
VANEMATE KOGU 21.11.2016 kell 18:00 

Osales: direktor Mehis Pever, Inga Saarepere, Reet Silva, Marit Kuusk, Mirjam Sammul, 

Evelin Miller, Hanno Kindel, Meelis Atonen, Aire Allikas, Kaspar Kamsakann, Monika Ulla 

Järgmine vanematekogu kohtumine 16.jaanuar 2017 kell 18:00 ruumis 103, kohe 

valvelaua kõrval. 

Uus e-postiaadress vanematekogul vanematekogu@mail.ee, hetkel suunatud edasi 

aadressile marit@ilusvooras.ee. Marit tegeleb ka vanematekogu TÜG kodulehe uuendamise 

küsimustega. 

Mis on kooli ootus vanematekogule? Kooli ja kodu koostöö, vanemate ideed ja nende 

elluviimine vanemate poolt. Vanemate võimalused ressurss kooli tuua. Võiks olla igast 

klassist vähemalt üks esindaja või kui vanemal lapsi mitmes klassis, siis ka juba päris hea. 

Vanematekogu roll ei ole kontrollorgan olla. Kool saab teha kindlasti paremini, kuid 

vanemate kogu eesmärk ei ole koolile öelda, mida kool peab teistmoodi tegema. Direktor on 

vahendajaks ja kaasa arutajaks. Õpilastekogu esindaja kohal (kes, selgub järgmisel nädalal). 

Pigem püüame leida lahendusi, mida saame ise ära teha. 

Marit Kuusk uurib, millistest klassidest on veel esindajad puudu ja püüab ka neist esindajad 

leida. Alati võib olla rohkem inimesi, kui üks esindaja klassist. 

Jalgrattahoidjad: Direktorile meeldib, kui ratastega koolis käiakse, kuid probleem selles, et 

rattaid ei ole kuskile kooli ajaks panna, värva külge kinnitada ei tohi. Vajalik on rattaparkla, 

pigem üldiseks kasutamiseks, mitte isiklikuks kasutamiseks, nagu kapib. Esialgu vajadus 

umbes 100-le kohale. Kui rattaparkla olemas, siis ilmselt kasvab ka kasutajate hulk. Koolil 

endal ei ole vahendeid korralikuks rattaparklaks. Koht, kus see olla võiks, on olemas. Ilma 

katuseta rattahoidjad, ei ole väga kallid. Hind vast vahemikus 3000-5000 eurot. Kui mõni 

vanem on ise asjaosaline, saab mõistliku hinda, siis on teretulnud. Ehk on koolis/vanemate 

hulgas pädevus, kes mõistliku lahenduse pakub.  

Rahastus: Kas laat, heategevusüritus, perepäev, spordiüritus, lihtsalt raha/toetust küsida, 

projekt kirjutada, ooanadja, küsida linnavalitsuselt (linnavalitsus suure tõenäosusega toetab, 

kuid pigem väiksemas osas) Aire Allikas uurib, kuidas lapse klassi vanemaid see teema 

käivitab. Vanemate kogu liikmed saadavad vastava info edasta oma klasside lapsevanematele. 

Kui huvi jääb kesiseks, siis saab kevade poole katsetada, et mõni lapsevanem hommikul kooli 
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väravas ja jagab igale rattaga tulnud lapsele lipiku infoga kätte ehk on huvi just neil vanemail, 

kelle laps rattaga kooli käib. 

Aire Allikas uurib sotsiaalpedagoogilt Gairi Reinvars’ilt (Gairi.Reinvars@tyhg.edu.ee), 

millised on senised pakkumised rattahoidjatele. Jaanuari kohtumiseks hinnad olemas. 

Hea, kui oleks ka kaameravalve (info kooli kaamerate punkti all), kuid seni pole direktorini 

infot jõudnud, et mõni ratas kaduma oleks läinud.   

Kaamerate süsteem koolis: Vajadus analoogkaablid ja -kaamerad digidevastu ümber 

vahetada. Garderoobi kaamerad ei ole väga hästi paigutatud. Rahastuse osassamuti plaanis 

linnaga rääkida. Kas vanematel knowhow’d? Kas keegi tööta sellises süsteemis? Tehnoloogia 

ise ei maksagi nii palju, töö maksab kõige rohkem. Kellel infot, siis selle poolega tegeleb 

Mart Tartlan - Mart.Tartlan@tyhg.edu.ee 646 2884 

Koolitoit: lapsed aeg-ajalt arvavad, et koolitoit ei kõlba kuhugi ja ei söö ja see idee läheb 

kasvama. Vanematele on pakutuv võimalust koolitoitu maistma tulla, sel aastal oli enam 

vanemaid proovimas, halba tagasisidet direktorini ei jõudnud. Lastelt tagasiside, et toit liialt 

rasvane ja üksluine. Õhku jääb küsimus, kas lapsed äkki hoopis ihkvad kiir-/rämpstoitu, 

mistõttu koolitoitu ei eelistada. Juur-ja puuviljad on alati lastele lõuna ajal saadavad. Eelarve 

0,78+0,56 eurot lapse kohta paneb toorainele omad piirid. Hommikul ka võimalus putru süüa 

omaosalus 0,30 eurot. Toitlustuse info: http://www.tyhg.edu.ee/tugiteenused/toitlustamine/   

Kui vanematel on ideid, kuidas olukorda muuta, siis need on alati tererulnud. Täpsemad 

küsimused otse söökla poole pöörduda, kuid viisakas ja lahendustele orianteeritud vormis. 

Vanemad, lapsed ja kool, kui kogukond:  

- Kooli lapsevanemates on tohutu potentsiaal ja ressurss. Nii teadmine, kuidas midagi 

teha, kui sisendit, kogemust ja teadmist, mida õpilase, õpetajate või vanematega 

jagada. Kus lapsevanemad töötavad? Milline on nende teadmine? Kuidas see võib 

koolielule värvi anda? 

- 12.detsembril heategevuslik laat söögivahetundidel, kus lapsed müüvad muhvineid, 

jõulukaarte, käsitööd ja muud sellist. Ehk saavad lapsevanemad siin nõu ja jõuga abiks 

olla, kuidas seda kõike selliselt korraldada, et sellest lastel enam rõõmu ja tulu oleks 

oleks. 

- Kui keegi märkab kiusamist, siis sellest kohe teada anda valvelauda, 

õppealajuhatajale, sotsiaalpedagoogile. Koolis on kolm inimest, kes erijuhtumitega 

tegelevad. Jäägem sõbralikuks ja hoolivaks, vähem süüdistamist ja sildistamist. Kuida 
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luua keskkonda, kus üksteisest hoolitakse ja vanemad toetavad nooremaid. Ühtne 

hooliv kogukond. 

- Kooli juurde loodud MTÜ Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeselts, mille konto 

on SEB Pank EE541010220218696225, kuhu saab annateda raha nii vahendite 

soetamiseks, mõneks projektiks, vähemate võimalustega laste toetamiseks (näiteks 

õppekäikudel osalemiseks). 

- Vanematelt raha kogumiseks saab ühtlasi kogukondliku kooli tekkimise toetamiseks 

üritsute ja tegevustega vanemaid kaasata. Võib ka küsida konkreetse projkti jaoks raha 

– seda on vaja, kokku vaja koguda selline summa ja kaasa pilt ja info sellest, mida 

kogutakse. Hiljem kindlasti ka tänudega tagasiside, mis kogutud rahast ja projetist sai. 

Raha on kergem saada silmast silma kohtudes, kui nö anoüümselt e-kirju saates. 

- Uus e-postiaadress vanematekogul vanematekogu@mail.ee, hetkel suunatud edasi 

aadressile marit@ilusvooras.ee  

- Ülekoolilised üritused tantsu, laulu, moe ja muuga pigem õhtuti, et ka vanemad 

saaksid osa võtta. Õpilaskogu kogub oma üritustega oma tegemisteks raha. 

- Algatus iga-aastased perepäevad/spordiüritused?, kus väike osalustasu – ideid 

üritusteks, mis kaasa tõmbavad ja lõbusad on ning lähendavad kooli, lapsi ja 

lapsevanemaid. 

- Jõulukingitused, sünnipäevakingitused ja muud ühise rahaga tehtavad tegevused 

võiksid raha osas jääda mõistlikkuse piiridesse, et igal lapse ja vanemal oleks võimalik 

panustada ja kellegi ei tekiks piinlikku olukorda, kus öelda, et mul ei ole nii suurt 

summat maksta, et õpetajale kingitus teha. See võiks olla klassis tehtav kokkulepe, et 

summad ei läheks väga kõrgeks. Detsembris võib ka 10 eurot vanemate jaoks suur 

summa olla. Pigem on oluline sisu, mitte niivõrd hind. 

Tulemas üritused: 

- 12.detsembril heategevuslik laat söögivahetundidel, kus lapsed müüvad muhvineid, 

jõulukaarte, käsitööd ja muud sellist. 

- Jõulkontsert 21.detsembril Tallinna Toomkirikus 

- 27.märtsil 2017 gümnasistidele õppekäik Tartusse ERM’i. Suur tõenäoses, et minek ja 

tulek ühiselt rongiga. Ka rongisõit sisustatud erinevate tegevustega. Hind koos 

transpordi, ERM’i ja lõunasöögiga õpilase kohta 30-40 eurot. 

Koolielu ja õppetöö: 
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- Sellest aastast on õppekäigud õppetöö üks oluline osa. On ka tehtud õpetajate jaoks 

nähtavaks, kes kus käib ja mida teeb, et tekiks seoseid ja lõimist. Juba on märgatud, et 

sellisest toimimisest on kasu. 

- Haridus- ja Teadusministeeriumi uuringute põhjal läheb meie koolil väga hästi ja 

õpilastele on loodud hea ja toetav ja õpitulemusi positiivselt toetav õpikeskkond. 

- Philipsi reklaam? Leping kuni aprillini ja siis see kaob – ettevõte peab ise selle 

eemaldama. Ei peeta õigeks, et üks ettevõte rendib reklaamipinda, kui siis, mitmele 

katuse pind välja rentida, kuid seda linna ei võimalda, sest hoone ei ole kooli oma. Ei 

ole ju tore, kui lapsed räägivad, et käivad Philipsi koolis. Väga delikaatne teema. 

Erinevad arvamused: kool võiks seda võimalust ka edaspidi kaaluda/kool võiks olla 

rekalaamivaba. 

- Logo: Kumb on õige logo XX või TÜG? XX on südamelähedasem, kuid TÜG on ka 

õige ja kasutuses. Embleem on pärit ammusest ajast. Logo kavandi autor on Liia Jung 

koos õpilastega. 

Sel korral jäid kajastamata teemad, mis tulevad arutlusele järgmisel korral: 

- Vanemaharidus – kas ja kui siis millist tuge võivad soovivad vanemad koolilt. 

- Taaskasutuslaat, veebikeskkonnas koolitarvete müük – veebikeskkonda müük. 

Direktor püüab ühe veebikeskkonna eestvedaja kutsuda keskkonda ja selle võimalusi 

kirjeldama järgmisse vanematekogusesse.  

- Vanemate aadressid MailChimp’i keskkonda – igakuised või kvartaalsed uudiskirjad. 

- Kool plaanib ühineda Vaikuseminutite programmiga - http://vaikuseminutid.ee/ 

- Kool plaanis liituda Rohelise Kooli programmiga - 

http://www.tallinn.ee/haridusasutused/Roheline-Kool ja programmi inglisekeelne 

lehekülg on http://www.ecoschools.global/  

- Kas äkki korraldada vanematele üks kohtumine mõnusas õhkkonas, kus teemegi ühe 

korraliku ülesannet lihtsustavatel meetoditel põhineva ajurünnaku, mida meie 

vanematena saame kooli heaks teha? Miks vanemaid kaasata? Kuidas neid kaasata? 

Mis oleks selle kõige mõju? 

 

Marit Kuusk 

Tel: +372 5650 5859 

E-post: marit@ilusvooras.ee 
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