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Koosolekut juhatas: Andu Tali 

 

Koosolekut protokollis: Sigrid Harjo 

 

Hoolekogu koosoleku päevakord: 

1)  Tasakaalustatud toitmusprogrammi „Taimne teisipäev“ lühitutuvustus – Karin Kanamäe 
2) Uue hoolekogu koosseisu hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine – Andu Tali, 
Jekaterina Tšerepannikova 
3) Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 
tulevikuplaanid, 2022 eelarve – Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet 
4) COVID-19-ga seotud teemad, sh õpilaste liitmine tunniga tagasiside – Jekaterina, Janne 
5 Koolitoidust -  Jekaterina Tšerepannikova 
6) Suusatundide läbiviimisest  - Jekaterina, Janne Järva 
7) Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimisest – Jekaterina Tšerepannikova, Marju Aolaid 
8) Koolihoovi valgustuse teemaline, uisuväljaku rajamise idee  eelarutelu – Alar Kuum, 
Marju Aolaid 
9) Viimsi valla kaasava eelarve lühikokkuvõte  – Esta Järv, Marju Aolaid 
10) Jooksvad küsimused 
 

1. Tasakaalustatud toitmusprogrammi „taimne teisipäev“ lühitutvustus 

Karin Kanamäe tutvustas toidupüramiidi põhimõtet – üleval liha-kala, all puu- ja köögiviljad. 
Tegelik toidupüramiid on vastupidine, tarbimine on ühekülgne, täisteratooteid praktiliselt 
polegi. Ainult iga kolmas inimene Eestis sööb piisavalt köögivilju (5 peotäit päevas – 3 
köögiviljad, 2 puuviljad). Keskmine Eesti elanik sööb 3 korda rohkem liha kui toidusoovitused 
ette näevad. Soovitus on süüa 1-2 tikutoosisuurust tükki liha päevas naiste puhul ja 3-4 meeste 
puhul. Igapäevaselt sööb 1/3 lastest köögivilju, 41% puuvilju. Selline toitumine mõjutab tervist, 
eelkõige südame- ja veresoonkonda. Eesmärk on saada toidulaud tasakaalu, mh süüa 
täisteravilju, 3 peotäit köögivilju, 2 peotäit puuvilju, veidi piimatooteid-magusat juurde. 

Taimse teisipäeva programm on mõeldud selleks, et suurendada köögiviljade tarbimist, kuidas 
saada lihatarbimine normi piiri, jagada huvitavaid retsepte jne. Eesmärk on jõuda aastaks 2040 
tasakaalustatud toidupüramiidini Eesti tarbimises. Viimase 1,5 aasta jooksul on tehtud koostööd 
lasteaedade ja koolidega (91 kooli ja lasteaeda): üks taimne koolilõuna nädalas, st pakkuda 



köögi- ja kaunviljaderohkeid toidukordi üks kord nädalas. Tervise Arengu Instituudi heakskiit 
programmile on olemas, samuti vastab see toitlustamise määrusele. Pakkuda on 50 retseptiga 
kogumik, mida on Kohila lasteaia laste peal testitud; tehtud koolitusi kokkadele. Tagasiside on 
positiivne. 

Viimsis on Randvere ja Haabneeme kool huvi üles näidanud, uurime ka Viimsi Kooli 
tagasisidet lisaks Püünsi Koolile. 

Andu Tali küsis, kas programm vastab Sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“, et tagada lastele muuhulgas vajalik loomsete 
valkude kogus laste menüüs? Karin Kanamäe vastas, et valke on võimalik saada ka teistest 
toiduainetest, seni ei ole määrusega vastavusse viimine probleem olnud, Baltic Restaurants (kes 
on ka Püünsi Kooli tarnija) oskavad selliseid menüüsid koostada, et ei peaks topeltkogust liha 
teisel päeval pakkuma. 

Andu Tali küsis, mis on Karin Kanamäe motivatsioon sellega tegelemiseks – raha, missioon 
vms? Karin Kanamäe vastas, et ta ise toitus tasakaalustamatult ja soovis seetõttu ka teistele 
näidata, et on võimalik köögiviljarikast toitu süüa. Elustiilihaiguste peale kuluvat raha võiks 
kasutada hoopis teadus-arendustegevuste peale. 

Taavi Kangur küsis, kas retseptid on kusagil avalikult üleval. Karin Kanamäe vastas, et saab e-
maili teel jagada retsepte pärast koosolekut. 

Sigrid Harjo küsis, milline on olnud 91 lasteasutuse laste tagasiside teisipäevadele – kas toitu 
on ära visatud vähem või rohkem kui tavamenüüde päevadel. Karin Kanamäe vastas, et alustada 
tuleks tuttavamate toitudega (nt ühepajatoit, läätse-polonese kaste), siis ei visata nii palju toitu 
ära. 

Andu Tali küsis, kas on võimalik ka hübriidtoitu pakkuda, see oleks hea võimalus lastele? Karin 
Kanamäe vastas, et näiteks Miina Härma Gümnaasiumis on olemas mõlemad valikud. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

2. Uue hoolekogu koosseisu hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine  

Andu Tali tervitas kõiki osalejaid ning andis teada, et vajalik on valida esimees, aseesimees ja 
protokollija. Andu Tali küsis, kas on kandidaate nendele kohtadele. Andu Tali ja Alar Kuum 
on valmis jätkama vastavalt hoolekogu esimehe ja aseesimehe kohtadel. Hoolekogu tagasiside 
oli positiivne senine esimees ja aseesimees võiksid jätkata. Andu Tali tänas kõiki usalduse eest. 
Sigrid Harjo võib samuti jätkata protokollijana, teisi kandidaate ei olnud. 

 

Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et Andu Tali ja Alar Kuum jätkavad hoolekogu 
esimehe ja aseesimehe kohal ning Sigrid Harjo protokollija kohal. 

Taasvalitud hoolekogu esimees lisas, et ilmselt Kristjan Jõekalda ei jätka edaspidi Püünsi Kooli 
hoolekogu liikmena, kuid hetkel ei ole veel teada, kes jätkab Viimsi  vallavolikogue esindajana 
hoolekogus. Abivallavane Marju Aolaid täpsustas, et volikogu esindajate valimine 
hoolekogusse toimub  14.12.2021. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 



3. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 
tulevikuplaanid, 2022 eelarve 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova tervitas kohalviibijaid ja tegi kokkuvõtte koolielust. 
Õnneks pole pidanud viiruse tõttu klasse ulatuslikult koolis sulgema. Kooli sünnipäeval tehti 
sünnipäevatorti ja tantsiti koolitantsu. On positiivne, et lapsed saavad taas käia õppekäikudel, 
teatrites, uisutamas, algasid õpilasvõistlused. 

Õppealajuht Janne Järva andis teada, et õppeedukus oli I semestril väga hea. Kooli õppejuht 
Janne Järva soovitas pöörduda aineõpetaja poole, kui on puudujääke koolitöös. 23-le õpilasele 
anti trimestri pikendus (peamiselt tervislikel põhjustel) 2-ks nädalaks. Õpilasvõistlustel on kooli 
esindajatel läinud hästi programmeerimisvõistlustel, Harjumaa geomeetripäeval märgiti 2 
õpilast ära, etlusvõistlusel läks samuti hästi (täpsemalt loe Novembri Rõõmudest). 

Lasteaia poolt andis Triinu Puidet ülevaate tegemistest, valmistutakse jõulupeoks (15.12), 
tähistati lasteaia sünnipäeva, Triinu Puidet tänas lapsevanemaid sünnipäevakinkide eest, lisaks 
käis lasteaed Miia-Milla-Manda muuseumis, 10.11 toimus isadepäeva tähistamiseks 
pereorienteerumine, lasteaed korraldas 1. advendi kooliperele. Võrreldes eelmise aastaga on 
lapsed olulisemalt haigemad.  Praegu on 35 last lasteaia nimekirjas. Üks mure on ka – üks 
lapsevanem teatas, et lapsel on kõhu-ussid. Lasteaed tegeleb desinfitseerimisega, soovitus 
kõigil lastel ussikuur läbi teha. 

Taavi Kangur küsis, kas ka kooliõpilased peaksid muretsema lasteaialaste kõhuusside pärast? 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova vastas, et see pole teada, kust laps ussid sai ja 
muretsemiseks ei ole põhjust. Andu Tali lisas, et kui oleks tõsisem probleem, siis oleks 
Terviseamet sekkunud. 

Indrek Umber küsis, kas jõululõuna toimub koolis sel aastal. Koolijuht vastas, et sel aastal ei 
toimu ühist koolilõunat. Kadi Ruus küsis, kas jõuluvana tuleb. Koolijuht vastas, et jõuluvanaks 
on sel aastal 9. klass. 

Tuuli Pärenson küsis, kas Ugalasse lähevad kõik lapsed. Koolijuht vastas, et Ugalasse läheb 1.-
4. klass. 

Tuuli Pärenson küsis, kuidas on koolikorraldus 20.-22.12. Koolijuht vastas, et 20.12 on tavaline 
koolipäev, 21.12 sisustab päeva klassijuhataja, 22.02 on klassijuhatajatund, jõuluhommik 
(viimased klassid lõpetavad 11.30). 

Joonas Pärenson kiitis, et on tore traditsioon jagada kooli rõõmusid e-maili teel, mitte ainult 
covidi juhtumeid ja negatiivset infot. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

4. COVID-19-ga seotud teemad, sh õpilaste liitmine tunniga tagasiside  

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova rõhutas, et tegemist pole hübriidõppega, vaid õpilaste 
liitmisega tunniga. Sellega on olnud omajagu tehnilisi tõrkeid. Nende õpetajate, kes on 
kasutanud, tagasiside: õpetajale on see koormav ja raske.  Oleme jälginud, et nõuetest kinni 
peetaks– lapsevanem peab teatama eelmisel päeval kell 15:00, kui laps soovib järgmisel päeval 
osaleda tunnis virtuaalselt. 

Õpetaja Hele Pomerants jagas kogemust, et 6. klassidega tehti Teamsi keskkonna õpetus läbi. 
Segadus oli vanade ja uute mailiaadressidega, kadunud paroolidega (kevadel olid gmailid, nüüd 
on office mailid). Alar Kuum jagas kogemust, et oli küll harjumatu, kuid kõik toimis, õpetaja 
Liis Leuska õpetas väga hästi. 



Indrek Umberg küsis, et juhul kui laps haigestub hommikul, siis kas on võimalik samal päeval 
osaleda tunnis. Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova vastas, et sel päeval ei ole see võimalik, 
kuid ette teavitades saab järgmisel päeval seda teha. 

Andu Tali küsis, kuidas õpilased suhtuvad sellesse võimalusse. Cara Mi Tegelmann vastas, et 
nende klassis on lapsed aru saanud toimimisest, kuid on olnud tehnilisi tõrkeid. 

Andu Tali tunnustas kooli võimaluse loomise eest, paljudes koolides pole selliseid võimalusi. 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova lisas, et negatiivseid juhtumeid pole esinenud. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

5. Koolitoidust 

Andu Tali andis teada, et praeguseks pole veel kokkuvõtteid koolitoidu rahulolu-uuringust. 
Viimisi vallavalitsuse esindaja Marju Aolaidi kinnitusel on loodetavasti järgmisel korral 
kokkuvõtted olemas ja kui need tulevad, siis ta saadab need tutvumiseks. 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova andis teada, et informeeris toitlustajat rahulolematusest, 
andis tagasisidet mõne kehvema toidu kohta, sel teemal planeeritakse vallas koosolekut 
toitlustajaga.  

Andu Tali küsis, millised on valla võimalused uue hanke väljakuulutamiseks? Marju Aolaid 
vastas, et ilmselt pole see vajalik, pigem räägime valla poolt läbi tagasiside ja mida paremaks 
võiks muuta. Andu Tali küsis, kas toitlustajal on nägemus, kuidas taimse teisipäeva programm 
ühildada menüüsse, nt jätta kahene valik. Marju Aolaid vastas, et Baltic Restaurantsil on see 
kogemus olemas, aga enne peaks haridusjuhtidega kokku leppima Viimsis, et me kõik hakkame 
seda kasutama.  

Andu Tali küsis hoolekogu käest, kas on kvaliteetset muutust koolitoidu osas toimunud? Alar 
Kuum mainis, et läbiv teema on liiga soolased toidud. Ta lisas, et pigem võiks leida lahendusi 
olemasoleva hankijaga, sest ega valik pole pakkujatest suur. 

Taavi Kangur oli seisukohal, et taimne teisipäev on väga hea algatus ja tasub proovimist. Samal 
seisukohal oli Kadi Ruus. 

Cara Mi Tegelmann andis õpilastepoolse tagasiside, et ilmselt lapsed ei ole väga rahul, kõht 
võib jääda tühjaks. 

Joonas Pärenson jagas laste tagasisidet, et head toidud on hästi soolased. Ta lisas, et samas 
kontrast USA koolidega on väga suur, seal on lõunaks ainult sai ja pihv. Taimset teisipäeva 
võiks piloodi korras proovida.  

Tuuli Pärenson rääkis, et oluline on see, et lapsed sööksid, seejärel vaataks, mida nad söövad. 
Puuvilju võiks alati rohkem olla. 

Esta Järv lisas, et enne kui asuda rikastama, siis võiks olemasolevat paremaks teha. 

Ivi Kuul lausus, et kõht ei tohi lastel tühjaks jääda. 

Ave Viigandi seisukoht oli, et vastu ei ole. 

Hele Pomerants rääkis, et tõsine probleem on see, et lapsed üldse ei söö, nad ei lähe isegi 
sööklasse. 

Indrek Umberg andis teada, et päeviti on toidu kvaliteet väga kõikuv. 

Alar Kuum soovitas proovisöömise ja tänase menüü võrdlusse panna, kui hankijaga suhelda. 

Sigrid Harjo oli seisukohal, et kui taimne toit on maitsekalt tehtud, siis igal juhul tasub proovida 
seda programmi. Ta lisas, et uuris tuttavate käest Miina Härma Gümnaasiumi kogemust – 



kahjuks lapsevanem ega laps ei olnud teadlikud taimsest teisipäevast, kuid selles koolis 
pakutakse pidevalt taimset menüüd lastele tavamenüü alternatiivina. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

6. Suusatundide läbiviimisest  

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova andis teada, et kehalise kasvatuse õpetaja Liisbet Tippi on 
praegu ära, mistõttu professionaalsed suusatreenerid asendavad teda. Kuna ilm oli liiga külm, 
siis 1.-4. klassi lastega harjutati riietumist ja kuidas hoida suuski, samuti väikseid ringe. 
Järgmisel nädalal kehalise kasvatuse õpetaja jätkab suusatunde väikestega, suurematel lastel on 
suusatunnid vastavalt tunniplaanile alates jaanuarist. 

Alar Kuum täiendas, et rajameister tõmbas eile esimest korda raja sisse staadioni välimisele 
ringile ja sama on plaanis teha Rohuneeme radadel. Arutlusel on veel see, kas masin mahub ka 
staadionile radasid tegema. 

Andu Tali küsis, kas lastele on võimalik ka nädalavahetusteks suuski anda kasutada? Koolijuhil 
ei ole selle vastu midagi juhul, kui see ei hakka õppetööd segama ehk et suusad tuuakse 
õigeaegselt tagasi. Alar Kuum lisas, et pole vastu, kuid läbi tuleb mõelda nende suuskade 
remont ja hooldus. Andu Tali lisas, et lapsevanemana kohustuks ta hüvitama summa, kui suusad 
saavad rikutud. Alar Kuum oli arvamusel, et ta võiks väikseks jäänud saapad tuua kooli teistele 
kasutamiseks ning selle asemel suuremaid laenutada. 

Kadi Ruus küsis, kas on võimalik ära kasutada lund ja ka suurematele klassidele ka suusatunde 
korraldada? Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova vastas, et praegu mitte, meil on tunniplaan 
teisiti tehtud, suuremad lapsed lähevad jaanuaris suusatama. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

7. Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimisest 

Viimsi vallavalitsus esindaja Marju Aolaid selgitas, et käesoleva aasta eelarvet on kasutatud 
plaatide vahetuseks, aga 2022.a. eelarvesse on planeeritud 10 000 eurot keldrikorruse 
eskiisprojektiks. 

Alar Kuum ütles, et tuleb kahte asja silmas pidada: kui Tööinspektsioon tuleks kontrollile, siis 
tööõpetuseklass suletaks; samuti on koolil serveriruum, mis ei vasta tingimustele; lisaks on 
garderoobide puudus ehk kokkuvõttes olukord on kriitiline. Alar Kuum kinnitas, et on valmis 
ise abistama, panustama, suhtlema projekteerijaga. Marju Aolaid võttis info teadmiseks. 

Hele Pomerants mainis, et noor tööõpetuse õpetaja on valmis arendama klassi ja see aitaks teda 
ka koolis pikemalt hoida. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

8. Koolihoovi valgustuse teemaline, uisuväljaku rajamise idee eelarutelu  

Alar Kuum rääkis, et korvpalliväljak on väga populaarne õpilaste seas, kuid kahjuks pimedas 
ei ole võimalik mängida, vajalik oleks muretseda aastaringne valgustus (ca 1000 eurot latern), 
tehniliselt ei ole see keeruline. Marju Aolaid vastas, et otsime valla poolt võimalusi raha 
leidmiseks.  



Alar Kuum lisas, et ka lasteaia platsile oleks üks latern vajalik juurde panna. Andu Tali tegi 
ettepaneku, et võiks seal liikumisanduriga LED-valgustus olla.  

Alar Kuum mainis, et korvpalliväljak sai kunagi tehtud nii, et sellest oleks võimalik talviti 
uisuväljak teha. Samas möönis Alar Kuum, et meie kliimas võib-olla uisuväljak kasutamiseks 
võimalik ainult paar nädalat. Marju Aolaid vastas, et vallal on kokkulepe Pirita 
Päästekomandoga, kes valaks platsi, kulud kataks vald. Teine alternatiiv uisuväljakuks on 
Reinu tee ääres olev tuletõrjevõtutiik.  

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

9. Viimsi valla kaasava eelarve lühikokkuvõte  

MTÜ Püünsi Külaselts esindaja ja Püünsi külavanem Esta Järv andis ülevaate, et protsessis läks 
Püünsi objektidel hästi, kuigi valituks ei osutunud (4. koht ja 6. koht). Teist aastat järjest sai 
Haabneeme kooli hoov investeeringu, võib-olla peaks protsessis metoodikat muutma. 
Alar Kuum lisas, et tulemus andis kindlust, et oleme õigel teel. Kuid ta lisas, et vald võiks 
mõelda, kuidas kõik investeeringud ei läheks Haabneeme, vaid ka väiksematele küladele. 

Marju Aolaid andis ülevaate, et kokku anti valimistel 2013 häält, kvalifitseerus 19 projekti, 
võitjaks osutus üle 500 häälega projekt. Samuti lubas ta korraldajale edasi anda info metoodika 
kitsaskohtade teemal. 

Esta Järv kinnitas, et lähme nende ideedega teises formaadis edasi. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

10. Jooksvad küsimused 

10.1. Külavanemate kohtumine 

Esta Järv andis ülevaate külavanemate kohtumisest. Praeguse seisuga on Püünsi külas 183 
covid-vaktsineerimata isikut. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

10.2. Nädalavahetuse bussigraafikud 

Tuuli Pärenson uuris, miks nädalavahetuse bussiplaanides on 2-tunnine vahe (pühapäeviti). 
Marju Aolaid lubas uurida teemat. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

10.3. Niidu tee elanike autode parkimine 

Alar Kuum esitas palve, et mitte parkida autosid uue värava juurde Niidu teel, sest see takistab 
lume ajamist. Kadi Ruus lubas Niidu tee elanikega suhelda sel teemal. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

10.4. Muud teemad 

- Tuuli Pärenson andis kiidusõnad kooli juhtkonnale, et kuigi tegemist on suure kooliga, siis ei 
ole olnud ühtegi COVID juhtumit. Koolijuht andis teada uuest reeglist, et kui ühel lapsel on 
kiirtest positiivne, siis kõik klassi lapsed lähevad distantsõppele (kes pole vaktsineeritud või 
läbi põdenud) kuniks on PCR tehtud ja saabunud negatiivne tulemus. 



- Koolijuht andis teada, et osaleb 10-nädalases programmis koolijuhtidele alates jaanuarist, 
tema mentoriks on SEB Panga töötaja. Asendajaks on sel ajal õppejuht Janne Järva. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

10.5. Järgmine hoolekogu koosolek 
Arutati, millal võiks planeerida järgmise hoolekogu korralise koosoleku järgmisel aastal. 
Koosoleku kohta ei saa hetkel fikseerida ja see sõltub sellest, kas saab koosolekut sel ajal läbi 
viia Püünsi Koolis kontaktvormis või tuleb jätkata virtuaalselt Zoom keskkonnas. 

 

Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu korraline 
koosolek toimub 15.03.2021.a. algusega kell 18:00. Hoolekogu esimees saadab koosoleku aja 
kohta kalendrekutse ja eraldi eelinfo hoolekogu liikmetele e-posti teel. Hoolekogu koosoleku 
toimumise koha ja vormi kohta saadetakse info vahetult enne koosoleku toimumist koos 
koosoleku päevakorraga. 

 
Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid, soovis 
rahulikku jõulu- ja advendiaega ning lõpetas koosoleku. 

 

 

/digiallkiri/       /digiallkiri/  

 

Andu Tali       Sigrid Harjo   
Hoolekogu esimees       Koosoleku protokollija 
Koosoleku juhataja 


