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Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 4  
 

Aeg: 07.05.2019 Algus kell 18.00 Lõpp kell 20.00 

 

Koht: Püünsi Kooli noortekeskus 

 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum 
(hoolekogu aseesimees), Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja), Brita Melinde 
Ploom (õpilaskonna esindaja), Kairi Tähe, Kadi Ruus, Krista Kalberg, Raivo Tomingas 
(MTÜ Püünsi Külaselts esindaja), Joonas Pärenson, Taavi Kangur, Indrek Umberg, 
Hele Pomerants (õpetajate esindaja), Ermo Mäeots (Viimsi Vallavalitsuse esindaja) 

 

Puudusid hoolekogu liige: Gert Kerde, Erkki Ääremaa, Anu Hermlin, Kristjan Jõekalda 
(Viimsi Volikogu esindaja) 

 

Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õppejuht Liivia Enneveer 

 

Koosolekut juhatas: Andu Tali 

Protokollis: Krista Kalberg 

 

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

personaliküsimused, tulevikuplaanid ja tegevused - Jekaterina Tšerepannikova, 
Triinu Puidet; 

2. Püünsi Kooli 2019. aasta eelarve täitmisest ja investeeringutest, sh lasteaia 
remondist - Jekaterina Tšerepannikova; 

3. Püünsi Kooli arengukava vahekokkuvõte – Jekaterina Tšerepannikova; 
4. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Ermo Mäeots;  
5. Eelinfo Viimsi valla arengukava koostamisest – Ermo Mäeots; 
6. Lasteaia kinnistu detailplaneeringust, Niidu tee äärsetest parkimiskohtadest – 

Alar Kuum; 
7. Püünsi Kooli ja lasteaia lõpuaktustest – Andu Tali; 
8. Jooksvad küsimused. 

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

personaliküsimused, tulevikuplaanid ja tegevused - Jekaterina 
Tšerepannikova, Triinu Puidet 

 
Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et käib tavaline koolielu – toimumas on 3. klasside 
tasemetööd, tulemas eksamid, aktused, kevadkontsert, tänuõhtu, Viimsi Tantsupidu. 
Eesti laulu- ja tantsupeole said esinema 3. klassi tantsulapsed, suuremad mitte, 
laulupeole pääsejad ei ole veel selgunud. Toimus orienteerumisõhtu, oli rekordarv 
võistkondi.  
28.05 toimub lapsevanematele koolitus lapse seksuaalkasvatusest.  
Lapsed on esinenud hästi olümpiaadidel, üks võistkond saab minna edasi vabariiklikule 
olümpiaadile. 
Personali osas on probleeme – koormuse kasvu ning lapsehoolduspuhkuse asendajate 
leidmiseks otsitakse inglise keele õpetajat, väikeklassiõpetajat, sotsiaalpedagoogi ja 
lasteaiaõpetajat – mure on selles, et konkursile ei tulnud ühtegi sooviavaldust. Prooviti 
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Noored Kooli programmi kaudu saada uusi õpetajaid, kuid programmi formaat Püünsi 
kooliga ei sobi. 
Hoolekoguliige Taavi Kangur avaldas kiitust vene keele laulukonkurssi üle – väga hea 
üritus. 
Küsimusele hispaania keele kui kolmanda keele käivitamise kohta vastas koolijuht, et 
valik on ennast õigustanud, kuid praegu on tundides distsipliiniga probleeme – mõne 
lapse käitumine ei ole sobiv. Järgmisel aastal tuleb uus õpetaja, Carmen, kes on 
hispaanlanna. 
Triinu Puidet selgitas, et lasteaias on olnud suhteliselt pingeline poolaasta, kuna on 
personalipuudus. Samas on olemasolevad töötajad olnud väga tublid, planeeritud 
tegevused on tehtud ning tulemas on emadepäev ja lõpupidu. Lasteaia personali hulka 
lisandus uus õpetaja, kellega õppejuht on rahul, kuid samas on mure teise õpetaja koha 
täitmise osas. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
2. Püünsi Kooli 2019. aasta eelarve täitmisest ja investeeringutest, sh lasteaia 

remondist - Jekaterina Tšerepannikova 
 
Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et põhilised investeeringud on tehtud aasta alguses 
– ruumide reorganiseerimine, mööbli hankimine. Hea on nentida, et juurdeehitusega on 
kooliperel rohkem ruumi, koolipäeval on mõnus ja tore tunne.  
Suvel tuleb lasteaia remont – plaanipäraselt (28.03 saadeti lastevanematele teavituskiri) 
on lasteaed kolimiseks suletud 25-28.06 ning alates 27.06 antakse ruumid üle ehitajale. 
Planeeritud valmimisaeg on 28.07. Lasteaed alustab uuesti tööd 07.08. 
Lasteaia remondi raames värvitakse ruumid, seinad, põrandad, laed, mööbel jääb 
samaks. Samuti värvitakse vanad uksed, sest uued spetsiaalsed tuletõkkeuksed tuleb 
kahjuks tellida järgmisel aastal, kuna neiks investeeringuteks raha ei jagu. Nõutele 
vastavad ukse on kahjuks päris kallid. Samas oleks kahtlemata igati mõistlik need uksed 
vahetada koheselt remondi käigus, sest vastasel korral tekkib asjatu lisakulu. Seda 
teemat tuleb arutada vallaga. 
Koolijuht lisas, et lasteaia remont on suurim investeering sel aastal, katusepesu lükati 
edasi. Amortiseerunud korvpalli ja tenniseväljakute renoveerimise eest vastutab Viimsi 
valla spordiamet – nende sõnul kuulub objektide parandamine järgmise aasta 
eelarvesse. Ermo Mäeots selgitas, et nimetatud objektide renoveerimine nõuab 
komplekset lähenemist, seega ei ole mõtet parandada jupikaupa, kuid vald jätkab 
tegutsemist.  
Koolijuht lisas, et IT riistvara projektid toimivad, planeeritud uuendused viiakse läbi 
jooksvalt, vajalikud hooldused on tehtud.  
Samuti vastab vanem kooliosa tuleohutuse nõutele.  
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
3. Püünsi Kooli arengukava vahekokkuvõte – Jekaterina Tšerepannikova 

 
Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et arengukava täitmine käib täie hooga, mahukad 
eesmärgid on täidetud või täitumas, tegevused selle nimel käivad igapäevaselt – 
valminud on uus juurdeehitus, garderoob ja raamatukogu, sisse on viidud 3. võõrkeel. 
Vaeslapse ossa on veidi jäänud teemaarendus “Mere poole kaldu”, samas seda tasapisi 
käivitatakse, mõttest ei ole loobutud. Lahendust ei ole leitud ka plaanile töötada välja 
erilähenemine andekatele lastele, just II ja III kooliastmes. Plaan ei ole käivitunud, kuna 
koolil ei ole inimesi, kes saaksid nii mahukale projektile oma kohustuste kõrvalt 
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pühenduda. Koostööd on tehtud mh Peeter Sipelgas’ega, kuid lahendust ei ole veel 
leitud. 
Lasteaia õppejuht lisas, et Rannarahva muuseumiga on tasuta programmide osas 
kokkulepitud ning lapsed saavad 2 korda aastas tasuta muuseumis programmides 
osaleda. 
Küsimusele kooli maine kohta selgitas koolijuht, et parim maine näitaja on see, et 
esimesed klassid on täielikult komplekteeritud, tahtjaid oleks olnud rohkem. Samuti on 
Püünsi kooli kohta olnud Viimsi Teatajas positiivseid artikleid. 
Õpetajate esindaja Hele Pomerants lisas, et samas on kurb, et õpetajate tunnustamine 
on jäänud tahaplaanile, pigem on sagenenud olukorrad, kus lapsevanemad elavad end 
õpetajate peale välja. 
Tuleohutuse osas selgitas koolijuht, et kool on selle teemaga tegelenud aktiivselt – 
toimub testimine, testi aitas koostada sisekaitseakadeemia (A. Valge). Hädaolukorras 
tegutsemise plaan (HOLP) on praktiliselt valmis – see edastatakse töötajatele, õppus 
toimub septembris, millele järgneb koolitus. Operatiivkaart on valmis. Koolijuht tõi 
välja keerulise probleemi: koolil ei ole evakueerumise kohta külma ilma korral. 
Koostöös päästeametiga lahendatakse praegu vajadusel evakueerimine (ühis)transpordi 
abil – vallal on valmisolek olemas. Arutati erinevaid võimalikke lisavõimalusi. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

4. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Ermo Mäeots 
 
Vald on otsustanud jätkata koolide toitlustamist keskköögist Viimsi koolis. Praeguseks 
on hankeprotsessi pikendatud - 13.05 on hanke pakkumise tähtaeg. Vald on teinud 
tihedat koostööd Tervise Arengu Instituudiga, et pakkuda lastele võimalikult 
tervislikku toitu. Mh on TAI soovitanud menüüvalikuid, magustoidu pakkumise 
lõpetamist, mille asemel suureneb põhitoidu valik. Samu põhimõtteid püütakse 
rakendada ka lasteaia menüüdes, küll mõningate mööndustega. Valla jaoks on oluline 
hinna ja kvaliteedi hea suhe, kvaliteedi osas hinnaalandust ei tehta. 
Hetkel osaleb hankes 4 pakkujat. Mai lõpus selgub hankevõitja. Praeguse toitlustajaga 
on leping 30. juunini. 
Ermo Mäeots tõi välja ka uuringutulemused, mis puudutasid äravisatavat toitu – seda 
on väga palju – nt Püünsi koolis ühe nädala äravisatav toidukogus on 14 kg, Randvere 
koolis 47,8kg. Toimus arutelu, kuidas äravisatava puhta toidu äraviskamist saaks 
vähendada ja seda võimalusel pakkuda abivajajatele. 

 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
5. Eelinfo Viimsi valla arengukava koostamisest – Ermo Mäeots 
 
Ermo Mäeots selgitas, et Viimsi valla arengukava koostamise protsess on algusjärgus, 
leitud on koostööpartner – BRG grupp OÜ. Valla esindaja on Mailis Alt. 
Praeguseks on moodustumas fookusgrupid – kaasatakse umber 10 vastava valdkonna 
spetsialisti, kellega toimub olukorra kaardistamine, erinevate sisendite määramine. 24. 
mail toimub valla inimestega haridusteemaline arutelu-ajurünnak abivallavanem 
Georg Aheri juhtimisel. Augustis pakutakse tulemused välja avalikule arutelule, 
seejärel valla volikokku. Planeeritud valmimisaeg on oktoobri lõpp. Eriline soov on 
paigutada kodulehele interaktiivselt nähtav protsess. 
   
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
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6. Lasteaia kinnistu detailplaneeringust, Niidu tee äärsetest parkimiskohtadest – 
Alar Kuum 

 

Alar Kuum selgitas, et projekt, mille raames rajatakse lasteaia kinnistule spordiväljak, 
on aktiivselt töös. Koostööd on tehtud ja tehakse erinevate asjassepuutuvate 
huvigruppidega (sh külaelanikud ja spordirajatise vahetus läheduses elavad 
kodudeomanikud), osalevad küla - ja vallaesindajad. Praeguseks hetkeks on jõutud 
üldiste kokkulepeteni, spordiväljak valmimiseks vajalik investeering pannakse 
järgmise aasta eelarvesse. Suurimateks vaidluskohtadeks on parkimisala vajalikkus 
ning puude langetamine. 

Seoses tulevase spordiväljaku valmimise ning valla haruraamatukogu käivitamisega 
Püünsi koolis, on tekkinud vajadus ehitada kooliaia spordiväljakupoolsesse ossa uus 
jalgvärav, mis võimaldaks raamatukogu ja spordiväljaku külastajatel (sh kooliõpilastel) 
ohutult liigelda.  

Alar Kuum lisas, et Niidu teele planeeritud parkimiskohad on töös ja suhtleb neil 
teemadel koos külavanem Esta Järv’ega Viimsi valla kommunaalosakonnast Alar 
Mikuga. 

Koolijuht andis teada, et kooli hoovi avati taevastele teedele lahkunud eelmise 
külavanema Jüri Kruusvee mälestuseks tema sünniaastapäeval nimeline pink. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
7. Püünsi Kooli ja lasteaia lõpuaktustest – Andu Tali 

 
Arutatid Püünsi Kooli ja lasteaia lõpuaktusel hoolekogu esindamise küsimust. Jõuti 
kokkuleppele, et lasteaia lõpupeol esindab lapsevanemaid tervituskõnega 
Kristjan Prikk ja eraldi  hoolekogu esindaja sõnavõttu ei tule.  
19.06 kooli lõpuaktuse osas jõuti tõdemuseni, et sõna võiks lapsevanema ja hoolekogu 
liikmena võtta Kristjan Jõekalda, kel poeg lõpetab põhikooli.  Hoolekogu esimees 
täpsustab selle Kristjaniga üle ning juhul, kui ta ei saa või soovi sõna võtta, siis esindab 
hoolekogu hoolekogu esimees ise.  
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

8. Jooksvad küsimused 
8.1 Hoolekogu liikmete hulgas muudatuste läbiviimine 

 
Andu Tali teavitas, et MTÜ Püünsi Külaselts esindaja Raivo Tomingas soovib end 
hoolekogu tööst alates uuest õppeaastast taandada, kes soovis loovutada oma koha 
Püünsi küla uuele külavanemale. Hoolekogu esimees selgitas, et kooli toetavate 
organisatsioonide esindajate valimise kord on fikseeritud  Viimsi valla 
munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras külaseltsil tuleks haridusasutuse 
juhile esitada vastavasisulise taotlus hiljemalt käesoleva aasta 31. augustiks.  
Hoolekogu esindaja mainis, et üldse uue töökorra põhiselt on kõigi hoolekogu liikmete 
volituste tähtaeg vaid 1 aasta (varem oli see 2 aastat) – seega peaks hoolekogu liikmed 
järgnevalt mõtlema, kas nad soovivad jätkata järgmisel õppeaastal hoolekogu liikmena. 
Kõigil klassikomplektidel tuleks vastavalt koolis viia läbi taas hoolekogu liikmete 
(taas)valimine, kes on valmis jätkama. Sealjuure soovitas hoolekogu esimees järgmisel 
õppeaastal hoolekoguliikmetel leida endale ka asendusliige, et tagada hoolekogu 



5 

 

töövõime olukordades, kus hoolekogu põhiliige ei saa koosolekul osaleda. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
 

8.2  Kohtumisest abivallavanem Georg Aher’iga 
 
Hoolekogu esimees teavitas, et tal on kokku lepitud koos hoolekogu aseesimehega 
kohtumine uue Viimis valla haridusküsimuse eest vastutava abivallavanema Georg 
Aher’iga ja see toimub 09.05.2019 algusega kell 16:00. Kes soovib hoolekogu 
liikmetest osaleda, siis andku endast märku. Tegemist on esmatutvumise koosolekuga, 
aga kindlasti arutame ka Püünsi Kooli ja sellega seotud  arenguteemasid, mis ka täna 
hoolekogu koosolekul päevakorda kerkisid. 
 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
8.3 Järgnevast töökorraldusest 

 
 
Muid küsimusi arutelul ei olnud. Hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid 
ja teavitas, et eelduslikult sel õppeaastal me korraliselt enam ei kohtu, kui ei kerki 
päevakorda pakilisi küsimusi, mis eeldaks koosoleku vormis arutelu ja otsustamist. 

Juhul, kui peaks kerkima mingeid jooksvaid otsustamist vajavaid küsimusi, siis neid 
püüame arutada elektroonilises ja muus suhtlus vormis.  

 

Hoolekogu esimees lõpetas koosoleku ja soovis kõigile kena kevadet ja peatselt 
saabuvat suveaega. 

 

/allkiri/        /allkiri/ 

 

Andu Tali      Krista Kalberg 
Hoolekogu esimees      Hoolekogu liige 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 

 


