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Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum
(hoolekogu aseesimees), Sigrid Harjo, Kadi Ruus, Indrek Umberg, Ave Viigand,
Tuuli Pärenson, Joonas Pärenson, Cara Mi Tegelmann (õpilaskonna esindaja), Hele Pomerants
(õpetajate esindaja), Marju Aolaid (Viimsi Vallavalitsuse esindaja) ja Tanel Einaste (Viimsi
Vallavolikogu esindaja)
Teamsis osalesid hoolekogu liikmed: Kadri Anna Sklave, Triinu Puidet (lasteaia õpetajate
esindaja) ja Esta Järv (MTÜ Püünsi Külaselts esindaja) osales osaliselt
Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed: Taavi Kangur ja Anni Lätt
Kutsutud osalejad: koolijuhi k.t. Aet Tampuu, Maiu Plumer (Viimsi Vallavalitsuse esindaja),
Inger Kessler (kooli psühholoog) ja Kristi Tops (õpetajate ametiühingu esindaja)
Koosolekut juhatas: Andu Tali
Koosolekut protokollis: Sigrid Harjo
Hoolekogu koosoleku päevakord:
1) Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid – Aet Tampuu, Triinu Puidet
2) Püünsi Kooli 2022 eelarvest – Aet Tampuu, Marju Aolaid
3) COVID-19 teemad, sh kontakttundide edaspidisest korraldusest – Aet Tampuu,
Inger Kessler, Alar Kuum
4) Koolitoitlustamise rahulolu-uuringust ja seotud jätkutegevustest - Aet Tampuu,
Marju Aolaid
5) Ukraina sõjapõgenikud ja võimalikud kaasnevad väljakutsed ja kohustused - Aet Tampuu,
Marju Aolaid
6) Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimise seis – Marju Aolaid
7) Jooksvad küsimused
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid – Aet Tampuu, Triinu Puidet
Hoolekogu esimees Andu Tali tervitas kõiki koosolekul osalejaid ning andis esmalt sõna Püünsi
koolijuhi kohusetäitjale Aet Tampuu’le enda tutvustamiseks. Aet Tampuu töötab Viimsi
Vallavalitsuses ja asendab hetkel ajutiselt koolijuhti töökohustustes tema äraolekul. Aet
kinnitas, et teda on hästi Püünsi Koolis vastu võetud ja keskkons on üldiselt meeldiv.
Aet Tampuu rääkis koolis viimastel kuudel korraldatud üritustest: sõbrapäevanädal, Eesti
Vabariigi aastapäevaaktused (mis seekord toimusid õues), kohtumine kirjanik Anti Saarega,

märkimisväärselt palju oli trimestri pikendusi, sest palju oli isolatsiooni tõttu puudumisi nii
õpetajate kui õpilaste seas. Õpilastel on aega 2 nädalat vastamiseks. Õppetulemused on
algkoolis paremad, kuid põhikoolis mitmekesisemad. Lõplikud tulemused selguvad pärast
trimestri pikendusaja möödumist.
Koolijuhi k.t. kinnitas, et kõik õpetajate ametikohad on hetkel täidetud, enamus kooliperest on
terved ja tööl.
Triinu Puidet rääkis, et COVID-19 ei ole jätnud lasteaeda puudutamata, nii õpetajad kui lapsed
olid haiged, kuid praeguseks on enamus õpetajaid ja lapsi tagasi lasteaias. Toimunud on
erinevad üritused: pärimusmängude hommik, õpperetked, EV aastapäevale pühendatud
mängude hommik, vastlapäev, teatriteemalised töötoad jne. Valmistame ette rühmades
etendusi, vanem rühm teeb etendusi nooremale rühmale. Käimas on arengumängud, lasteaia
lõpetab ilmselt 5 last.
Andu Tali küsis lasteaia külastuse kohta ja eelkõige, kas tänasest alates saavad lapsevanemad
lasteaeda sisse? Triin Puidet kinnitas, et alates homsest (16.03) on see võimalik eeldusel, et
lapsevanem on terve ja kannab maski. Samas jätkub võimalus, et õpetaja võtab lapse vastu ja
annab lapsevanemale üle.
Tuuli Pärenson küsis, mitu klassikomplekti alustab koolis sügisest? Aet Tampuu vastas, et 2
paralleeli alustab, praegu toimub avalduste vastuvõtt, aprillis toimub klasside
komplekteerimine. Sel aastal on Püünsi piirkonnast vähem lapsi, tõenäoliselt kõik kohad ei täitu
kohalike lastega.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
2) Püünsi Kooli 2022 eelarvest – Aet Tampuu, Marju Aolaid
Marju Aolaid andis teada, et jaanuaris võeti vastu Viimsi valla eelarve, haridusasutuste osas ei
tehtud olulisi muudatusi (v.a. noortekeskuste muudatus, mis sai raha juurde, sh Püünsi
Noortekeskus) – kõik, mis oli planeeritud eelarvesse, ka kinnitati. Eelarvestrateegia kohaselt
õpetajate palgafond kasvab 5% võrra. Meil on nüüdsest Viimsi vallas 3 huvikooli: lisaks
muusikakoolile ja kunstikoolile lisandus teaduskool. Peagi kuulutatakse uuele huvikoolile välja
juhi otsing.
Joonas Pärenson küsis üle, mis on Püünsi Kooli selle aasta suuremad investeeringud?
Marju Aolaid vastas, et suuremad investeeringud jäid eelmistesse aastatesse, sel aastal on kavas
väiksemad remonttööd ja kooli keldri eskiisprojekti väljatöötamise investeering.
Tuuli Pärenson märkis, et lapsed jäävad sussidega aula parketivahedesse kinni ja uuris, kas seda
remondi investeeringut ei ole plaanis? Hele Pomerants vastas, et tegelikult on nii lapsed kui
õpetajad kukkunud komistades, kuid hetkel ei ole teada, millal on võimalik investeering
teostada.
Andu Tali küsis, kas järgmise järgmine aasta toimu koolinoorte laulu- ja tantsupeo osas on
uudiseid? Hele Pomerants vastas, et olemasolevad kooli rahvariided on heas seisus. Püüame
minna kahe poisterühmaga tantsupeole - II ja V klass. Viimsi Vabaõhumuuseumis on kavas
valla tantsupäev 3. juunil, kus samuti on plaanis osaleda. Samuti üritab mudilaskoor minna
laulupeole.

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.

3) COVID-19 teemad, sh kontakttundide edaspidisest korraldusest – Aet Tampuu,
Inger Kessler, Alar Kuum
Hele Pomerants avas teemakäsitluse ja informeeris, et kontakttunde endisel kujul enam
korraliselt õpilastele ei võimaldata. Aet Tampuu lisas, et see oli küll juba varasemalt
vabatahtlik, kuid nüüd on see täielikult iga õpetaja enda otsustada. Liitumine kontakttunniga
võimaldatakse nüüdsest ainult juhul, kui õpetaja näeb selleks vajadust. Tulemas on
digiõppepäev. Cara Mi Tegelmaa selgitas, et tema klassikaaslaste poolt ei ole olnud väga suurt
vajadust kontakttundidega liitmise järele.
Kooli psühholoog Inger Kessler andis põhjaliku ülevaate õpetajate olukorrast, kahe viimase
aasta jooksul on õpetajad pidanud pidevalt kohanema, katsetama uute võimalustega, läbi on
tehtud suur tehnoloogiline hüpe. Õpetajad on pidanud andma rohkem kui seni ja see on tulnud
teatud hinnaga. Õpetajad on erinevad ja ka see aeg on olnud erinevad igaühe jaoks - kes tuleb
paremini toime, kes mitte. Kuna õpetajad on andnud väga palju ressursse ära, siis õpetajad on
väsinud, lapsevanemad ja lapsed on samuti väsinud. Lapsevanemad on saatnud väga
emotsionaalseid kirju, sest õpetajatelt oodatakse järjest rohkem. Läbipõlemise märgid avaldusid
õpetajatel juba eelmisel aastal ja see on järjest kasvanud - nii vaimsed kui füüsilised probleemid.
Sügisel võtsime vastu otsuse pakkuda kontakttundidega liitumist, eelkõige eesmärgiga pakkuda
kodus isolatsioonis olevatele lastele õpivõimalusi. Samas õpilased on öelnud, et kodus
kontakttundides omandatu ei ole tegelikult omandatud, vaid see õppematerjal tuleb sageli uuesti
läbida. Seetõttu koolivaheajal otsustasid õpetajad koolijuhtkonnaga ühiselt, et lõpetame sellise
kontakttundidega liitumise võimaluse pakkumise ära. Oma roll oli ka Ukraina sõja algusel, mis
tegi olukorra õpetajate jaoks veelgi ärevamaks. Tänasel päeval on õpetajal valik, kas pakkuda
kontakttunniga liitumist või mitte ning olukord on rahulikumaks läinud õpetajate seas.
Hele Pomerants lisas, et väga keeruline on kehtestada maskikohustust lastele ning õpetajad
näevad suurt vaeva, et lapsed maske kannaksid.
Alar Kuum andis tagasisidet, et kontakttunniga liitumise osas oleks oodanud õpetajatelt rohkem
julgust ja konkreetsust. Inger Kessler kommenteeris, et sellekohane kiiresti koostatud
dokument tekitas väga palju segadust, õpilasi oli palju, tunni alguses läks palju aega füüsiliselt
kohal olevate õpilaste töölesaamise peale. Hele Pomerants selgitas juurde, et inimlikult
unustasid õpetajad vahel mõned õpilased liitmata, esines ka korduvalt juhuseid, kus lapsed
lubasid kontakttunniga liituda, aga ei teinud seda.
Tuuli Pärenson küsis, kas koolil või vallal on vahendeid õpetajate toetamiseks rasketel aegadel
ja kriisis? Inger Kessler kinnitas, et tema ise psühholoogina püüab nõustada ja aidata, kuid teda
on ainult üks, samuti pole enam füüsilisi kokkusaamisi nagu perenädalad jms, kus õpetajate ja
lapsevanemate vahelised probleemid said sageli omavahel läbi räägitud. Marju Aolaid lisas, et
on tagatud regulaarne abi, kuhu vajadusel pöörduda.
Tuuli Pärenson küsis, kuidas on hetkel õpetajate töökoormus? Hele Pomerants vastas, et
kindlasti on koormus arvestataval määral suurenenud. Arutleti ühiselt ja leiti, et vajadusel saaks
taas saata hoolekogu poolt pöördumine lapsevanematele. Marju Aolaid vastas, et tema toetab
sellist lähenemist, kus lapsevanematele selgitada, et peame pidama reeglitest kinni. Aet
Tampuu lisas, et täiskasvanud peaksid olema ka üksteise (st õpetajate) vastu viisakamad. Hele
Pomerants tõi välja ka selle, et ununenud on ka telefonide mittekasutamine koolis ning sellega
tegelemine võtab päris palju õpetamiseks mõeldud aega. Samuti on lapsed ja lapsevanemad
hakanud nõudma järeltööde jaoks täiendavaid aegasid, kui kooli poolt välja pakutud regulaarne
aeg.
Tuuli Pärenson küsis, mis on kõige põletavam teema, mida hoolekogu poolt saadetavas kirjas
adresseerida? Andu Tali tegi ettepaneku, et õpetajad arutavad eelkõige omakeskis ja siis

ja mida võiks hoolekogu lapsevanematele omapoolt eraldi kommunikeerida. See peaks olema
väga konkreetselt määratud teema ja see ei tohiks olla liialt pikk või laialivalguv, sest muidu
see praktikas ei toimi.
Toimus arutelu telefonide kasutamise teemal koolis, kas tundides peab olema lastel kaasas
nutitelefon testide tegemiseks jne. And. Tali soovitas õpetajatel kehtivad mobiiltelefonide
kasutamise põhimõtted üle vaadata ning vajadusel koolid kodukorda täpsustada, kui kehtiv kord
on ajale jalgu jäämas ja ebaregulatiivne.
Andu Tali uuris, kui palju on praegu koroonahaigeid koolis ja lasteaias? Aet Tampuu vastas, et
hetkel 2 õpetajat ja 9 last on koroonas. Inger Kessler ütles, et õpetajad sooviksid, et õpilased
viibiks tunnis maskiga. Hele Pomerants lisas, et kui lastele öelda, et kasutage maski, siis
reeglina seda ka tehakse.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
Enne järgmist päevakorrapunkti viidi läbi tutvustusring, sest hoolekogu tööga liitus uus liige –
Tanel Einaste, kes on Viimsi Vallavolikugu esindaja.
4) Koolitoitlustamise rahulolu-uuringust ja seotud jätkutegevustest – Aet Tampuu,
Marju Aolaid
Marju Aolaid andis lühiülevaate koolitoitlustamise rahulolu uuringu teemast. Novembris viidi
läbi küsitlus, vastajaid oli 84, sh 37 õpilast, 33 lapsevanemat, 14 koolitöötajat. Pärast küsitlust
toimus 21.12.2021 koolide esindajate ja toitlustaja vaheline kohtumine. Probleemid on üsna
sarnased teiste koolidega. Positiivsed aspektid: lasteaiad on üldiselt rohkem rahul, magustoidud
on head, supid üldjuhul head, salativalik mitmekesine ja hea. Murekohad: supid on liiga
rasvased või liiga vesised, jahukastet on liiga palju, toitude välimus ei ole hea, maitsevesi võiks
olla tavalise vee asemel. Otsused muudatusteks on järgmised: kastmete osas lisatakse
jogurtikastmed, vaadatakse üle menüü, lisatakse sool ja pipar, lapsevanemate esindajaid
oodatakse toitu maitsma. Toitlustaja on väga koostööaldis. Püünsi Kool tõi eraldi välja, et
köögipersonal võiks vaadata puhtuse poolt sööklas. Tuuli Pärenson lisas, et kitsaskohad on ka
mõnikord ülesoolatud toidud ja ülekeedetud kartulid. Kristi Tops lisas juurde, et nädalate kaupa
on menüüs ülessulatatud kalkuniliha, mille osas on kuulda nurinat.
Ave Viigand mainis, et tundub, et lapsed käivad erinevates kohtades söömas – üks ütleb, et
supp on lahja, teine ütleb, et rasvakiht peal. Kristi Tops mainis, et toitlustajate asendajate puhul
oli rohkem puu- ja juurvilju kui tavaliselt, see võiks jätkuda.
Marju Aolaid lisas, et Viimsi vald liitub rahvusvahelise koolitoiduprogrammiga, mis kestab
järgmised 4 aastat.
Andu Tali küsis, millal uuesti koolitoidu tagasiside uuesti üle vaadatakse? Marju Aolaid vastas,
et märtsikuus vaatame uuesti üle, koolijuhi kaudu võiks koolitoiduga seotud ettepanekud
koondatuna jõuda valda, kes esindab need toitlustajale.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
5) Ukraina sõjapõgenikud ja võimalikud kaasnevad väljakutsed ja kohustused –
Aet Tampuu, Marju Aolaid
Hoolekogu esimees ütles teema sissejuhatuseks, et tänaseks on ca 15 000 Ukraina
sõjapõgenikku Eestisse juba jõudnud, kes ei liigu edasi teistesse riikidesse, neist 1/3 ehk 5 000
on lapsed. Sõjapõgenikke on juba tulnud ja tulemas ka Viimsi valda. Marju Aolaid ütles, et

ministeeriumide poolt saadetud. Viimsisse on saabunud põgenikud kogukonna inimeste toel (st
sugulane või tuttav elab siin) – kokku 35 inimest, sh lapsed, hetkel on hotellis majutuses 27
inimest. 27-st 15 on lapsed, neist kõige väiksem 3-kuune. Eile läks esimene laps Viimsi kooli
4-ndasse klassi ja teine laps Päikeseratta lasteaeda. Püünsi lasteaeda saabub samuti peagi üks
5-aastane laps. Viimsi vallas on praegu 190 vaba õpilaskohta, lasteaedades on 10 täitmata
kohta. Kindlasti on tulemas lapsi, keda on vaja paigutada koolidesse ja lasteaedadesse.
Alar Kuum küsis, kas lasteaedades tehakse tervisekaitse poolt mööndusi, näiteks Püünsi
lasteaias on olud väga kitsad juba praegu? Triinu Puidet ütles, et see esimene Ukraina laps tuleb
ühe olemasoleva lapse asemel, kes oma kohta reaalselt ei kasuta. Loodevasti jõutakse selles
küsimuses kokkuleppele.
Tuuli Pärenson küsis, kas vallal on võimalusi abipersonali palkamiseks, kui põgenikke peaks
rohkem koolidesse-lasteaedadesse saabuma? Marju Aolaid kinnitas, et arutelud on käimas sel
teemal. Maiu Plumer lisas, et olukord on pidevalt muutumas, keskuses on algklasside kohad
täitumas, peagi pöördutakse valla teiste koolide poole. Huvikoolid on samuti valmis lapsi vastu
võtma, nt MRJK on ise väga aktiivne olnud. Kuid toetajaid on palju teisigi.
Andu Tali kinnitas, et kui hoolekogu saab siinkohal kuidagi abiks olla, siis andke nii kooli poolt
või vallast meile koheselt teada.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
6) Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimise seis – Marju Aolaid
Rekonstrueerimine seisab, sest ootame tagasi koolijuhti (naaseb tööle 11. aprillil), et arutada
koos koolijuhi ja Alar Kuumaga keldri rekonstrueerimisega seotud edasisi plaane. Hetkel on
eelarves 10 000 eurot eksiisprojekti jaoks ette nähtud. Seda juhul, kui midagi ei muutu.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
7) Jooksvad küsimused
7.1) Järgmise hoolekogu koosoleku aeg
Hoolekogu esimees tegi koosolekul osalejatele ettepaneku fikseerida järgmiseks hoolekogu
korralise koosoleku ajaks 17.05.2022.a.
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu korraline
koosolek toimub 17.05.2022.a. Püünsi Koolis algusega kell 18:00. Hoolekogu esimees saadab
koosolekuga seotud info hoolekogu liikmetele.
Hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid ning lõpetas koosoleku.
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