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1. Kooli staadioni renoveerimine. 

Vallavanem Omar Jõpiselg andis teada, et projekteerija palus staadionil tööd peatada, sest 

vana kummiasfalt on liiga pude. Esialgne kava – panna uus jooksuradade kate vana peale – ei 

ole jätkusuutlik. On vaja ikkagi vana kate eemaldada ja aluspõhja tugevdada. Staadioni 

jooksurada tõuseb selle tõttu ~5 cm kõrgemale. 

Suvel on staadioni muru kastmise organiseerimise võtnud enda peale valla majandusnõunik 

Ene Reitsnik. Eesmärk, et sügiseks oleks jalgpalliväljak kasutamiseks valmis. 

Kaia Põtter juhtis tähelepanu, et maist kuni septembrini oleks vaja kedagi valla spordirajatisi 

hooldama. Praegu sellist inimest ei ole. Spordikeskuse töötajad on viimastel aastatel küll 

kevadeti mänguväljakuid korrastanud, kuid tegelikult oleks vaja inimest, kes neil kogu aeg 

silma peal hoiab (see töö ei mahu praeguse spordikeskuse töökollektiivi töökohustuste hulka). 

Näiteks tenniseväljakul kasvab läbi katte juba umbrohtu. Kevadel mürgitati, nüüd oleks vaja 

seda uuesti teha. Ja võib-olla peaks kutsuma üldse spetsialisti, kes täpselt teab, millist 

hooldust sellised katted vajavad. Et varsti ei oleks olukorda, kus kate on oskamatuse tõttu nii 

läbi, et vajab välja vahetamist. Kui staadion saab renoveeritud, on seal samad probleemid.  



Kas spordikeskusel on vajalikud summad hoolduseks olemas? Omar Jõpiselg lubas välja 

selgitada.  

Ilmi Aksli küsis heitealade sektorite kohta. Omar Jõpiselg selgitas, et nende väljaehitamine on 

projekti sisse võetud. Kettaheite sektorile on plaanis ehitada tugevad statsionaarsed 

konstruktsioonid, loobuti liigutatavast ümbrisvõrest. 

Urmas Saarna esitas küsimuse ka staadionimaja kohta, kuid selle lammutamine ei ole 

staadioniprojekti osa. Lammutusmeede avaneb alles sügisel, seni jääb vana maja püsti. 

Plaanis on olemasolev staadionimaja lammutada ja selle asemele rajada väiksem ja uus (~1/3 

vana mahust).   

Hoolekogu jätkab staadioniehituse järelevalvega. 

 

2. Koolivaheajad 2016/2017 õppeaastal. 

Lastevanemate tagasisidest tuli välja, et vanemad ei olnud sel aastal rahul, et veebruarikuu 

vaheaeg oli vaid pool nädalat. Üle poole küsimustikule vastanud vanematest aga soovisid 

jätkata viie vaheajaga. Vaheaegade küsimus oli arutlusel ka HOL-i hariduskomisjonis, kuid 

Emmaste ja Pühalepa valla esindajad pooldasid riikliku süsteemi jätkamist ning 

koolidirektorite tasandile teema ei jõudnudki. Viie vaheaja eesmärk oli, et hajutataks 

õppeaasta lõpu hullumeelset kiirust ja pinget ning suurt kooliväsimust. 

Vallavalitsuse ja hoolekogu seisukoht on, et ei hakka igal aastal teemat uuesti arutama. Ootus 

on, et koolide vaheajad oleksid samal ajal. Hiiu valla koolides jätkatakse kindlalt viie 

vaheajaga, sest õpilastele see väga meeldis. Hoolekogu ettepanek on, et Käina Kool 

planeeriks 2016/2017 õppeaasta viie vaheajaga ja püüaks seda teha samadel aegadel nagu on 

Hiiu vallas. Hiiu valla hariduse juhid on suuliselt väljendanud valmisolekut oma vaheaegu 

mõne päeva võrra nihutada, et leida samad kuupäevad. Peab jälgima, et õppepäevade hulk 

vastaks seadusele. Hoolekogus oli arutusel ka õppeaasta lõpetamine mõni päev hiljem, et kõik 

kohustuslikud õppepäevad õppeaastasse ära mahuksid. Jõuti ühisele seisukohale, et see on 

võimalik vaid juhul kui lahendatakse kuumade klassiruumide probleem. Hoolimata 

ventilatsioonist on päikesepaisteliste päevadel mais ja juunis klassiruumid võimatult palavad. 

Omar Jõpiselg toonitas, et õigeaegselt tuleb tööle panna kooli ventilatsiooni jahutusseade, 

selleks tuleb igal kevadel koheselt informeerida vallamajas Tõnu Koppelit.  

Juhiti tähelepanu, et igasugused klassi- ja preemiareisid peaksid olema kooli viimasel nädalal, 

vastasel korral segavad need näiteks huvikooli tegemisi. Ikkagi – meil ju ühised lapsed. 

 

3. Lastevanemate rahulolu küsitlus. 

Lastevanemate rahuloluküsitlusest selgus, et üldjoontes on nii lapsevanemad kui ka lapsed 

Käina Kooliga rahul. Tugevustena toodi välja kõrget õpitaset ja tugevaid õpetajaid. Ka info 

kättesaadavusega ollakse peamiselt rahul. Rahulolematust põhjustas võistlustele minemise 

küsimus. Väidetavalt on õpilasi, kes saavad alles hommikul teada eelolevast võistlusest. Jana 

Uuskari andmetel peaks küll olema e-koolis õpilastele võistlustest teatatud, aga kas on? 

Pikemat arutelu põhjustas hoolekogus tüdrukute ja poiste erinev kohtlemine töö- ja 

tehnoloogiaõpetuses. Poisid ei pea hankima endale töövahendeid ega materjali ning ei pea ka 



kodus töid tegema. Tütarlaste vanemad peavad aga kõik materjalid ja töövahendid ise 

soetama. Hoolekogu jõudis arutelu tulemusena otsusele, et ka selle aine (töö- ja 

tehnoloogiaõpetus) õppimiseks võiks koguda raha (nagu on kunstitarvete ostuks) ja poistelt ja 

tüdrukutelt võrdselt (solidaarsusest) ning õpetaja ostaks vajalikud materjalid korraga. Õpetaja 

on ka kompetentsem. Kui kellelgi on erisoovid, siis tuleb oma vahendite ja materjalidega. Ka 

kerkis esile, et õmblemistundide jaoks ei ole koolil töökorras õmblusmasinaid. Kaia ettepanek 

oli, et äkki võiksid lapsevanemad õmblemise perioodiks oma masinaid kasutada anda. Üks 

töötav masin kõikide laste kohta on ilmselgelt liiga vähe. Muidugi kerkib laenutamisega ka 

nende hoiustamise küsimus. Mõtlemise koht. 

Mobiiltelefonide kasutamisest koolis. Lapsevanemad on seisukohal, et võiks telefonid 

koolitundideks ka õpilastelt ära korjata. Hoolekogu otsustas, et on vaja välja töötada 

põhimõtted, kuidas seda teha, sest erinevad uuringud on näidanud, et tõepoolest telefonide 

lubamine segab õpilaste keskendumist õppetööle. Hoolekogu ettepanek on soetada igasse 

klassi mobiilitelefonide hoidja näiteks 25 taskuga, kuhu iga õpilane saab tunni alguses oma 

mobiiltelefoni ise panna ja tunni lõppedes selle sealt kaasa võtta. Selline lahendus koos 

väljatöötatud korraga tuleks sisse viia 01.09.2016. 

Rahul ei ole vanemad (ja ilmselt ka lapsed) kooli huvitegevusega ning kommentaaridest 

selgus, et ka loovust on koolis vähe. Ülekoolilisi üritusi on vähe.  

Küsitlusest selgus ka, et vanemad ei saa aru hindamissüsteemist, sellest mis vahe on 

kontrolltööl ja tunnikontrollil. Samuti hinnete parandamine on arusaamatu. Parem oli olukord 

õpilaste teadmistega samades küsimustes. 

Hoolekogu leidis, et ikka ja jälle peab neid asju selgitama. Kahjuks ei saa seda teha 

lastevanemate üldkoosolekul, kuna viimastel aastatel on koosolekutel osalenud väga vähe 

vanemaid. Lahendusena nähakse klassikoosolekuid, kus keegi juhtkonnast neid teemasid 

korduvalt selgitaksid.  

Küsitlusest selgus, et ka koolikiusamist meil esineb, kuigi see teadmine ei jõua sageli 

täiskasvanuteni. Jäi kõlama soovitus, et õpetajad peaksid julgustama nii õpilasi kui vanemaid 

kiusamisjuhtumitest teatama, et saaks probleeme lahendada. Kui kool ei tea, ei saa ka 

probleemiga tegeleda. Lapsevanemad hindavad kõrgelt sotsiaalpedagoog Aimi Säremati 

tegevust probleemide lahendamisel. 

Eva Raidma tõstatas probleemi, et järgnevatel aastatel hakkavad kooli tulema HEV õpilased, 

kellel on nt tugiisikud, kes on tavaõpilastest erinevad. Aegsasti oleks vaja hakata õpilasi ja 

nende vanemaid selleks ette valmistama, muidu loome ise uusi võimalusi koolikiusamiseks 

(erinev tekitab vastuseisu). Hoolekogu ettepanek oli, et lastevanemate koosolekutele peaks 

kutsuma spetsialiste HEV ja tugiisikute teemal rääkima.    

Osad lapsevanemad juhtisid tähelepanu, et võiks taastada klassijuhatajatunni (kasvõi 30 min), 

kus õpilased saaksid ka oma arvamust avaldada ning klassijuhataja oma klassiga suhelda. 

Isegi tehti ettepanek, et see ei peakski olema igal nädalal, aga kord kuus võiks olla. 

Hoolekogu toetab seda ettepanekut. 

Kui hoolekogu ettepanekute elluviimine vajab lisavahendeid (mobiilide hoidjad, 

klassijuhataja tund vms), siis tuleb need leida koostöös vallavalitsusega, vaadates eelarved 

üle. 

 



4. Vallavanema vastuvõtt. 

Hoolekogu arutas, keda võiks või peaks kutsuma vallavanema vastuvõtule. Vastuvõtule 

kutsutakse traditsiooniliselt väga hea õppeedukusega õpilased (viielised), olümpiaadide ja 

õpilasvõistluste I-III koha saavutanud õpilased, parimad sportlased ning parimad huvikooli 

õpilased. Hoolekogu ettepanek on, et kolmandast kooliastmest (VII-IX kl) võiks vastuvõtule 

kutsuda ka õpilased, kelle tunnistusel on 1-2 nelja. Sest selle saavutamiseks peab samuti 

tõsiselt tööd tegema, mis väärib ära märkimist. 

- Järgmine hoolekogu koosolek toimub augustis. 

 

 

____________________________  

Ilmi Aksli  

koosoleku juhataja 


