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Mis võiksid olla õppeaasta märksõnad? Igapäevane rutiinne maja hooldus ja korrashoid, 

jätkuv teadmatus kooli tuleviku osas. Söökla teemaga tegelemise ülepaisutatus ja õpilaskodu 

muutunud töökorraldus. Samas ka üle aastate suur täiendav rahastus remontideks ja 

ehitusteks. 

 

Personal 

 

Õppeaasta lõpul töötas koolis järgmine majanduspersonal: 

Söökla – Marliin Haamer (toitlustusjuht), Karin Napp, Viktoria Lõhmus (kokad), Epp Süld 

(abikokk), Marika Välja, Marina Viitak (müüjad) Kristel Oopkaup (nõudepesija). 

Õpilaskodu/hostel – Meida Kesküla, Ülle Müür, Lea Viidul, (administraatorid), Urve Tiits 

(koristaja) – kõik osalise tööajaga. 

Koristajad – Elgi Post, Helja Siim (4. korrus), Marge Kaju, Maie Männamäe (3. korrus), Ülle 

Müür, Anne Loik (2. korrus), Kersti Mägi Sepp. (1. korrus, võimla, kaminasaal, raamatukogu 

fondihoidla), Helve Eerik (1. korrus ja lillede hooldamine), Maive Kaev (keldrikorrus ja 

garderoob), Janeli Aavik (söökla), Irina Turja (keskkonnahariduskeskus ja päevane 

üldkoristus), Aili Ellermaa (õhtused valved). 

Hooldemehed – Kalmer Ait (remonditööline), Hugo Õun (majahoidja).  

IT-mehed – Alari Vaino (IT spetsialist), Andreas Noor (tehnik),  

Raamatukogu – Iivi Vikat (juhataja), Meeli Ool (raamatukoguhoidja). 

Kantselei juhataja – Stella Hommik 

Infosekretär – Taimi Sepp 

Haldusjuht – Aado Haandi 

 

Kool 

 

Koolis tervikuna suuremaid muudatusi ega uuendusi sel õppeaastal ette ei võetud. 

Tegelesime igapäevase hooldamise, parandamise ja hoidmisega. Tegime tuleohutusalase 

teoreetilise õppuse ja evakuatsiooniõppuse. Õppeaasta teisel poolel tegelesime siseterviseraja 

teemaga, nõustajaks MTÜ Eesti terviserajad juht Alo Lõoke. Põhimõtteline kontseptsioon sai 

õppeaasta lõpuks valmis, aga reaalne tulemus veel mitte. Oma eelarvest suutsime väiksemaid 

asju siiski teha. Uuendasime kooli suusabaasi, soetasime tõukerataste hoidja, uued prügiurnid 

maja ette, kapitaalselt remontisime jalgpalliväravad. 

Aga 2017. aasta algul saime linnavalitsuselt täiendavat raha mitmete investeeringute 

tegemiseks:  

kanalisatsiooni remont   1440 

kõnnitee kooli ja hosteli vahele  3692 

valvesüsteemi uuendamine   4804 

aula uued pimendusrulood  2832 

Neist viimase jõudsime õppeaasta jooksul ka realiseerida. 

Lisaks sellele otsustas linn oma eelarvest finantseerida järgmisi töid: 

staadioni remont     53097 

kaldteed esimesele ja keldrikorrusele  13836 

õpilaskodu osaline renoveerimine  300000 

Nende töödega alustamine jäi juba 2017. aasta suvesse.  

Positiivne oli, et 2017. aasta eelarvesse saime nüüd juba iga-talvise suusamaja rendi kulu. 

Uus ventilatsioonihooldaja OÜ Arens Ehitus on kohalik firma ja kohe paranes väljakutsetele 

reageerimise tempo, hinnast rääkimata. Õppeaasta lõpp tõi keerulise olukorra, mille sisu oli 
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bioloogiakabineti väljakolimine oma senisest, enam kui 50-aastasest asukohast. Põhjuseks 

esimesse klassi astujate arvu suurenemine. 

 

Söökla 

 

Söökla jätkas oma tööd stabiilsuse suurenemisega. Toidu kvaliteediga oldi üldjuhul rahul või 

vägagi rahul. Samas võttis kooli hoolekogu söökla töö teravdatult pikaks ajaks tähelepanu 

alla. Koostöös hoolekoguga otsustasime muuta senist söögivahetundide süsteemi, mille tõttu 

vahetund pikenes nüüd seniselt viieteistkümnelt minutilt kahekümnele. Tegelikult see väga 

suur muudatus ei olnudki, sest senine kokkulepetel põhinev söögivahetunni pikendamise 

süsteem asendus kindlalt ette antud süsteemiga. Neljandate klasside jaoks jäi olukord siiski 

pisut keeruliseks. Seda tingis HEV osakonna õpilaste jätkuv kasv. Söökla rahuloluküsitlust 

otsustasime sel aastal mitte teha. Liiga pikk söökla teema survestamine tekitas olukorra, mis 

poleks andnud neutraalset ja objektiivset pilti. 

Söökla majandusliku toimetuleku seisukohalt oli oluline, et kooli kommunaalkulude katmist 

(söökla osas katmist) kooli eelarvest 2017. aastal vähendati (nüüd 5% kütte- ja veekulust). 

See oli positiivne areng. 2016. aasta lõpuks oli söökla kahjum 2241 eurot. Paraku tekitasid 

toiduainete hinnatõus ja aasta algusesse kuhjunud maksmata arved kahjumi kasvamise. 

Tavaliselt on kahjum likvideeritud ja taas kasumisse jõutud suvekuude tööga, aga õpilaskodu 

vähese majutustegevuse tõttu see abinõu enam ei tööta. 

Otsisime võimalusi efektiivsemaks majandamiseks. Kaalusime kartulikoorimismasina 

soetamist, aga sellest ideest tuli paraku ikkagi loobuda. Oli mahetoidule ja põhiliselt 

Saaremaisele toidule ülemineku arutelusid, mis aga konkreetsete tulemusteni ei viinud. 

 

Õpilaskodu 

 

Õpilaskodu elanikke oli õppeaastal 52, mis on pisut madalam eelmiste aastatega võrreldes. 

Samas kasvas selles majas olevate HEV osakonna õpilaste arv üle 30. Kõik majutuse 

soovijad suutsime siiski ära paigutada. Linnavalitsuse esialgse kava kohaselt pidi 2016. aasta 

jaanipäeva järel õpilaskodu oma suvise majutustegevuse lõpetama ja osa töötajaid koondama. 

Aga et suvi oli juba 15000 euro ulatuses broneeringutega kaetud, saime kokkuleppele, et 

päevaste administraatorite koondamine tuleb alles 1. septembrist 2016. Niisiis jäi vaid öine 

administraator kell 21 kuni kell 9 järgmisel hommikul. Õpilased said välisukse kaardid.  

Kui õpilaskodu elanikud uue süsteemiga enam-vähem kohanesid (kaarte küll kaotati), siis 

väikeklasside õpilastele oli selline elukorraldus täiesti sobimatu. Paljudele, kindlatel 

põhjustel, õpetajad kaarte välja ei jaganudki ja tulemuseks oli sageli kinnise ukse taga õues 

ootamine ja külmetamine. Oli ka tõsine intsident õpilaskodu elanikuga, kelle toas puhkes 

tulekahju, mis õnneks lõppes mitte väga raskete tagajärgedega.  

Linn võttis suuna ehitada see maja täies ulatuses ümber väikeklasside majaks. Algul kooli 

plaanide tegemisse ei kaasatudki. Hiljem küll. Ja ehitusprojekt koostati nii, et ühtegi 

majutuskohta sellesse majja ei jää. See sundis tegelema õpilastele uueks õppeaastaks 

alternatiivsete majutuskohtade otsinguga. Ressursi puudumise tõttu kogu ümberehitust siiski 

ette ei võetud. Otsustati ära teha ära maja katus, ventilatsioonikamber, välisseinte 

soojustamine, vahetada välisuksed ning ehitada või kohandati HEV klasside jaoks 5 

täiendavat ruumi. Õpilaste majutamiseks säilis selle lahenduse puhul 39 kohta. 

 

 

Autor: Aado Haandi, haldusjuht  


