jäätmejaama jaoks eraldada 
maad.  
Pakuti välja alternatiivina, et tõukside ja/või rularambi paigaldamiseks oleks ka  
Vanapere teel olev BREM-i asfaldiplats, kuid ilmselt seda niisama kergelt me selleks 
kasutuseks ei saa, sest põkkume maaomaniku ärihuvidega. 
 
Lepiti kokku, et Esta Järv teeb Viimsi valda kirja rularambi või/ja 
ekstreemratta/rula/tõuksi raja rajamise soovi kohta Reinu tee äärsele riigi reservmaa 
hetkel kasutuseta alale. 
 
7.4 Poiste duširuumi teema 
 
Hoolekogu liige Indrek Umberg esitas küsimuse, kas uuriti poiste pesemisega seotud 
probleeme, mis olla seotud ebameeldiva haisuga poiste duširuumis? Koolijuht selgitas, 
et ta uuris seda teemat. Mingit tegelikku probleemi ta ei näe. Duširuum on kasutusel  
ka teiste kasutajate poolt ja tegemist ei ole ehitusliku, vaid pigem kunstliku 
probleemiga, et poisid ei taha lihtsalt pärast kehalise kasvatuse tunde end pesta. Selle 
asemel tuuakse välja võimendatult näilisi probleeme, mida tegelikult ei ole. 
Lapsevanemad peavad lastele ise rohkem selgitama, neid suunama  ning julgustama 
end pesema pärast kehalise kasvatuse tunde. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
7.5 Järgmise hoolekogu koosoleku aeg 
 
 
Koosoleku lõpetuseks viimase teemana arutati järgmise korralise hoolekogu toimumise 
enamusel sobivat aega. Leiti taas, et enamusel sobiks teisipäevane päev. 
 
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu 
korraline koosolek toimub 11.02.2020.a. Püünsi Koolis algusega kell 18:00. Hoolekogu 
esimees saadab sellekohase info hoolekogu liikmetele ka e-posti teel. 
 
Hoolekogu esimees informeeris, et hoolekoguga seotud infot, sh varasemad 
koosolekute protokollid leiab avalikult Püünsi Kooli 
kodulehelt https://www.pyynsi.edu.ee/uld-hoolekogu/ 
 
Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid, soovis 
rahulikku advendi- ja jõuluaega ning lõpetas koosoleku. 

 

/digiallkiri/      /digiallkiri/ 

     

Andu Tali      Krista Kalberg 
Hoolekogu esimees      Hoolekogu liige 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


