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Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3 
 

Aeg: 19.02.2019 Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.35 
 

Koht: Püünsi Kooli noortekeskus 
 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja), 
Brita Melinde Ploom (õpilaskonna esindaja), Kairi Tähe, Kadi Ruus, Krista Kalberg, 
Anu Hermlin, Kristjan Jõekalda (Viimsi Volikogu esindaja), Raivo Tomingas (MTÜ 
Püünsi Külaseltsi esindaja), Alar Kuum (hoolekogu aseesimees), Joonas Pärenson, 
Taavi Kangur ja Indrek Umberg,  

 

Puudusid hoolekogu liikmed: Hele Pomerants (õpetajate esindaja), Ermo Mäeots 
(Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Gert Kerde, Erkki Ääremaa ja Andu Tali (hoolekogu 
esimees) 

 

Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õpetajate esindaja Kristi Tops, Püünsi 
külavanem Esta Järv 
 

Koosolekut juhatas: hoolekogu aseesimees Alar Kuum, kuna hoolekogu esimees 
Andu Tali kopsupõletiku tõttu ei saanud koosolekul osaleda 
 

Protokollis: Krista Kalberg 
 

Hoolekogu koosoleku päevakord: 
1. Kohtumine Püünsi külavanema Esta Järvega; 
2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, 

personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, 
Triinu Puidet; 

3. Püünsi Kooli 2019. aasta eelarvest ja investeeringutest - Jekaterina 
Tšerepannikova; 

4. Püünsi Kooli juurdeehitusest – Jekaterina Tšerepannikova; 
5. Viimsi valla üldhariduskoolide hoolekogu esi- ja aseesimeeste vahelisest 

koostööst – Alar Kuum;  
6. Suusatundide korraldusest – Jekaterina Tšerepannikova; 
7. Nutisport – Anu Hermlin; 
8. Kiusamisvaba kool - Anu Hermlin; 
9. Jooksvad küsimused. 

 
1. Kohtumine Püünsi külavanema Esta Järvega 
 
Püünsi külavanem tutvustas ennast ja küla arenguid, sh teemasid, mis on seotud Püünsi 
kooliga: tervisespordirajatiste arengud “lasteaia” kinnistule – projekt on töös, varasem 
eskiis on heaks kiidetud vallavalitsuse poolt, sel aastal plaanis teha geoalus ja 
eemaldada võsa, projekti veab Püünsi Külaseltsi poolt Tanel Einaste. 
Külavanem selgitas lisaks nn “tehasteala” ning ümbritsevate teedega seotud tegevusi ja 
arenguid, sh Reinu tee – tee valmimiseks on vajalik suunata liiklus ajavahemikul 25.02 
– juuli 2019 Kooli teele, Reinu tee avatakse plaani kohaselt 01.09.2019, kuid valmib 
lõplikult 30.06.2020.     
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
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2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, 
personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu 
Puidet 

 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et kooli juurdeehitus on täielikult 
valminud - klassid, raamatukogu ja noortekeskus on kolinud ning alustanud tööd. 
25.01.2019 avati raamatukogu ja noortekeskus pidulikult. Hetkel toimub koostöö 
arendamise võimaluste arutamine. Seoses juurdeehituse valmimisega toimus kooli 
vanemas osas ümberorganiseerimine – sotsiaalpedagoog ja psühholoog said endale 
kabinetid, tekkis väike koosolekuteruum õpetajatele ning rühmaklass, kas õpiabi või 
väikeklassi jaoks. Aineklasside koormus vähenes. Praeguseks on märgatavalt vähem 
müra, lastel on rohkem ruumi ja kogu miljöö koolis on rahulikum. 
Jaanuaris oli koolis veeavarii, mille tõttu sai oluliselt kannatada inglisekeele klass, 
praeguseks on kõik taastatud.  
Rõõmu teeb koridoris asuv lauatenniselaud, mida õpilased kasutavad aktiivselt. 
Suurim rõõm on koolile see, et sellest aastast tõusid õpetajate ning tugispetsialistide 
palgad, ka lasteaias. 
Sel aastal toimuvale Laulu – ja Tantsupeole kandideerivad mudilaskoor ning 2.-3. ja 
6.-7. klasside rahvatantsurühm. II voor toimub märtsis. 
Veebruar-märts on olümpiaadide hooaeg – kooli õpilased osalevad – lapsed on tublid, 
tavaliselt jõuavad esikümnesse. 
Heameelt teeb see, et sel talvel said lapsed 6 nädalat suusatada. 
Triinu Puidet selgitas lasteaia poolt, et lasteaias jätkub aktiivselt õppetöö: toimus 
fotonäitus “Maailma putukad”, RMK-ga toimub aktiivne koostöö, 7. klassi õpilased 
viisid lasteaias läbi tegevusi, toimuvad hommikuringid ja teemapeod. Praegu toimuvad 
arengujälgimise mängud ja arenguvestlused. Tänu õpetaja Heidile, kelle juhendamisel 
saavutas lasteaed meisterdamise võistlusel teise koha, saadi üks tasuta õppereis lastele.   
Lasteaia isikkoosseisus toimuvad muudatused – õpetaja Marju lahkus töölt, uus 
kandidaat on olemas, praegu asendused. 
Kristjan Jõekalda selgitas Rannarahva muuseumiga seotud infot, mis on seotud valla 
laste võimalustega külastada muuseumi soodustingimustel - info kohaselt saavad 
Viimsi valla lapsed alates 2019. aastast külastada muuseumi ja kokkuleppel ka õueala 
tasuta, hetkel on see veel valla poolt kinnitamata ja muuseum annab avalikkusele 
lähiajal lisainfot. 
Joonas Pärenson’i küsimusele, kuidas kogukond on koolis asuva raamatukogu ja 
noortekeskuse vastu võtnud, vastasid külavanem ja koolijuht, et praegu toimuvad 
kellaaegade osas täpsustused ja infojagamise osas aktiivne töö, soovijad saavad teha 
üritusi, sissepääsu sildid on valmimisel – sisseelamiseks on vaja lihtsalt aega, kõik 
kulgeb hästi.   
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
3. Püünsi Kooli 2019. aasta eelarvest ja investeeringutest - Jekaterina 

Tšerepannikova 
 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et kool-lasteaia 2019. aasta eelarve 
kinnitati vallas detsembri lõpus nagu oli planeeritud, kärpeid ei tehtud. Eelarve jaguneb 
järgnevalt: lasteaia eelarve (töötasud) on 139977 eurot, riigieelarve (kooliõpetajate 
töötasud) on 578296 eurot. Valla poolne eelarve on kasvanud ja moodustab 460784 
eurot, investeeringud 35000 eurot (ehitustöö) – lasteaia remont (juuni-juuli 2019.a). 
Selle aasta vajadused on kaetud. 
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Lasteaia remondiga seoses toimuvad suvel ajutised ümberkorraldused: kokkulepe 
MLA-ga Viimsi Lasteaiad – kasutada juunis 2 nädalat ja augustis vajadusel lühiajaliselt 
Laanelinnu lasteaia ruume. 
Alar Kuuma küsimusele spordiväljakute kohta selgitas koolijuht, et investeeringud 
valla poolt on planeeritud, kokkulepe oli Viimsi valla spordiametiga, et prioriteediks 
on korvpalliväljaku parandamine, kuna see on kasutamiseks ohtlik,  kuid vald tegi 
otsuse, et tenniseväljakud koos piiretega parandatakse eelisjärjekorras – see on koolile 
halb üllatus. Läbirääkimised vallaga käivad, et siiski ka korvpalliväljak saaks 2019.a. 
renoveeritud.   
  
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

4. Püünsi Kooli juurdeehitusest – Jekaterina Tšerepannikova 
 
Juurdeehitus on valmis, klassiruumid on komplekteeritud ja töötavad, raamatukogu ja 
noortekeskus on avatud. Lisainfo on juba esitatud protokolli punktis 2. 

 
Hoolekogu võtab info teadmiseks. 
 
5. Viimsi valla üldhariduskoolide hoolekogu esi- ja aseesimeeste vahelisest 

koostööst – Alar Kuum 
 
Alar Kuum selgitas, et Viimsi Kooli (endine Viimsi Keskkool) hoolekogu esimees Piret 
Simmo tegi kõikidele Viimsi valla üldhariduskoolide ja MLA hoolekogu esimeestele 
ettepaneku kohtuda omavahel info vahetamiseks. Püünsi Kooli hoolekogu esimees 
soovitas kaasata kohe sellesse suhtlusse samuti hoolekogude aseesimehed. Toimunud 
on üks ühine kohtumine, kus jagati praktilisi kogemusi ja arutleti koostöövõimalusi.  
Arutelu käigus selgus, et igal haridusasutusel on oma suuremad või väiksed 
individuaalsed soovid ja mureküsimused, millega tegeletakse. Keskuse koolide 
põhimure tundub olevat Rohuneeme tee ja selle ohutus, mille osas suheldakse nii 
Viimsi valla kui ka Maanteeametiga. MLA puhul on mureküsimuseks lasteaia rühmade 
suuruste ühepoolne otsustamine vallaesindajate poolt, kuna hoolekogu esindajate arv 
ühises hoolekogus on vähemuses. Positiivne on kokkuvõtteks, et nüüdseks on kontaktid 
olemas, et ühise probleemi korral saab jõude koonduda ja ühiselt teemasid arutada. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

6. Suusatundide korraldusest - Jekaterina Tšerepannikova 
 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, sh vastates hoolekogu liikme 
Erkki  Ääremaa tõstatatud küsimusele: suusakomplektide ostmine kooli oli ainuõige 
otsus – koolil on 30 komplekti suuski/keppe ja 45 paari saapaid. See katab kogu kooli 
õpilaste vajaduse – kõik said/saavad sobivaid komplekte kasutada. Suusad on väga heas 
korras ja hoitud. Finantsiliselt on tehing juba ühe õppeaastaga ära tasunud võrreldes 
suusabussi rentimisega. 
Suuskadele on tehtud väga korralik aastahooldus, konsultant Hillar Tamme aitab. 
Suuskade määrimine on omaette teema: perspektiivis on plaanis osta määrdeid ja 8.-9. 
klasside õpilased õpetada vajadusel suuski määrima.   
Sel talvel õnnestus suusatada 5 nädalat, lisaks kogu kooli spordipäev Kõrvemaal – see 
on parim tulemus kaheksa aasta jooksul. Kõik selle aasta tunnid on laabunud. 
Vanematelt on positiivne tagasiside. Kõrvemaal said meie kooli õpilased kiita, kuivõrd 
oli teiste koolide lastega võrreldes palju tublimad ja oli näha, et suusatamisega on 
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tegeletud. Koolijuht avaldas kiitust kehalise kasvatuse õpetajale Kristel Suurorg’ile, kes 
kogu tegevust entusiastlikult veab. 
Toimus arutelu õppekava täitmise kohta, mille kohta selgus, et õppekavas väljatoodu 
on õpetajale toeks, väljatoodud pädevused on õpetatavad mitme õppeaasta jooksul ning 
arvestatakse õpilaste erinevat taset ja võimekust. 
Tõstatatud küsimusele Vimkaga koostööst selgus, et tegemist on väikese 
eraettevõttega, kellega kogu kooli tasemel on väga raske üritusi korraldada ja kool ei 
ole sellest huvitatud. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
7. Nutisport – Anu Hermlin 

 
Hoolekogu liige Anu Hermlin selgitas omapoolset nägemust nutiseadmete mõjust ja 
tagajärgedest lapse arengule ning esitas koolijuhile küsimuse kooli seisukoha 
saamiseks seoses “nutispordi” levimisega Püünsi Koolis. 

Koolijuht selgitas, et riikliku õppekava kohaselt on kooli ülesanne õpetada lastele 
otstarbekalt ja oskuslikult kasutama nutiseadmeid õppetöös, selleks on õpetajad võtnud 
kasutusele “Matetalgud” jm õppemängud kui töövahendid, et tuua vaheldust 
õppetöösse ning samal ajal arendada laste oskuseid, vastavalt planeeritud 
õppeprogrammile. 1. klassi lapsevanematelt on küsitud nõusolek, vajadusel saab 
kasutada kooli vahendeid, seega kõik lapsed saavad ülesandeid täita.  

Endiselt on koolis nutivahendite niisama kasutamine keelatud, välja arvatud õpetaja 
loal. Kool tegeleb järjepidevalt nutiturvalisuse teadlikkuse tõstmisega laste hulgas, 
koolis käib veebikonstaabel, inimeseõpetuse tundides käsitletakse konkreetseid 
teemasid. 

Toimus arutelu, kuidas saavutada tasakaal ja teadlikkus praeguse nutiajastu 
tingimustes, peale kooli on suur vastutus ka lapsevanematel, kes vastutavad lapse 
nutiseadmete kasutamise eest väljaspool kooli. Eraldi toodi välja, et kindlasti on vajalik 
arvutiõpe, kuna puutetundlikke telefone kasutavad lapsed ei oska siiski arvutit kasutada 
(sh esitluste koostamine jms). Samuti toodi lastevanemate poolt välja probleem, et 
tundides vaadatakse laste sõnul filme, mille teema on konkreetse tunni kontekstis 
küsitav – koolijuht lubas probleemi uurida. 

 

Hoolekogu üldine seisukoht oli, et koolis on nutiteema kontrolli all, kodud peavad oma 
reeglid ise kehtestama. 

 

8. Kiusamisvaba kool – Anu Hermlin, Jekaterina Tšerepannikova 
 

Hoolekogu liige Anu Hermlin esitas koolijuhile küsimuse seoses kooli tegevuste kohta 
kiusamise ennetamise ja sellega tegelemise osas. 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et kool on teinud suure eeltöö, et 
selgitada, milline meetod kiusamise käsitlemiseks Püünsi koolis on konkreetselt kõige 
sobivam. Kool leidis, et kuna kiusamisvaba kool (KIVA) on mõeldud suurtele 
koolidele, “lillad karud” väikestele lastele ning TORE gümnaasiumitele, siis otsustati, 
et töötatakse välja oma kiusamise ennetamise kord, mis valmis eelmise õppeaasta 
lõpus. Seda testiti, kuid õpetajad leidsid, et selline kord ei tööta, on vaja sisse viia 
muudatused, mis muudaksid protsessi kasutajasõbralikumaks, tuleb kohandada 
õpetajatele käepäraseks töövahendiks.  
Kuid olenemata programmi olemasolust tegeletakse Püünsi Koolis kogu aeg võimalike 
kiusamiste ennetamise ja vajadusel sekkumistega. 
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Algklassides kasutatakse “lillasid karusid” ja “Heade suhete ringi” – need on hästi sisse 
töötatud, käsitletakse probleeme, lõimides neid erinevatesse ainetesse. Laiemalt 
rakendatakse koolis ka Väärtuste mänge (huvijuht on koolitatud), toimub Väärtuste 
nädal, olemas on korrapidajaõpetajad ning teemasid käsitletakse klassijuhatajatundides. 
Hea on see, et nii väikese kooli puhul tulevad juhtumid kiiresti välja ning on võimalik 
varakult sekkuda. Juhtumeid on palju. Väga suur osa on kooli tugikeskusel, eesotsas 
sotsiaalpedagoogiga, kes tegeleb kõikide juhtumitega neutraalselt, sh laps-laps kui ka 
laps-õpetaja – tasandil. 
 
Nii koolijuht kui hoolekogu liikmed rõhutasid, et oluline on kiiresti koolikiusamisega 
seotud juhtumitele või nende ohuilmingutele reageerida ja täiskasvanutel vahetada 
olulist infomatsiooni, et võimalikult algstaadiumis ohuolukordi märgata ja sekkuda. 

 
9. Jooksvad küsimused 
 
9.1 Küsimus suurte detailplaneeringute ja tehaste arendamise kohta Püünsi külas 
 

Külavanem Esta Järv vastas, et praeguseks on suuremahulised ehituste-arenduste 
taotlused tagasi lükatud. Olemasolevate tehaste osas on tehtud kontroll – kõikidel on 
kasutusload olemas ja normid täidetud. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

9.2 Järgmine hoolekogu koosolek 
Lõpetuseks arutati järgmise hoolekogu toimumise aega, mis on enamusele sobiv. 
 
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu 
korraline koosolek nr. 4 toimub 07.05.2019.a. algusega kell 18:00. Koosoleku 
toimumise koha täpsustame järgnevalt. Hoolekogu esimees saadab sellekohase info 
hoolekogu liikmetele ka e-posti teel. 

 

Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu aseesimees tänas kõiki koosolekul osalejaid ning 
lõpetas koosoleku. 

 
/allkiri/       /allkiri/ 

 

Alar Kuum      Krista Kalberg 
Hoolekogu aseesimees     Hoolekogu liige 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 


