Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 4/2021-2022
6-lehel
Aeg: 24.05.2022 Algus kell 18:00
Koht: Püünsi Kooli aula

Lõpp kell 19:40

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum
(hoolekogu aseesimees), Kadi Ruus, Indrek Umberg, Taavi Kangur, Maarika Lember
(Ave Viigand asendusliige), Anne Haagen (lasteaia õpetajate esindaja Triinu Puidet
asendusliige), Cara Mi Tegelmann (õpilaskonna esindaja), Hele Pomerants (õpetajate esindaja),
Marju Aolaid (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Esta Järv (MTÜ Püünsi Külaselts esindaja) ja
Tanel Einaste (Viimsi Vallavolikogu esindaja)
Teamsis osalesid hoolekogu liikmed: Tuuli Pärenson, Joonas Pärenson, Ivi Kuul (Kadri Anna
Sklave asendusliige)
Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed: Sigrid Harjo ja Anni Lätt
Kutsutud osalejad: Jekaterina Tšerepannikova (koolijuht), Janne Järva (õppejuht) ja Kristi
Tops (õpetajate ametiühingu esindaja)
Koosolekut juhatas ja protokollis: Andu Tali
Hoolekogu koosoleku päevakord:
1) Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid – Jekaterina Tšerepannikova, Anne Haagen
2) Püünsi Kooli 2022 eelarve täitmisest ja investeeringutest – Jekaterina Tšerepannikova,
Marju Aolaid
3) Koolitoitlustamise kvaliteedist ülevaade - Jekaterina Tšerepannikova, Anne Haagen
4) Ukraina sõjapõgenikest - Jekaterina Tšerepannikova, Anne Haagen, Marju Aolaid
5) Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimise seis – Marju Aolaid, Jekaterina Tšerepannikova
6) Jooksvad küsimused

1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid – Jekaterina Tšerepannikova, Anne Haagen
Hoolekogu esimees Andu Tali tervitas kõiki koosolekul osalejaid ning informeeris on tegemist
on selle õppeaasta neljanda ja eelduslikult viimase korralise hoolekogu koosolekuga, mida
hoolekogud on vastavalt Viimsi valla hoolekogu töökorrale kohustatud läbi viima.
Lasteaia õpetajate esindaja Anne Haagen tegi lühiülevaate viimase perioodi Püünsi lasteaia
rõõmudest ja tegemisest ning teatas, et lasteaial hetkel muresid ei ole. On toimunud 2 pidu:

emadepäev ja 17. mail lõpupidu ehk 5 lapse kooli saatmise pidu, lihavõtte munadenäitus jne.
Ees on ootamas Käsmus matk, spordipäev, esmaaabi teemapäev, kuhu kohale tuleb ka
kiirabiauto ja palju muud toredat.
Paika sai järgmise õppeaasta kandev teema, milleks on „Suur maalrimäng“. Uus teema on
valdavalt seotud värvidega.
Kõik 5 vakantset lasteaiakohta on komplekteeritud. Neist kohtadest ühe ametliku koha rühmas
saab Ukraina sõjapõgenikust laps, kes on hetkel saanud ½ kohaga viibida lasteaias ühe lapse
asemel, kes ei osalenud lasteaia tegevustes.
Püünsi koolijuht Jekaterina Tšerepannikova tervitas taas kõiki osalejaid ja teatas, et, aeg on
kiirelt läinud ning ootamatult terendabki juba õppeaasta lõpp ning sellega seoses on tegemist
palju. Rõõm on oleme naasnud tavapärase koolielu juurde tagasi.
Eelmine nädal toimus 2 kevadkontserti, millel esinesid kõik klassid (1-9 klass). Vanem
kooliaste ise soovis kevadkontserdil esineda, mis oli positiivselt üllatav.
Viimsi vabaõhumuuseumis toimub 03. juunil tantsupäev (proovid päeval, õhtul kontsert ja
pärast seda simann ansambliga Kratt). Sellega seoses esitas koolijuht küsimus, kust saaks bussi
(mida suurem seda parem) 9:00 - 13:00 Püünsist Viimsisse laste sõidutamiseks? Probleemiks
on hetkel osutunud bussi saamine, sest on aktiivne kooliekskursioonide periood ja paljud
bussifirmad on teatanud, et neil ei ole midagi pakkuda.
Rakveres toimub 02.-03. juulil IV Meeste tantsupidu, kus Püünsi kooli 2. ja 5. klassi poisid
samuti osalevad. Tantsuproovid algavad juba 01. juulil.
Sel õppeaastal toimub 09. juunil parimate õpilaste tänuõhtu. Oodatud on loomulikult kõik
parimad õpilased ja ka nende vanemad. Tänuõhtu toimub kahes jaos: kell 16:00 (1.-4 klass) ja
18:00 (5.-9. klass).
Esimene lõpueksam eesti keel toimub juba tuleval esmaspäeval 30. mail.
Püünsi põhikooli lõpuaktus on 18. juunil algusega kell 14:00. Sel aastal on rekordarv lõpetajad
ehk kokku 31 (15+16) õpilast.
Hoolekogu koosolekul lepiti üksmeelselt kokku, et hoolekogu nimel tervitab kõnega lõpetajaid
hoolekogu liige Taavi Kangur, kelle laps lõpetab sel aastal kooli.
Kevadel toimub tavapäraselt inimeste liikumine. Sellega seoses koolijuht teatas, et kahjuks
personali osas ei jätka järgmisest õppeaastast omal soovil õppejuht Janne Järva ja 3A klassi
õpetaja Kaisa Kalmus. Otsime hetkel uut õppejuhti, loodusainete ja hispaania keele õpetajat.
Konkurss käib ja hoolekogu poolt on komisjonis esindajaks hoolekogu aseesimees Alar Kuum.
Hetkel on probleemiks asjaolu, et kandidaate on vähe.
Esimese klassidega jätkvad järgimisest õppeaastast Karin Gross ja Külliki Kivistik. 5.-ndate
klasside klassijuhatajad saavad samuti peatselt paika.

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
2) Püünsi Kooli 2022 eelarve täitmisest ja investeeringutest – Jekaterina Tšerepannikova,
Marju Aolaid
Jekaterina Tšerepannikova tegi ülevaate, mis oli ja on plaanis jooksva eelarve raames teostada.
Põhilise osa sel õppeaastal moodustab jooksev remont. Renoveeritud on kooli aula põrand, ees
on ootamas õpetajate toa tööruum ja tualett, võimla garderoobid ja tualetid. Ees on
mööbliparendused õpetajate toas, kokku ca 30 000 euro eest. IT inimesed tegelevad riistvara

(serverite) arendustega jms.
Viimsi Vallavalitsuse esindaja abivallavanem Marju Aolaid teatas, et Viimsi vallale on
Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse kaudu eraldatud 173 000 eurot hariduslike erivajaduste (HEV)
vahendite soetamiseks. Püünsi kool on saanud selle raames endale invatreppi, helikindla ruumi
mida kasutab kooli haridustehnoloog, tahvelarvuteid 12 tk.
Vallavalitsus esindaja kinnitas, et rahasid on hästi otstarbeliselt kasutatud ja peatselt on taas
algamas uue aasta eelarve tegemine.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.

3. Koolitoitlustamise kvaliteedist – Jekaterina Tšerepannikova, Anne Haagen
Hoolekogu esimees juhatas sisse koolitoitlustamise teema lähtudes eelmisel hoolekogu
koosolekul arutatule ning esitas üldise küsimuse, kas pärast rahulolu-uuringu tulemuste arutelu
Viimsi valla koolitoitlustajaga on asjaolud muutunud koolitoidu osas?
Koolijuht teatas, et toidukvaliteet on tõesti läinud paremaks ja kontrast võrreldes eelneva
olukorraga on märgatav: toit maistvam, lapsed ja õpetajad kiidavad. Erinevate salatite valik
on paranenud, kastmeid vähem, vähem kalkunit või kui see on siis on see olnud väga maitsev.
Soolasuse ja rasvasuse teema ei ole enam häriv. Positiivne on ka see, et lapsed saavad pikemalt
süüa ehk lõuna toit pikapäeva toiduni kestab kuni 14:00. Lisaks on vahetunud teenindav
personal ja koristuse kvaliteet on läinud nüüd paremaks.
Anne Haagen lisas, et väga positiivne on, et on saadaval erinevad puu- ja juurviljad, mis lastele
väga meeldivad.
Õpilaskonna esindaja Cara Mi Tegelmann kinnitas, et toit on parem ja kõht saab reeglina täis.
Marju Aolaid kommenteeris, et see tulemus on saavutatud mõistlikus vastatikuses dialoogis
toitlustajaga. Toiduainete, energia ja transpordi hinnad on tõusuteel ja hetkel on aktuaalne
koolitoidurahastuse tõstmine teema. Praegu on koolilõuna päevamaksumus 1,36 eurot, millest
1 eurot katab riik. Uuest õppeaastast on selge vajadus ja soov, et riigi rahastus oleks suurem.
Hetkel ei ole veel teada, milliseks koolilõuna päevamaksumus kujuneb ja kuidas see KOV ja
riigi vahel jaguneb.
Antud teema raames mainiti ära, et hoolekogu liikmetel ja üldse lapsevanematel on jätkuvalt
võimalus tulla kooli testima koolitoitu, millest tuleb kooli ette informeerida, et nemad teaks
omakorda koolitoitlustajat sellest eelnevat teavitada. Seda võimalus võiks kasutada.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
4. Ukraina sõjapõgenikest – Jekaterina Tšerepannikova, Anne Haagen, Marju Aolaid
Koolijuht tegi ülevaate Püünsi Kooliga seotud sõjapõgenike seisust. Meil on kooli kokku 3
tüdrukut, kellest üks käib 3A ja 2 last käivad 5B. Tundub, et uue õpilased on kaasõpilaste poolt
sõbralikult vastuvõetud nad on hästi sisseelanud. Suhtlus toimub vene ja inglise keeles.
Kolmandas klassis käiv tüdruk võtab osa kõigist tundidest ja 5 klassi tüdrukutel on osaline
õppetöö: loo- ja liikumisained, eesti keele õpet toetavad tunnid jms.
Koolile on teada, et 2 lapse vanemad vähemalt on avaldanud soovi minna koju esimesel
võimalusel.
Kadi Ruus: Ukraina lapsed tunnevad üsna hästi tema lapse vaatevinklist.
Marju Aolaid lisas omalt poolt, et Viimsi valla koolides on kokku 30 Ukraina sõjapõgeniku
staatuses õpilast. Riik rahastab neid õppekohti. Kõige enam Viimsi koolis. Viimsi valla

lasteaedades on tänasega 17 last, neist 5 last MLA-s ja ülejäänud erasektoris. Juurde hetkel ei
ole kedagi kohe tulemas, kooliaeg hakkab samuti lõppema.
Lapsed on muidu väga tublid. Viimsi koolis on 2 spetsialiseerunud inimest abiks Ukraina
lastega tegelemas, kes on kaasatud õppese. Lapsi on suunatud huvihariduses osalema.
Tanel Einaste: KK Viimsis on treenimas 2 kossupoissi.
Suvelaagrid plaanis neile lastele korraldada. Ukraina suursaadik jäi väga rahule laste eluolu
korraldusega Viimsi vallas.
Sama moodi on vallal signaalid, et paljud vanemad soovivad tagasi Ukrainasse minna. Esimene
laps ongi juba läinud, kelle ema töötas ajutiselt lasteaias.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
5. Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimise seis – Marju Aolaid, Jekaterina Tšerepannikova
Jekaterina Tšerepannikova informeeris, et Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimisega seoses
toimus 2 kohtumist koolimaja ja selle juurdeehituse projekteerinud arhitekti
Maarja Nummert’iga. Esimesel kohtumisel sai antud arhitektile sisend soovidest ja vajadustest
ning teisel kohtumisel toimus juba konkreetsemalt mõtete jagamine.
Tanel Einaste esitas küsimuse, millised on konkreetsed plaanid ja vajadused keldri ruumide
osas?
Alar Kuum selgitas, et asi on töös ning mõtteid ja erinevaid variante on palju kuni
juurdeehituseni välja – seega midagi konkreetsemalt kommenteerida oleks hetkel liialt vara.
Koolijuht lisas, et koolil on vaja juurde klassiruume, eelkõige kõige kriitilisem on
tehnoloogiaõpetuse ruumi ja garderoobide vajadused, kuna need on liiga väikesed ja ei vasta
vajadustele. Lisaks tuleks säilitada olemasolevad ruumid (rahvariiete hoidmise,
suusavarustuse, IT ruumid), oleks vaja õpetajatele puhkeruumi, väiksemat matisaali kuna saali
koormus on suur jne. Arhitekt on omalt poolt igati valmis koostööks ning tegema erinevaid
eskiise ja lahendusvariante.
Vallavalitsuse esindaja kinnitas, et Püünsi Kooli keldri rekonstrueerimise protsess liigub ja
mõningad nüansid on tõesti hetkel tema käes täpsustamisel.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
6. Jooksvad küsimused
6.1. 5A klassi lapsevanemate ühispöördumine - Kadi Ruus
Hoolekogu esimees teavitas, et hoolekogu liikme Kadi Ruus’i kaudu jõudis hoolekoguni
23.05.2022 e-maili teel 5A klassi lapsevanemate nimel edastatud ühispöördumine. Pöördumise
sisus oli välja toodud probleemistik, et 5A klassi tunde segatakse, ei ole võimalik rahulikult
õppida, vahetundides toimub kiusamine, mõnitamised ja selle tulemusel ei saa lapsevanemad
olla kindlad ka õpikvaliteedis, kuna õpetaja peab enamus aega tegelema probleemsete laste
korralekutsumisega mitte õpetamisega. Pöördumises on välja toodud, et lapsevanemad on
korduvalt pöördunud oma muredega klassijuhataja ja ka koolijuhi poole, kuid olukord ei ole
saanud lahendust. Samas on mainitud, et väidetavalt asjad viimasel ajal paranenud siis tegelikult
lapsevanemad selles päris kindlad olla ei saa.
Järgnevalt toimus hoolekogu liikmete vaheline elav arutelu antud pöördumise teemal.

Sõna sai hoolekogu liige Kadi Ruus, kellel oli vahetu suhtlus ühe lapsevanemaga, kes palus
selle ühispöördumise hoolekogule edastada, kes teatas, et 5A klassis 2 poisi poolt põhjustatud
olukord on tinginud probleeme enamusele klassi lastele. Kambavaim tõmbab kaasa. Toimuvad
konfliktid tüdrukute ja poiste vahel. Lapsed ei saa minna ekskursioonile selle tõttu, et
klassijuhataja jõud ei käi üle. Sotsiaalkindlustusametil on vastav teenus erinevate konfliktide
vahendamiseks ja lahendamiseks, kuhu kaasatakse asjaosalised pooled. See pidi olema tõhus
samuti alaealiste suhtes. Kadi andis koolijuhile vastava reklaamlehe. Lisaks Viimsi lastekaitse
pidi olema üpris tõhus ja lahendusi leidev selliste juhtumite puhul.
Esta Järv teatas, et tema suhtles samuti ühe 5A klassi lapsevanemaga ja väidetavalt on koolijuhi
poole ametlikult sel teemal pöördunud.
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova ja õppejuht Janne Järva andsid omapoolsed selgitused ja
kommentaarid antud teemale. Koolijuht kinnitas, et tema ega ega ka kool ei ole erinevalt
pöördumises toodule senini saanud eelnevaid kirju lapsevanematelt. Vaid üks 5A lapsevanem
on pöördunud, kuid temaga sai see teema lahendatud. Antud pöördumine on ilmselt mõne
lapsevanema algatus ning on selgunud, et antud pöörumiskiri ei ole eelnevalt 5A lastevanemate
suhtlusringil eelneval arutelul olnud.
Kool on probleemist teadlik läbi klassijuhataja ning selle teemaga on tegelikult tegeldud juba
sügisest saadik. Probleemi lahendamiseks on kaasatud sotsiaalpedagoog ja psühholoog. Klassil
on uus klassijuhataja, kes on motiveeritud nendega tegelema ning on positiivne tuleviku suhtes.
On tundides käidud, lastega vesteldud, vanematele on teada antud, et üks asi on
tunnirikkumine, teine asi on koolikiusamine. Vanemad teevad koostööd, ühe õpilase käitumine
on muutnud selgelt paremuse suunas. On arutatud erinevaid karistusmeetmeid ja leitud, et
koolist ajutine eemaldamine ei muuda last, samuti ühiskondlikku kasulikku tööd ei peetud
otstarbekaks karistuseks, sest selle mõju võiks olla risti vastupidine.
Koolijuht: iga selline juhtum on unikaalne. Samas praegu antud pöördumise osas ei saa aru, kes
kelle eest ja mida räägib, sest mitmed väited olid, kas valed või nö kuulujutu tasemel. Oleks
vaja rääkida iseenda eest ja asjadest nii nagu on. Antud pöördumine oli šhokk samuti
klassijuhataja Liisbet Tippi’le, kuna alles äsja läbiviidud arenguvestluse raames
lapsevanematelt saadud tagasiside luges kokkuvõttes siiski positiivseks ja olukord on tõesti
läinud kevadeks oluliselt paremaks.
Hele Pomerants: selliste õpilastega ongi väga raske, kannatavad nii õpetajad kui ka
klassikaaslased. Seda aga ei saa väita, et õpetajad ei soovi selliste teemadega tegelda. Nendega
tegeletakse, kuid kui lapsed on katki, siis see kahjuks võtab pikalt aega. See eeldab kõigiga
koostööd. Suuremas osas lapsevanemaid on nõus, et nende lapsi aidatakse ja kool on selleks
valmis.
Tuuli Pärenson: probleemi olemus on igati mõistetav. Lapsevanemad peaks suunama sellised
mured klassijuhtajale ja siis järgnevalt alles koolijuhile ja/või õppejuhile, kui ei leita lahendust.
Vahel jääb mulje, et muret arutatakse, kuid samas lapsevanem ei taha tunnistada, et tema laps
vajab abi.
Esta Järv: tegi ettepaneku, et võiks formuleerida vastuse, et 5A lapsevanemad võiks
konkreetselt pöörduda koolijuhtkonna poole, et teemat käsitlust alustada õigest otsast.
Asjaolusid arvesse võttes, et 5A klassi lapsevanemad ei ole veel Püünsi Kooli juhtkonna poole
oma murega pöördunud, siis hoolekogu üksmeelselt leidis, et probleemi käsitlemiseks tuleks
5A lapsevanema(te)l eelnevalt suhelda kooli juhtkonnaga, kelle otsustuspädevuses on leida
erinevaid lahendusi antud teema valguses.

Koosoleku lõpus toimus lühiarutelu Püünsi Kooli staadioni ja jõulinnaku teemadel.
Marju Aolaid teatas, et Viimsi vald ootab kõiki huvikoolide avatud uste päevale Viimsi
Artiumisse 28.05. alates 11:00. Artiumis toimub samal päeval kontsert algusega kell 14:00.
Artium peaks olema lõplikult valmis ja ametlik avamine on plaanitud 19. augustiks 2022.
Peatselt lahkuv õppejuht Janne Järva tänas hoolekogu senise toetava koostöö eest.
Hoolekogu esimees avaldas lootust, et loodetavasti sel õppeaastal ei ole vaja hoolekogul enam
rohkem koosoleku vormis kokku saada ja saame jooksvalt e-maili või telefoni suhtluse vormis
asjad edukalt aetud. Kui kellelegi on teemasid ja infot mida jagada, siis tuleks seda julgelt teha
ning ei ole vaja oodata järgmist korralist koosolekut, mis eelduslikult toimub alles sügisel uue
õppeaasta alguses septembris-oktoobris.
Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid, soovis edukat
õppeaasta lõppu ning lõpetas koosoleku.
/digiallkiri/

Andu Tali
Hoolekogu esimees
Koosoleku juhataja ja protokollija

