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Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3 
 

Aeg: 11.02.2020 Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.55 

Koht: Püünsi Kooli noortekeskus 

 

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

 

Puudusid hoolekogu liikmed: Kairi Toiger, Taavi Kangur ja Hele Pomerants 
(õpetajate esindaja) 

 

Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õppejuht Janne Järva, õpetajate a/ü 
esindaja Kristi Tops 

 

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. Uue õppejuht tutvustus - Jekaterina Tšerepannikova; 
3. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarvest ja investeeringutest – Jekaterina 

Tšerepannikova; 
4. Püünsi Kooli uue arengukava arengutest – Jekaterina Tšerepannikova; 
5. Viimsi valla haridusvaldkonna arengukavast – Ermo Mäeots; 
6. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Ermo Mäeots; 
7. Lasteaia kinnistu spordiväljaku arengud – Alar Kuum, Esta Järv; 
8. Jooksvad küsimused 

8.1. Järgmine hoolekogu koosolek 
 
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, 

personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, 
Triinu Puidet 

 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et väga suur rõõm on see, et tööle on 
asunud uus õppejuht Janne Järva. Personali osas on toimunud veel järgmised 
muudatused: konkursi korras (konkureeris 2 inimest) võeti tööle uus projektijuht, 
kelleks osutus praegune kooli medõde Anneli Ojala-Petrenko. Tema esmasteks 
ülesanneteks on monitoorida Innove, HITSA ja rahvusvahelisi projekte, et leida 
koolile parimad, samas tegeleda KIK taotlusega. Psühholoogi kohale konkursiga 
töötajat ei leitud, oli üks kandideerija, kuid takistuseks said puuduv kogemus ja 
kvalifikatsioon. Kool otsib jätkuvalt psühholoogi.  
Koolijuht tõi välja, et praegu on koolielus väga aktiivne õpilasvõistluste periood, kus 
on väga head tulemused, nii lapsed kui õpetajad on väga tublid. 
Valla esindaja Ermo Mäeots lisas, et vald tunnustab auhinnalistele kohtadele tulnuid 
kooliaasta lõpus. 
Koolijuht lisas, et probleemiks on haiguste tõttu puuduvad õpetajad. 
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Joonas Pärensoni küsimusele andekate ringi kohta selgitas koolijuht, et tagasiside on 
olnud positiivne, lastele meeldib, pigem on lapsed kurvad, kui tund peaks ära jääma – 
ringi veab eripedagoog Kerli Naruzbek. 
Andu Tali küsimusele hispaania keele kohta ütles õpilane Brita Melinde Ploom, et 
hispaania keelega läheb hästi, õpilased on rahul, kuid ruumi on vähe, soovijatel on 
raske ära mahtuda. Koolijuht lisas, et ootamatult on tekkinud juurde huviringiga 
liituda soovijaid, kuid sellega ei osatud ruumide planeerimisel arvestada. Samas tõi 
koolijuht võrdluse Viimsi kooli hispaania keele ringiga, kus koondatud on 3.-8. klassi 
õpilased, mis teeb õpetamise väga raskeks. 
Marge Kaskpeit’i küsimusele, kas on võimalik muuta hispaania keel teiseks 
valitavaks keeleks vene keele kõrvale, selgitas koolijuht, et Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt on välja toodud, milliseid keeli on võimalik teise 
võõrkeelena õpetada, kuid seda peab täpsustama  
Protokollija Krista Kalberg poolt koosoleku järgselt selgitatud ja lisatud täpsustus: 
https://www.hm.ee/et/tegevused/keeled/voorkeelte-ope-eestis).  
Koolijuhi küsimusele õpilaste esindajale, vastas õpilaste esindaja Brita, et vene keel 
on väga raske, seda tuleb järjekindlalt õppida.  
Lasteaia õppejuht Triinu Puidet selgitas, et lasteaias on endiselt „Mereaasta“, külastati 
laeva Suur Tõll ja Meremuuseumi. Lasteaias toimus muinasjutuhommik 
„Väike Merineitsi“. Hetkel on üleval väike fotonäitus: loodusfotograaf Kaido Haagen 
– Eesti Tuletornid. Toimunud on matkad, laste esmaabikoolitus, kätepesukoolitus ja 
Robotite koolitus. Lasteaed soovib soetada õppevahenditeks robotid  mõlemale 
rühmale: 1 kpl (6tk) maksumus on 800 EUR. Toimumas on laste arengujälgimise 
mängud, sest märtsis algavad arenguvestlused.  
Joonas Pärenson tõi välja ühe lapsevanemapoolse positiivse tagasiside juhtumi ühe 
õpetaja hoolimise osas, seoses ühe lapse tervisega seotud juhtumis. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

2. Uue õppejuhi tutvustus - Jekaterina Tšerepannikova 
 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova tutvustas lühidalt kooli uut õppejuhti Janne 
Järvat. Õppejuht Janne Järva rääkis lühidalt endast ja edasistest plaanidest ning vastas 
hoolekogu liikmete küsimustele. 

 

Uuele õppejuhile soovis hoolekogu esimees kiiret kohanemist ja põnevaid 
väljakutseid Püünsi Koolis. 

 
3. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarvest ja investeeringutest – Jekaterina 

Tšerepannikova 
 

Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et 2020. aasta eelarve on kinnitatud ja 
vastuvõetud. Praeguseks on planeeritud põrandate vahetus peaaegu valmis. 
Eelarves on töötasutõus kõikidele kooli töötajatele 5% - riigipoolne miinimumpalk 
õpetajatele on 1315 EUR.  Viimsi vallas on see veidi kõrgem ehk 1356 EUR. 
Suurem investeering – uued toolid aulasse – on teostusel. Hetkel on võetud 3 
hinnapakkumist – komisjon on proovinud nende mugavust. Loodetavasti on 
kevadiseks lõpuaktuseks uued toolid olemas. Vanad toolid sorteeritakse ja 
kasutamiskõlblikud annetatakse koolidevahelise listi kaudu võimalikele soovijatele.  
Alar Kuum’a küsimusele spordisaali kardina kohta selgitas koolijuht, et kardin on 
normaalses hinnaklassis (ca 6000 EUR)tellitakse nii, et sügiseks oleks kardin üleval. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
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4. Püünsi Kooli uue arengukava arengutest – Jekaterina Tšerepannikova 
 
Koolijuht selgitas, et uue arengukava (2021-2025) koostamisega liigub kool ajakavas:  
moodustatud on arengukava juhtgrupp – juhtkond, ainesektsioonid. Hoolekogu 
esindajatena on Andu Tali ja Alar Kuum kaasatud arengukava juhtgruppi.  

Toimud on juba 2 koosolekut. Viimati 10.02 toimunud  koosoleku põhiteemaks oli 
rahuloluküsitlused nii lapsevanematele, 2.-9. klasside õpilastele kui ka kooli ja 
lasteaia töötajatele. Kool saadab küsitlused hiljemalt 12.02 välja. Planeeritud on 
arengukava juhtgrupi ja sellele lisaks kaasatud töötajate väljasõit 6.-7.03. Arengukava 
peaks ajakava kohaselt valmima kuskil mai-juuni 2020.a. 

Hoolekogu esimees kutsus üles, et ta on küll juhtgruppi Alariga  hoolekogu  
esindajatena kaasatud, kuid head ideed on kõikidelt hoolekogu liikmetele oodatud – 
nii külavanemalt, Püünsi külaseltsilt, noortekeskuselt, raamatukogult kui ka koolilt. 

Ermo Mäeots lisas, et Viimsi valla haridusvaldkonna arengukava on valmimisel, kuhu 
kaasatakse samuti koolijuhid ja hoolekogude esindajada. 

Tekkis arutelu teemal, kuidas ühendada kooli mõttearendus “Mere poole kaldu” mh 
tulevase külaplatsiga. Andu Tali tõi näiteks Kuusalu kooli, kus õpilased saavad 
omandada madruse elukutse. Püünsi kool võiks sarnaselt oma nišši hakata 
kujundama, nt olla partner paadilubade taotlemisel.  

Külavanem Esta Järv kutsus üles tegema kooli ja küla vahel koostööd, et leida 
nägemus, kuidas rannaala realiseerida, nt õpperada vms.  

Joonas Pärenson tõi välja, et 2. klassis 30% käivad Pirital purjetamas. 

Ermo Mäeots lisas, et nt temaatilisele huviringile on võimalik üheks aastaks raha 
taotleda mai kuus, juhul kui kool leiab juhendaja.  

Hoolekogu esimees võttis uue arengukava teema kokku ja lisas, et kui kellelgi on häid 
mõtteid, andke kindlasti, kas e-maili listis või muul moel teada, et head mõtted ja 
ideed ei jääks arengukavast välja.  
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
 

5. Viimsi valla haridusvaldkonna arengukavast – Ermo Mäeots 
 

Ermo Mäeots selgitas, et Viimsi valla arengukava on vastuvõetud, selle alusel luuakse 
praegu valla haridusvaldkonna arengukava. Selles tuuakse välja tegevused, 
kitsaskohad, arengud. Arengukava koostaja hanke lähteülesanded on kokku pandud ja 
antud on sisend. Alushariduse osas suurendatakse koostööd eralasteaedadega 
(volikogu eelnõu – LA teenuse hange, ka muud võimalused), arendatakse ja 
parandatakse tugisüsteeme, vaadatakse läbi lasteaia palgad ja motivatsioonipakett. 
Ermo Mäeots tõi välja, et erivajadustega laste hulk kasvab pidevalt, puudu on 
erispetsialiste – logopeede, psühholooge. Oluline on mh selgitada EHISE kandeid ja 
teha koostööd Innovega (viiakse läbi logopeedi ametikoha hindamine), et võimalikult 
adekvaatselt erivajadustega laste probleemidele läheneda. Vald soodustab igati  
abiõpetajate palkamist, et leevendada probleeme. Samas on oluline eristada, et 
tugiisikuid määrab sotsiaalosakond.  
Ermo Mäeots jätkas, et üldhariduse osas on olukord samuti pingeline, kuna ränne 
Viimsisse on olemas, samas on eeldatavaid kooliminejaid aastati erinev hulk – 
kokkuvõtvalt järgmisel aastal avatakse Püünsi koolis kaks 1. klassi paralleeli, kuigi 
praegu kahe klassi jagu soovijaid hetkel kohaliku elanikkonnaste ei ole. Järgmisel 
aastal on jällegi rohkem, kui Püünsi Kooli mahub.  
Oluline uuendus on III kooliastme õppesuundade süsteemi arendamine, eesmärgiga 
luua täiendav võimalus gümnaasiumi edasi minemiseks. Koolid saavad siinkohal ise 
oma erilisuse välja töötada. Samuti on väga olulised õpetajate motiveerimise küsimus 
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– palgateema, tugisüsteemid, tõhustatud keeleõpe muukeelsetele lastele – 
huvihariduse jm raames – täiendavat ringide loomine, nt näitering muukeelsele 
lapsele.  
Luuakse fookusgrupid valdkondade kaupa. 
Ermo Mäeotsa hinnangul võiks eeldatava ajakava järgi toimuda aprillis konkreetsete 
fookusgruppide teemalauad, mais võiks olla oluline kirjas, septembris esitatakse 
esimesed kokkuvõtted hoolekogudele ning oktoobris/novembris võiks arengukava 
Viimsi volikogus ära kinnitada. 
Huvihariduse osas selgitas Ermo Mäeots, et lähiaja tähtsaim objekt huvihariduse 
valdkonnas on huvikool “Artium” avamine. Sellega seoses on laual küsimus 
praeguste huvikoolide liitmise kohta, mis on praeguseks ootele pandud, seniks kuni 
selgituste järel selgub parim variant, eelkõige laste seisukohast lähtuvalt? 
 Oluline on läbi mõelda ka bussigraafikud (vajadusel teha transpordiametile 
konkreetne ettepanek) ja ruumide ratsionaalne ärakasutamine (nt Artiumis 
hommikupoolikuti). 
Alar Kuuma küsimusele loodava Hariduskonsortsiumi kohta vastas Ermo Mäeots, et 
vastav institutsioon soovitakse kiiresti käivitada ja sisuga täita, sh soovitakse 
ühendada valla aineühendused, süstematiseerida ülevallaline mentorsüsteem. Plaanis 
on ka väljatöötada roteeruvate õpetajate süsteem, kuid see nõuab tehniliselt 
keerukamaid süsteeme. 
Ermo Mäeots lisas veel, et Viimsi vallas on süvenev lasteaia kohtade puudus, samuti 
ka koolides. Praegu on kava, et 2024 alustatakse Pärnamäele uue põhikooli ehitusega. 
Samuti on suur puudus õpetajatest – nende motiveerimise teema on väga oluline. 
Kokkuvõtvalt lisas Ermo Mäeots, et haridusvaldkonna arenduskava arendamisesse 
kaasatakse ka hoolekogude esindajad – üleskutsed saadetakse. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
 

6. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Ermo Mäeots 
 
Viimsi valla esindaja Ermo Mäeots informeeris, et Viimsi valla ühisest toitlushankest 
valiti kolme pakkumise hulgast välja Baltic Restaurants, kuid kahjuks see hange 
vaidlustati. Kooli ja lasteaia toitlustamine kindlasti ei katke, ajutine leping jätkub, 
kuni leitakse uus toitlustaja. Vaidlustamise tulemus selgub 12.02.2020 hommikul, 
kuid see võib kohtusse edasi minna. Siis korraldatakse uus hange ilma 
degusteerimata, et vältida subjektiivseid hindamiskriteeriumeid. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
 

7. Lasteaia kinnistu spordiväljaku arengud – Alar Kuum, Esta Järv 
 

Alar Kuum selgitas, et spordiväljaku arendamise seis on hea, on toimunud konkurss, 
võitja on valitud. Selle eskiisi on tutvustatud Püünsi külakoosolekul (kohal nii valla 
kui volikogu esindaja) ja see sai normaalse hinnangu. Spordiväljak peaks valmima 
hiljemalt 2021 septembris. Oluline on see, et koostöö nii Viimsi valla kui haldusega 
on hea, samuti on ümbritsev elanikkonda pigem nõus. Suuri vastuseise enam ei ole. 
Muudetud on plaanides parkimiskorraldust ehk ei tule suurt parklat, vaid on 2 
parkimiskohta ja muus osas hakkab toimuma juhuparkimine. Otsustada tuleb 
jalgvärava ehitamine kooli aia Metsvindi poolsesse ossa. 

Alar Kuum lisas, et lootust on selles osas, et korvpalliplats läheb remonti. 

Esta Järv lisas, et tõukside ja BMX raja loomiseks Reinu tee lähistele reformimata 
riigimaale on valla poolt lubatud. Selle teemaga liigutakse jõudsalt edasi. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 



5 

 

 

8. Jooksvad küsimused 
 

8.1 Järgmine hoolekogu koosolek 
 
Toimus avatud arutelu, millal võiks toimuda jooksva õppeaasta plaaniline viimane 
ehk neljas Püünsi Kooli hoolekogu koosolek. 
 
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu 
korraline koosolek toimub 12.05.2020.a. Püünsi Koolis algusega kell 18:00. 
Hoolekogu esimees saadab sellekohase info hoolekogu liikmetele ka e-posti teel. 
 
Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid ning 
lõpetas koosoleku. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

     

Andu Tali      Krista Kalberg 
Hoolekogu esimees      Hoolekogu liige 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


