
Vanematekogu koosolek T, 24.10.2017 kl 18.00 
Osalejad (19): Kersti Vilson (direktor), Reet Raivet 2. c, Piret Pungas-Kohv 6. b, Signe Rätsep 4. b, Reeli 
Raudsepp 1. c, Luise Puu 8. b, Kristo Käo 1. a, Anne Kulamaa (huvijuht), Karin Länts (õppeala juhataja), 
Imre Arro 2. a, Laura Paide 4.a, Kadri Simm 3. a, Reet Lehtla 3. c, Sven Vind 1.c (hoolekogu esimees), 
Ilona Piirimägi 5. b ja 6. b, Evelin Muttik 5. a, Kadri Valdre 2. b, Aveli Pedastik 2. b, Ahto Kangur 8. a 

1.    Vanematekogu koosolekute sagedus  
Käesolevast õppeaastast jäänud on meile alles praeguseks 7 kuud (nov, dets, jaan, veebr, märts, aprill ja 
mai). Detsembris on vanematel isegi kiire, siis ilmselt vanematekogu koosolekut ei toimu ja mais hakkab 
kool läbi saama (klassi üritused jms), võib olla ei hakka siis ka koosolekut kokku kutsuma (kui just midagi 
pakilist pole vaja arutada), seega jääb meil vanematekogu kokkusaamisteks 5 kuud. Kui iga kuu 
korraldada 1 kokkusaamine, siis on meil 5 korda kokkusaamisteks. Kohalolijatele tundus, et iga kuu on 
liiga sageli, et klassi esindajad ei saa arvatavasti iga kuu osaleda. Võimalik, et ei jätku ka teemasid iga kuu 
kohtumiseks. Vajadusel saab alati ideedepangast järele vaadata, mis varasematel aastatel on vanemad 
üldkoosolekutel soovinud, millega võiks kool ja vanematekogu tegeleda. Seega teemasid peaks jaguma. 
Leiti, et kui on üle 4 teema, mida arutada, siis võiks kohtumise korraldada. Üksikuid küsimusi saab ka listi 
vahendusel lahendada. Kui 4 põhikoosolekut võiks siiski õppeaastas toimuda. 

2.    Kadunud ja leitud asjad 
Eelmisel koosolekul arutletud teema jätkuks. Pole lahendust, kuhu leitud asju panna, mis pole kellegi 
omad. Selle tõttu on kool võtnud vastu otsuse, et 1 nädal enne igat vaheaega on välja kuulutatud aeg, 
mil lapsed ja vanemad saavad tulla leitud asjade hulgast oma kadunud asju otsima. Viimasel ajal on kooli 
sotsiaalpedagoog koos sekretäriga näinud suurt vaeva ja asjad ka üles pildistanud ning Stuudiumisse üles 
pannud, et rohkem asju leiaks tee tagasi omanikuni.  
Leiti, et kooli poolne tähtajaga märkus, et pärast nimetatud kuupäeva visatakse asjad ära ja neid pole 
enam võimalik otsima tulla, paneb lapsed ja vanemad reaalselt ka tegutsema ja on positiivne. Arutleti ka 
selle üle, kas leitud asju üldse peab pildistama ja kuhugi üles riputama. Ja kes seda peaks õigupoolest 
tegema? Hea oleks, kui seda teeks mõni vabatahtlik lapsevanem, sest need on ikkagi meie laste asjad. 
Lisaks oleks peale vaheaega vaja asjad vanemate poolt sorteerida, mis neist on kõlbulikud taaskasutusse 
suunamiseks. 
Arutleti, kas kadunud asjade leidmist ei aitaks, kui loodaks FB grupp, kus lapsevanem, kelle lapsel on 
midagi kadunud, saaks sellest ka teada anda. Ning kas riietele nimede sisse kirjutamine ei võiks kaasa 
aidata asjade leidmisele. Kohalolijad arvasid, et pole mõtet eraldi FB ega muud lehte leitud asjade jaoks 
luua, samuti ei ole ilmselt abi ka nimede sisse kirjutamisest, sest pole kedagi, kes leitud asja omanikuga 
kokku viiks. Abi on nimest pigem siis, kui eset leides ei olda päris kindel, kas see on ikka tema oma.  
Eelmisel aastal püüdis üks lapsevanematest (Mari Kõrgesaar) ka leitud asjade hulgast korralikke asju ise 
ära pesta, et need laste turvakodule annetada. Kuid riideid oli kevadeks kogunenud 8 pesumasinatäit, 
seega oleks ise asjade pesemine enne annetamist lapsevanemale siiski üle jõu käiv ülesanne. Otsustati 
uurida, kas on mõni pesumaja vm asutus, kes oleks nõus heategevuse korras leitud asju tasuta pesema, 
et neid saaks abivajajatele annetada.  
Arutleti, et laste turvakodule asjade annetamisel pole meil tegelikult teada, kas neil oleks annetatavate 
riietega midagi peale hakata. Riiete taaskasutusse suunamise vajaduse kohta tuleks Mari Kõrgesaarelt 
enne kindlasti uurida, kas või mida üldse ollakse valmis vastu võtma. 
Taaskasutuskeskuses võetakse muidugi kõik asjad vastu, kuid seal liiguks leitud asjad edasi müüki ja 
puudust kannatavate abivajajateni sel viisil ilmselt ei jõuaks. Aga ka Taaskasutuskeskusesse tuleks viia 
siiski pestud ja korralikke asju. Kui pesemiseks lahendust ei leita, siis ilmselt rändavad peale igat 
vaheaega kõik omanikuta asjad ikka prügikasti. 



P.S Kadunud asju on endiselt lastel ka koolipäeval võimalik otsimas käia. Hetkel on need esimeste 
klasside kappide peale laotatud ning osa on riidehoiu kõrval asuvas ruumis. Võib tulla koos vanemaga või 
ise ja koos kooli töötajatega otsida.  
Klassi esindajatel tuleks oma klassi teada anda, et kui lapsel on midagi kadunud, siis laps peaks ütlema 
seda klassijuhatajale, kes juhatab lapse leitud asjade juurde ja aitab vajadusel ka mujalt otsida. 
Väiksemad lapsed üksi sageli ei julge ega tea, kust otsida. Lisaks juhtida tähelepanu, et lapsevanem 
hoiaks lapse asjadel silma peal, millega või milleta koju tullakse. Et tabada võimalikult varakult, kui 
midagi on kaotsi läinud. Ning lapsega tuleks koos arutada, kuhu kadunud asjad jääda võisid. 
Viimasel ajal on leitud asju ka Toome poest (nt spordikotte jmt). Kuid kool ei saa leitud asju sealt vastu 
võtta, sest seal poes võivad käia ka mõnes teises koolis õppivad lapsed ja seda pole võimalik asjade järgi 
kindlaks teha. 

3.    Laste koolikoti raskus 
Eelmisel koosolekul algatatud teema jätkuks, listis tuli ettepanek, et vanematekogu võiks tegeleda 
õpikute kooli jätmise vajaduse välja selgitamisega, kui kool muretseks õpikute jaoks kapid, siis kui paljud 
õpilased seda reaalselt kasutaksid/vajaksid. Direktori sõnul pole ilmselt mõtet seda uurima hakata, sest 
uusi kappe poleks meil nagunii kuhugi panna. Kohalolijad arvasid, et pigem on probleemiks, et laste 
õpikud või töölehed on sageli koolis ja nad ei saa sealt õppida või ülesandeid täita. Lisaks olid 
kohalolijatel erinevates vanuserühmades erinevad probleemid. Nt vanemates klassides kasutavad lapsed 
vihikute asemel mappe, kuhu kuhjuvad eelnevalt õpitud. Seetõttu otsustati, et vanemad peaksid ise 
jälgima, kas lapsel on kotis asju, mis seal ei peaks olema (nt täis veepudel, kogumisalbumid, mängud, 
jalanõud, mida saaks riidehoidu jätta jms) ning vanemad arutaks koolikoti raskuse küsimust enda 
klassijuhatajaga, kus on võimalik leida igale klassile sobiv lahendus (millised õpikud, töövihikud millisel 
päeval kooli võivad jääda jne). 

4.    Puudumisest teavitamine – Arno ja Stuudiumi ühendamise võimalikkus 
Hetkel on Stuudiumisse puudumise ette teatamisel vaja teavitada eraldi ka Arno süsteemis, et laps ka 
toidu arvelt maha võetaks. See mängib rolli pigem siis, kui laps puudub pikemat aega nt nädal või enam. 
Sest täna teavitades saab toiduarvestusest maha alles ülehomsest. Samas pole otseselt suurt midagi 
muutunud, sest tegelikkuses see süsteem toimus ka varem sama moodi, et toitlustajat tuli eraldi 
teavitada, kuigi seda võimalust kasutati vähem. Eelmisel vanematekogu koosolekul osales Laas Toom, 
kes teadis rääkida, et selleks, et ühest süsteemist lapse puudumisest teavitades, jõuaks info ka teise 
automaatselt, on vaja lihtsalt natuke programmeerida. Otsustati kontakteeruda Arno ja Stuudiumi 
arendajatega, et kas seda programmide sünkroniseerimist annaks korraldada.  

5.    Väliterviserada kooli õuele 
Eelmisel aastal kogusime kogukonnapäeval raha väliterviseraja rajamiseks. Kuid asjaajamine jäi pooleli. 
Vanematekogu võttis eesmärgiks kevadeks jõuda nii kaugele, et projekti järgi oleks võimalik ehitama 
asuda. Mõtte oli projekti lisada veel jalgratta parkla, et suuri rattaid ei peaks Laia tn poolt tulles trepist 
alla tassima. Et projektid on kallid arutleti, kas selle lahenduse välja töötamist ei võiks anda mõnele 
maastikuarhitektuuri tudengile teha. Reet Lehtla arvas, et meil pole vaja tegijat otsida, sest olles ise AS 
Kobras maastikuarhitekt saab projekti välja töötamisega täitsa vabalt ise tegeleda. Saame leida koostöös 
kooli, vanematekogu ja liikumislaboriga meile sobiva lahenduse. 
Küsimuseks, aga kui projekti täiendada/muuta, siis meil praegu napib raha, et seda ellu viia. Osa raha 
eest sai ju ostetud koolile helitehnika. Otsustati uurida, kas linn oleks valmis rahaliselt väliterviseraja 
ehitust toetama ja kui siis millises mahus. Projekti võib palju asju panna, aga kui neid ei rahastata, siis 
jääks see ikka rajamata. 



Kadri Valdrel on Liisa-Lota poolt saadetud eskiisprojekt olemas ning kontakt ka linnavarade osakonnas. 
Suhelda tuleks ka Mihkel Leesiga (TÜ Liikumislaborist). Otsustati, et Kadri Valdre suhtleb linnavarade 
osakonnaga ja Mihkel Lees’iga kuidas saaksime jätkata.  

6.    Arusaamatud märkused Stuudiumis 
Algklassides on mitmetel lastel pandud Stuudiumisse märkusi laste käitumise kohta tunnis, kuid mille sisu 
jääb lapsevanemale arusaamatuks. Arutleti, mis võib taoliste märkuste taga. Tõenäoliselt loodab õpetaja 
seeläbi vanemapoolsele abile. Direktor ja õppealajuhataja teadsid rääkida, et koolis on mõned uued 
õpetajad ja enamasti õpetajad teavad, et märkustena saadetakse vanemale vaid olulise sisuga 
tähelepanekuid, millised eeldavad vanema sekkumist. Nõustuti, et õpetajal on Stuudiumis tagasiside 
andmiseks vähe võimalusi (hüüumärgid, jutumullid hinde juures ja märkused, mis võivad olla ka 
kiitused). Märkus erineb teistest selle poolest, et märkuse puhul peab vanem ka kinnitama selle lugemist 
(vaadatud). Kool omalt poolt räägib selle teema uute õpetajatega üle, et tagasisidest tuleks paremini 
välja, mida märkusega on tahetud öelda. 

7.    KiVa programm – kas võiks olla ka meie koolis 
Listis algatas teema Kadri Simm, et kas ka meie kool ei võiks sellega liituda. Direktor teadis rääkida, et 
KiVa (Kiusamisvaba) programmiga liitumine on üsna kallis ettevõtmine, lisaks tooks see programm kaasa 
mitmeid muudatusi tunniplaanis KiVA tunnid jne. Pealegi on õpetajad teinud klassides suurepärast tööd, 
et kiusamise teemadel tegelikkuses räägitakse väga palju ja selles mõttes on meie koolis asjad hästi ja 
tundub, et meil pole sellega liitumiseks vajadust. 

8.    Advendilaada korraldusküsimus 
Kas sellel aastal advendilaat tuleb? Anne Kulamaa arvas, et vanematekogu ja õpetajate poolne tagasiside 
põhjal arvatavasti sellisel kujul, nagu see on olnud (nädalavahetusel 1 päev, töötubade ja kohvikute näol) 
kahjuks ilmselt ei tule. Õpilased on muidugi väga seda meelt, et see võiks toimuda. Algselt oli selleks 
valitud 09.12.2017. Kuid 4 liikmeline õpilaskogu seda ju ise korraldada ei suuda.  
Arvatavasti tuleb mingi muu üritus (Jõulutrall), kohvikupäev või muud mängulised tegevused 
koolivaheaja eelsel nädalal (detsembris). Hetkel pole veel plaan paigas. 
Vanematekogu arutas kogukonnapäeva järgselt, et probleemiks on, et need 2 üritust on nii lähestikku, et 
vanemad ei jõua mõlemasse üritusse panustada. Samuti on õpetajate jaoks raske, kui mõnedes klassides 
vanemad ei osale ürituse korraldamises, siis loomulikult tuleb õpetaja neile lastele appi, kes siiski osaleda 
soovivad ja nii peavad õpetajad sisuliselt ka oma vabal päeval justkui tööl olema. Kogukonnapäev on aga 
Supilinnapäevade üks osa, kus kool on avanud oma uksed ja me võiksime seda jätkata, eriti kuna 
Supilinna silt on nüüd meie kooli juurde pandud. Sellel päeval käib koolis kindlasti ka rohkem külastajaid 
kui advendilaadal. 
Vanematekogu aga peaks kevadel selle teema taas päevakorrale võtma, kas järgmisel aastal oleks 
vanemad valmis siiski advendilaata 2018. a detsembris korraldama, aga siis tõesti nii, et õpetajad osaleks 
selles külalise rollis. 

9.    Kooli hoovi sõitmisest 
Direktor palus vanematele südamele panna, et laste turvalisuse huvides me kooli hoovi autodega ei 
sõida. Seoses õhtupoolse vahetusega on meil nüüd mitu korda päevas (ca kl 8, kl 12.30 ja 16.30 ajal) 
autod õuel peaukse juures voorimas, mis on neile lastele, kes jalgsi kooli tulevad/lähevad tõsiseks ohuks 
(eriti, kui autod tagurdavad). Kuna kooli hoov on justkui eravaldus, siis ei saa ka Politsei meid selle liikluse 
reguleerimise osas aidata.  
Laste kooli juurde toomiseks ja viimiseks tuleb vanemal leida mõni teine lähedal asuv tänav, kus 

liikluskorraldus peatumist või vajadusel ka parkimist lubab. Kooli krundipiiril tõkkepuu juures on 



tegelikkuses ka vastav sissesõidu keelumärk üleval, mida uued vanemad ei ole võib olla märganud. 

Vanematekogu saadab Stuudiumisse ka kirja, et info kõigini jõuaks. 


