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ARUTLETI/OTSUSTATI: 

1. E-sigarettidest Viimsi Koolis, külalisesinejaks Brit Mesipuu.  

E-sigaret on täna Viimsi Koolis probleemiks. Pealtnäha ilusad ja värvilised tehnika 

vidinad sisaldavad endas tugevat ohtu laste tervisele. Täna ei ole probleem ainult 

kolmandas kooliastmes, vaid ka juba alates 3.klassi õpilaste seas.  

Briti lugu sai alguse soovist jagada veipimise teemat koolides. Algselt laideti idee maha 

põhjendusega „äkki lapsed saavad teada“. Peale Briti avalikku mõtteavaldust Facebookis 

läks lugu kulutulena liikuma ning täna käib Brit koolist kooli veipimisega seotud loenguid 

pidamas.  

Kõik algab eeskujust! 

Veip ehk e-sigaret on täpselt samasugune suits nagu tavaline sigaret, kuid ei sisalda tõrva. 

Kätte saadaval on nii ühekordseid kui ka korduvkasutatavad e-sigaretid. 

EUs on lubatud vaid väike osa kasutatavatest e-sigarettidest.  



Mida e-vedelik sisaldab? 

• Taimne glütseriin 

• Propüleenglükoos 

• Maitselisandid 

• Nikotiin (kuni 2% ehk 20mg/ml) 

Turul levib ka keelatud 5% nikotiini sisaldusega e-sigarette, mida Eestis müüa ei tohi. 

Enamasti pole e-sigarettidele peale märgitud kangust, mistõttu ei pruugi tarbija teadagi, kui 

kanget e-sigaretti nad tõmbavad.  

E-sigaretile kehtivad samad seadused nagu tavapärasele seadusele, ehk Tubakaseadus. 

Seaduse järgi alla 18.aastased noored ei tohi omada, müüa, osta ega tarbida tubakatooteid. 

Sealjuures ei tohi ka täisealised alaealistele osta, pakkuda ega üle anda tubakatooteid.  

E-poodidest ei tohi tellida e-sigarette! 

Fakt on see, et lapsed teavad e-sigarettidest tohutult palju, kuid nad teavad nö oma asju ning 

ei võta tõsiselt tervist ohustavaid fakte.  

Miks noor tarvitab e-sigarette? 

• Soov gruppi kuuluda 

• Nõrk enesekehtestamise oskus ja öelda konfliktita EI 

• Eksperimenteerimine 

• Psühholoogilised probleemid (mässamine, stress, tähelepanu) 

• Sigarettide asendus 

Suureks mureks on ka HHC tarbimine läbi e-sigareti seadme. HHC on 20% lahjem puhtal 

kujul kanepist. Ühest kogusest saab ca 300-400 mahvi. 

Kuidas noored kätte saavad? 

• Snap chati vestlused, märksõna „puffid“. Ettevaatust – Snap chatist screenshotte tehes 

läheb teksti saatjale märguanne, mis võib seada lapse ohtu. 

• Täiskasvanud ostavad 

• Alaealised proovivad ise osta 

• Keelatud e-poodides müük 

Nikotiinipadjad on samuti probleemiks koolides. Nikotiinipadjad on igeme peal kasutamiseks 

mõeldud padi, millest imendub vereringesse nikotiin. Need on väga kanged. Neid müüakse 

edasi ka kasutatuna.  

Mida kool võiks teha probleemi leevendamiseks? 

• Jagame Brit Mesipuu artiklit lapsevanematele 

• Soovitada vähendada sularaha andmist ning pigem pangakaardi kasutamist 

• Ettepanek teha vanematekogu klassiastmete e-mailidele üleskutse pakkuda mõtteid ja 

ideid, kuidas jõuda e-sigareti kahjulikkuse sõnumiga nooreni 



• Kool võiks peale vahelejäämise juhtumit jagada anonüümset infot ka klassiastmete 

lapsevanematele infot.  

• Hoolekoguga saadame korduva teavituse probleemi olemasolust koos infot andvate 

linkidega.  

• Samal ajal saadame vanematekogu listile kirjapõhja laiali, mida edasi saata klasside 

lapsevanematele.  

Valdav enamus Viimsi Kooli e-sigaretiga vahele jäämise juhtumid on lapsevanematele 

šokeeriv uudis. Enamasti põhjendatakse sigareti tõmbamist mõne ärevuse rahustamiseks.  

2. Viiruste levik koolis ja mõju õppetegevusele: Peeter Sipelgas 

 Koolivaheajale eelnevatel nädalatel oli COVID haigestunute ja grippi haigestunute hulk 

küllaltki palju. Vaheaeg rahustas juhtumite arvu, kuid alanud õppeaasta 3.-4. nädalal 

tõenäoliselt on eeldada, et haigestumiste arv on taas tõusutrendis.  Õppetöö jätkamise 

tagamiseks on oluline hoida haige laps kodus. Gripijuhtumite puhul on kogemus näidanud, et 

taastumisaeg on märkimisväärselt pikk. Kui lapsel on pikaajaliste tüsistustega taastumine, 

kuid arst on lapse terveks tunnistanud, siis võib õpilane taas kontaktõppega liituda.  

Arutleti veebitundide pakkumise võimalust. Hetkel ei ole õpetajatel võimekust teha õpetamist 

kahes kanalis korraga ning võttes arvesse ka õpetajate liigset ülekoormust, siis see ettepanek 

edasi arutlemisele ei lähe ning kontaktõppel olles puudujatele online õpet ei pakuta. 

3. Kooli toetava MTÜ loomine: Liina Tamm 

Arutleti kooli toetava MTÜ (mille resmärk: onkooli toetamiseks vajalike ideede ja projektide 

elluviimine, vilistlastega seotud tegevuse teostamine jne,) asutamise vajalikkuse üle. 

Teemad, mis vajavad vanematekogult sisendit: 

1. MTÜ üldine juhtimine – juhatus, üldkoosolek, tähtajad, valimine 

2. MTÜ liikmelisus – vabatahtlik, juriidilised isikud, KOV esindajad, liikmete õigused ja 

kohustused (Vanematekogu ja Hoolekogu roll) 

3. MTÜ rahastamine – annetused, projektid, üritused, eelarve, struktuur 

4. MTÜ põhikirja projekt, teemaga edasi liikumine – eesmärk on olla partner koolile ja 

Viimsi kooli vilistlastele. Soov osaleda MTÜ loomises. 

Mati Mätlik andis ülevaate varasemalt Viimsi Kooli kõrval tegutsenud Sihtasutuse tööst. 

Sihtasutuse töö Viimsi Kooli kõrval lõpetati, kuna varasemalt kooli ruumide rendist tekkinud 

sissetulek jäi pärast omavalitsuse poolt reeglite muutmist ära ning MTÜ tegevuseks ei tulnud 

enam vahendeid peale. Sihtasutuse toimimine: oli üks juhatuse liige, kooli töötaja, kes hoidis 

silma peal igapäevastel asjadel. Oli ka 3-liikmeline nõukogu, kelle valis hoolekogu. Nõukogul 

oli aruandluse kohustus hoolekogu ees. Hoolekogu vahetas nõukogu liikmeid iga 2 aasta 

tagant.  

Vanematekogu leidis, et MTÜ on vajalik ning teemaga peab edasi minema. Lepiti kokku, et 

hoolekogu koostab MTÜ põhikirja ja saadab selle tutvumiseks vanematekogule enne järgmist 

vanematekogu koosolekut. Põhikirja koostamiseks korraldab hoolekogu vajadusel ka 

küsitluse otsustamist vajavate küsimuste osas enamusarvamuse kätte saamiseks.   



4. Muud jooksvad teemad: Peeter Sipelgas 

• Viimsi Kooli 2023.aasta eelarve maht ca 6,5 miljonit, sh palgafond. Õpetajate palk 

tõuseb! 

• Investeeringud:  

o Ujula remont 

o Maja fassaadi puitosa 

o Aula lava 

o Hädavalgustus 

o Ekraanid ja projektorid 

• Viimsi kool on liitunud kolmeaastase üldhariduskoolide arenguprogrammidega, mille 

eesmärgiks on aidata koolides luua õppija arengut toetav ja õppimis- ja 

õpetamiskultuur. Programmis osaleb 5 Eesti kooli. Kõik sammud ja muutused mida 

läbi programmi tehakse põhinevad teaduslikul uuringul.  

• Koostöö kodu ja kooli vahel – igasugune suhtlus on sujuva koostöö algus. Murede 

korral julgelt õpetajaga ühendust võtta.  

• Talverõõmude nautimine – kooli spordikeskuse poolele tehakse katusealune, mille all 

hoida suuski. Ala asub spordikeskuse kaamerate all.  

• Parkimine – talvisel ajal on kõnnitee kinni pargitud. Hoolekogul suhtleb Viimsi 

vallavalitsusega, et leida olukorrale lahendus., lisaks koostame  sellel teemal ka 

lapsevanematele pöördumise. Ettepanek ka vanematekogu liikmed panna 

helkurvestiga nö turvama keelatud vasakpööret ning aitama lapsi üle ülekäiguraja. 

• 2.veebruar 2023 õpilaste projektipäev – pühendatud liikumisaastale.Kooli personalil ja 

ÕE toimub samaaegselt strateegiapäev 

• 13. veebruar 2023 kell 17.00-19.00 Viimsi Kooli arengukava strateegiapäev 

vanematekogule!  

• 10. aprill 2023 koosõppepäev Viimsi valla huvikoolidega 

• 13. aprill 2023 Viimsi Kooli lapsevanemate koolitussarja III kohtumine 

Jaan Aru – ajust ja nutiseadmetest 

• Kooli algusaeg 8:15 – kool viis läbi küsitluse, tulemus oli 50/50. Tulemas on 

arengukava ja õppekava muudatused, mille juures teemat uuesti arutada. Arutellu võib 

tulla tõenäoliselt 1-klasside algusaja muutmine.  

• Toitlustus – toitlustuse osas tehti tagasiside küsitlus, toidu üle nurinat palju ei olnud. 

Igapäevaselt koolis lõunat sööva koolipersonali hinnangul on toit maitsev ja  seoses 

peakoka vahetusega on söögid  maitsvamad.  

• Spordikompleksi duširuumid – lähevad koos ujulaga renoveerimisele 

 

Järgmine vanematekogu koosolek leiab aset 13.veebruaril 2023 algusega kell 17.00, mil 

arutatakse Viimsi Kooli arengukava.  

 

Kristi Õng / Peeter Sipelgas                 Merlin Haak 

Juhataja              Protokollija 


