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PÄEVAKORD
1.

Kohtumine abilinnapeaga (Viljandi linna hariduse uus arengukava, rahaline kate
arengukavale, kaasava hariduse toimimine, erivajadusega õpilane klassis, Kaare
kooli tulevik, Päevakeskuse laste ja perede osakond ning selle tulevikunägemus,
Jakobsoni kooli staadion, Jakobsoni kooli ujula tulevik, hoolekogude koostöö ning
võimalused hoolekogude koolitamiseks).

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Meelist Atonen: Kätly Soorm ei ole hoolekogu koosolekutel kordagi osalenud. Palume
linnal seda küsimust uurida ja vajadusel nimetada hoolekogusse uus linna esindaja.
Nüüd on sõna abilinnapeal.
Janika Gedvil: Saatsin kõigile hoolekogudele palve, et mind vastu võetaks
eesmärgiga aastale joon alla tõmmata. Meil on praegu olemas hariduse arengukava
tööversioon, mida saab veel täiendada ja edasi arendada. Sisse on viidud koolide ja
lasteaedade direktorite ettepanekud ning toimunud on avalikud arutelud. Linnaelanike
huvi selle dokumendi vastu on olnud tagasihoidlik.
Rahalist katet kõigele arengukavas toodule ei ole. Arengukava peaks vaatama koos
eelarvestrateegiaga. Täna on Viljandi linnas suuremad investeeringud kolmeks
aastaks planeeritud.
Krista Andreson: Mida tähendab, et avatud õpikeskkondade arendamine kooli
territooriumile on perspektiivne?
Janika Gedvil: See tähendab, et raha selle jaoks praegu ei ole.
Krista Andreson: Kas on plaanis ettevõtlikkust linna tasemel kuidagi koordineerida?
Janika Gedvil: Täna on see veel värske dokument, aga kui me saame kuidagi aidata,
siis muidugi.
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Mihkel Servinski: Üldhariduskoolide õpetajatele tagatakse tasu miinimummääras.
Miks see ja terve rida asju, mis on niikuinii seadusest tulenev kohustus, üldse
arengukavas kirjas on? Kui lugeda seda natukenegi tõsisemalt, siis sisaldab
arengukava palju ilusaid asju, aga ei saa aru, miks need asjad üldse arengukavas sees
on.
Janika Gedvil: Ei oska selle küsimusele vastata.
Krista Andreson: Üks teema on olnud see, kuidas õpetajat Viljandisse meelitada. Kas
selle osas on ka arutelu olnud või mõtteid tekkinud?
Janika Gedvil: Ma ei ole küll ühelgi niisugusel arutelul olnud. Tänane Viljandi
linnavalitsuse poliitika on see, et me teeme seda, mida me peame tegema. Oleme
vaielnud, kas teha mingit stipendiumi vms. Aga need on kõik jäänud sinnapaika.
Janika Gedvil: Nüüd küsimus sellest, millisena näeme kaasava hariduse toimimist.
See on Eesti riigi poliitika, et võimalusel tuleb kaasavat haridust rakendada. Meil olid
pikka aega lihtsustatud õppekavaga lapsed Kaare koolis, mis oli ministeeriumi jaoks
punaseks tuleks. Toimimine läheb kogu aeg raskemaks. Inimesi ei ole samuti piisavalt.
Paalalinna kooli remont saab loodetavasti tehtud ja siis saab Kaare kool oma õigetesse
ruumidesse tagasi. Kahjuks on see üks kiiremini kasvavaid koole Viljandis.
Meie koolides ei ole õpilaste arvu langust märgata. Kaare kooli hoone peame
õppehoonete hulgast välja viima aastaks 2023. Samas Võru on saanud samas asjas
juba ajapikendust. Tahaksime minna ministeeriumisse selle otsuse ülevaatamiseks.
Mina leian, et Kaare kool on ja jääb. Füüsiliselt me teda ühegi teise kooli katuse alla
paigutada ei saa. Peame minema argumenteeritud ettepanekutega ministeeriumisse.
Agda Grahv: Meie asutuses on erivajadustega noorte teema teistsugune. Olen olnud
koolitusel koos eripedagoogidega, kes väga põhjendatult toovad välja, et praegune
süsteem niisugusel kujul ei toimi. Kuidas see teave võiks jõuda ministeeriumisse? Kas
teil on plaanis koguda koolidelt fakte ja ettepanekuid ja minna nendega
ministeeriumisse?
Janika Gedvil: Täna lähevad kõik kaebused otse ministeeriumisse st nad saavad
teavet kiiremini ja rohkem kui varem.
Agda Grahv: Nii et ministeeriumisse see teave liigub?
Janika Gedvil: Jah, ka meie oleme järelevalveosakonnale oma probleemidest
rääkinud. Kui maavalitsust enam ei ole, siis on kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumi
kontakt suurem.
Maila Visnap: Minu klassis on õpilane, kellele on ette nähtud kas üks-ühele õpe või
väikeklass. Paalalinna koolis on samasugune õpilane. Kas me õpetamegi neid eraldi?
Janika Gedvil: Jah, on mõeldav teha nii, et üks väikeklass on ühes koolis, teine teises.
Mihkel Servinski: Seda, mida me probleemina näeme, siin arengukavas ei paista.
Linn võiks selle pilguga üle vaadata, et arengukavas oleks aktuaalsed probleemid ka
kajastatud. Seda probleemi näiteks, mida praegu arutasime, selles arengukavas ei ole.
Mariann Mitt: Kas väikeklassi loomine on reaalne?
Janika Gedvil: Kui vanemad on nõus, siis ikka on võimalik.
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Krista Andreson: Väikeklassi loomisega on seotud ka ruumiküsimus, kuna väikeklass
tähendab eraldi klassiruumi.
Janika Gedvil: Nüüd siis laste ja perede osakonnast. Neid, kes läksid sinna alluvusse,
ei olnud ka enne piisavalt. Nüüd on vaja edasi areneda. Kui laps tuleb lasteaeda ja
kooli, siis me näeme juba tagajärgi. Oleks vaja katta pered beebiootusest kuni koolini.
Taastuks ämmaemandate koduvisiit. Ennetustöö on kordades odavam.
Krista Andreson: Kas sinna perede osakonda on kavas ressurssi juurde ka anda?
Janika Gedvil: Linn on praegu seisukohal, et töökohti juurde ei looda. Täiendavate
töökohtade loomine peab olema väga hästi põhjendatud.
Krista Andreson: Meil on psühholoog tööl poole kohaga ja teenindab sama hulka
lapsi, mis täiskohaga psühholoog. Ta töötab rohkem kui täiskoormusega, saades
poole koha palka.
Janika Gedvil: Nii on. Rajaleidja koosseisu on vähendatud, seal on nüüd ainult neli
inimest tööl. Seal ei muutu midagi.
Mihkel Servinski: Ma ütlen veel korra, et seda probleemi arengukavas kirjas ei ole,
kuigi asi on õudne. Kui on abivajav laps, siis abi saada on peaaegu võimatu.
Krista Andreson: See algatus, et juba lasteaias abi anda, on hädavajalik.
Meelis Atonen: Saaksime teha hoolekogu poolt kirja, et erivajadustega laste teema
saaks arengukavas kajastatud.
Mihkel Servinski: Linna arenguprioriteedid on määramata.
Agda Grahv: Kultuuriakadeemias me püüame õpetada neid teemasid. Me võiks
pakkuda täienduskoolitusi.
Janika Gedvil: Jakobsoni kooli staadion ja ujula. Meil on detailplaneering
multifunktsionaalse sisehalli rajamiseks. On vaidlused, kas sisehall Jakobsoni kooli
kõrval on hea või mitte. On arvamusi, et see hall peaks olema kuskil mujal. Täna
kaldume sinnapoole, et sisehall tuleb ikkagi siia st olemasoleva Jakobsoni kooli
staadioni peale.
Meelis Atonen: Ma arvan, et see mõte on õige.
Janika Gedvil: Ujula aastane kulu on 80 000 eurot. Poliitikud on võtnud üles teema,
et miks me müüme teistele omavalitsustele nii madala hinnaga tunde. Viljandi linn
kahte ujulat üleval ei jõua pidada.
Krista Andreson: Kas on arutatud ka ujula ruumide edasist funktsiooni?
Janika Gedvil: Ei ole arutatud. On arutatud seda, et meil on spordikeskus, mis võiks
hallata kõiki spordiobjekte(taristut), aga sellega mõttega ei ole kuhugi jõutud.
Meelis Atonen: Järgmisel õppeaastal mõtleme selle teema veel korra läbi ja
pöördume ujula küsimuses linna poole.
Janika Gedvil: Hoolekogude koostöö. Hoolekogusid oleme koolitanud aastal 2016.
Seadustest ja natukene meeskonnatööst. Koolituse korraldas ministeerium.
Oktoobris-novembris saavad hoolekogud jälle kinnitatud. Koolitust võiks teha
detsembris. Kui oskate täna öelda, mis teemal, oleks väga tore. Paalalinna hoolekogu
soovis küll mõne teise hoolekoguga kokku saada ja arutada.
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Meelis Atonen: Kas linnal on ka mingid ootused hoolekogule?
Janika Gedvil: Minule tundub kõrvalt vaadates, et te olete direktorile hästi toeks olnud,
mis on tore. Mineid erilisi ootusi hoolekogule linnal ei ole ning ei oska ka öelda, millele
peaks tähelepanu pöörama.
Meelist Atonen: Täname abilinnapead ning järgmine hoolekogu koosolek toimub 23.
septembril kell 17.15.
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