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HOOLEKOGU VS VANEMATEKOGU
Hoolekogu…
… on moodustatud ja tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel
… ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli 
toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel 
ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine
Hoolekogus esindab lapsevanemaid kogu kooli peale kaks vanemat

Vanematekogu…
… on vabatahtlik  
… ülesanne on toetada hoolekogu tegevust ning rikastada õpilaste ja õpetajate koolielu
Vanamatekogus esindab lapsevanemaid igast klassist 1-3 vanemat



VANEMATEKOGU LIIKMED 2020/2021
5B    Kristjan Sirel infojuht

5C    Merle Tamm  

5D    Maria Kütt  

6A    Marge Aedna  

6B    Tiina Randma-Liiv  

6B    Katri Jürine  

6C    Kristi Sipra  

6C    Külli Rist  

6D    Kelly Uukkivi tervishoiunõukogu

6D    Kristiina Talfeldt  

7A    Mari-Liis Heidmets  

7B    Tõnis Pohla  

8A    Kadri Rannala  

8B    Merje Kiissel  

8B    Neda Paisoots  

8C    Mari-Jaana Adams  

9A    Tõnis Pohla 7.-9 kl eestkõneleja

9B    Diana Lemsalu  

Marge Aedna (kuni 30.11.2020), 
Kristjan Sirel 
(01.12.2020-28.02.2021), Eleri 
Kautlenbach (alates 01.03.2021) esimees
Tiina Randma-Liiv aseesimees - õpikvaliteet
Lembe Levo eelarve ja nõustamine
1A  
1B    Siret Merila  
1B    Eleri Kautlenbach ideede toimetamine

2A    Kersti Matiisen 1.-3. klasside eestkõneleja
2A    Moonika Aasna  
2A    Saale Rekkaro kolmas liige asendusliige 
2B    Kadri Niglas  
2B    Katre Palm  

2B    Piret Konsap vanematekogu protokollija
3A    Rivo Aunpu  
3B    Janne Vaga  

3B    Kristi Sipra 4.-6. klasside eestkõneleja
3C     
4A    Katre Laagriküll  
4B    Kati Jürisson  
4B    Katrina Vapper  
4C    Vivika Kurnitski  

5A    Annely Soosaar tekstiloome ja tekstide toimetamine



LILLED KOOLI EES

Iga-aastaselt hoolitseb vanematekogu 
selle eest, et lilled kaunistaksid ja 
rõõmustaksid kooliperet   
 
Aitäh, Annely Soosaar lilleilu loomast!



1. SEPTEMBER

Iga-aastaselt katab hoole- ja vanematekogu 1. 
septembril õpetajatele laua tervitamaks ja 
soovimaks teguderohket õppeaastat  

Aitäh, Lembe Levo pidulauda korraldamast!



FACEBOOKI LEHT: MERIVÄLJA PÕHIKOOLI 
VESTIDE JA KOOLIPLUUSIDE JÄRELTURG

Olete oodatud ostma, müüma ja vahetama 
Merivâlja kooli vormiriideid. Kui müüja raha 
riiete eest ei soovi, siis palume, et ostja 
toetaks tänutäheks omale sobivas summas 
vesti, kampsiku, pluusi, vms eest kooli 
vanematekogu, kes kasutab raha koolielu 
rikastamiseks

Aitäh, Kristi Sipra FB järelturu loomise ja 
administreerimise eest!



60 SAMMULUGJEJAT LIIKUMA KUTSUVALE 
KOOLILE

 Merivälja Kool on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli 
programmiga, mida arendab ja viib ühes koolidega ellu 
Tartu Ülikooli spordi- ja füsioteraapia instituudis tegutsev 
Tartu Ülikooli Liikumislabor. Hoole- ja vanematekogu 
toetab kooli erinevate liikuma kutsuvate tegevuste 
korraldamisel
 
 Aitäh,  Merivälja Aedlinna Seltsi liige Silver Sternfeldt 
sammulugejate kinkimise eest!

  

https://www.liikumakutsuvkool.ee/aktiivne-koolitee/


LIIKUMA KUTSUVA KOOLI “KÕNNI KOOLINI” 
PROJEKTI TUTVUSTUS SÜGISSEMINARIL 
11.09.2020 toimus “Kõnnin koolini” 
sügis-seminaril 

Aitäh, Lembe Levo Merivälja Kooli 
esindamast ja meie tegemisi 
tutvustamast! 



LIIKUMA KUTSUVA KOOLI LAUREAATIDE 
TÄNUGALA SOOMAAL 

Liikuma Kutsuvad Kooli tänugalal 
24.09.2020 nomineeriti Merivälja Kool 
katekoorias “Liikuma kutsuvale koolile 
toeks olnud lapsevanemad” projekti 
eest “Kooli esine autovabaks”

Merivälja Kooli hoolekogu ja 
vanematekogu liiklusturvalisuse töö- 
rühma innustusel on süstemaatiliselt 
tegeletud sellega, et laste koolitee 
oleks turvalisem ja kooli esine 
võimalikult vähese liiklusega

Aitäh, Lembe Levo Liikuma Kutsuva 
Kooli projekti vedamast ja auhinda 
vastu võtmast!  



KIIRUSTABLOO 
KÕIVU TEELE

Liikuma Kutsuvad Kooli nominatsiooniga projekti eest 
“Kooli esine autovabaks” kaasnes rahaline auhind 
2000 eurot, mida võis kasutada üksnes sihipäraselt - 
parendada liiklusturvalisust

Detsembris viidi läbi ideekorje raha kasutamiseks. 
Parimaks ideeks valiti kiirustabloo paigaldamine 
staadioni kõrvale Kõivu teele, et ohjata kiirustavaid 
autojuhte ning liiklust rahustades suurendada kooli 
juures liiklusturvalisust

Aitäh, Kristiina Pütsepp projekti vedamast ja 
liiklusturvalisuse töörühma liikmed kaasa 
mõtlemast! Aitäh idee autorile väärt idee eest!

Aitäh, Virko Noor Transpordiametist ja Rene Indrek 
Proos Pirita LOVist meeldiva koostöö eest! 



LASTEVANEMATE KOOL
 Merivälja Kooli hoole- ja vanematekogu 
eestvedamisel korraldati meie kooli lastevanematele 
kaks sisukat loengut: “Kuidas olla arukas nutivanem” 
ja “Paarisuhte mõju lapsele”
 
 Tegemist on koolitussarjaga, mis sai alguse 
2019/2020 õppeaastal. Koolitussarja toetab Mähe 
Selts 
 
 Aitäh, kooli toetav organisatsioon Mähe Selts ja 
Erik Vest, et tegite rahaliselt võimalikuks koolituste 
korraldamise!
 Aitäh, Merivälja Kooli hoolekogu aseesinaine 
Lembe Levo koolitust korraldamast!
 



ÕPETAJATE PÄEV
Iga-aastaselt katab hoole- ja 
vanematekogu õpetajate päeval laua 
tänamaks ja tunnustamaks õpetajaid 
nende pühendumuse, armastuse ja 
üliolulise töö eest 

Aitäh, Moonika Aasna projekti- 
juhtimise, kontseptsiooni ja 
kingituste organiseerimise eest!

Aitäh, Kati Jürisson imelise juustu- 
vaagna eest

Aitäh, Lembe Levo tordi, lillede ja 
vihmavarjude eest



KÕRVITSAPÄEV
HEATEGU LOOMADELE
 Merivälja Koolis on traditsioon 
kasvatada kõrvitsaid Tallinna 
Loomaaia loomadele
 16.10.2020 hoolekogu ja 
vanematekogu koostöös õpilas- 
esindusega kogus kõrvitsad 
kokku, mõõtis ja kaalus need ning 
jagas tänukirju ja auhindu  
 
 Aitäh, Moonika Aasna, Kersti 
Matiisen ja õpilasesinduse 
superäge tiim  kõrvitsapäeva 
korraldamast!



KÕRVITSATE LOOMAAEDA VIIMINE
 Merivälja Koolis on traditsioon viia 
koos lastega kõrvitsad loomaaeda
 
 Aitäh, Kristjan Sirel poistega, Piret 
Konsap ja Lembe Levo lastega, et 
viisite meie kooli laste hoole ja 
armastusega kasvatatud kõrvitsad 
maitsvaks kõhutäiteks loomaaia 
asukatele! 



LIIKLUSTURVALISUSE AKTSIOON
 Merivälja Kooli hoole- ja vanematekogu eestvedamisel on aastaid 
hoolitsetud selle eest, et kooli ümbruses oleks turvaline lastel 
liigelda. Vanematekogus tegutseb liiklusturvalisuse töörühm
 
 4. novembril oli kohal monitoorimas Transpordiamet ja politsei, 
samuti liiklusturvalisuse töörühma lapsevanemad. Hinnati “Kõnnin 
koolini” märkide asukohtade õigust, tehti plaane liiklusturvalisuse 
tõstmiseks piirkonnas. Liiklusturvalisuse töörühm jagas eksklusiivseid 
Merivälja kooli “Kõnni koolini” helkureid ning autoga kooli ette 
saabujatele veelkord hea tahte kokkuleppe meeldetuletavaid 
flaiereid - vanemad kooli ette autodega ei sõida vaid kasutavad 
“Kõnnin koolini” peatuspunkte. Paljud lapsed saabusid kenasti 
rataste ja tõukeratastega kooli, kuid kahjuks  mitmetel ei olnud 
kiivrit, mõni kandis kapuutsi ja kõrvaklappe. Tuletati sõbralikult 
meelde, et pea on väga oluline ja seda tuleb kaitsta
 



LIIKLUSTURVALISUSE AKTSIOON
 Aitäh, Transpordiametist Virko 
Noor, politseist Marili Tammiste, 
kooli huvijuht Janika Lepik, 
liiklusturvalisuse töörühma 
liikmed Marge Aedna, Silver 
Paas ning hoolekogu esindajad 
Kristiina Püttsepp, Lembe Levo 
ja Erik Vest (Mähe Selts - toetav 
organisatsioon) päeva 
korraldamise eest!
  
 Aitäh, “Kõnnin koolini” 
peatuskohtade kasutajad, et te 
hoolite meie ühiste koolilaste 
liiklusturvalisusest! 



AUHINNAD “KÕNNIN KOOLINI” 
AKTSIOONIS OSALENUTELE 
 Liiklusturvalisuse aktsiooni, sh “Kõnnin koolini” peatuspunktide kampaania 
käigus küsiti nii õpetajatelt, lastelt kui ka vanematel tagasisidet. Enamik 
vastanutest märkisid, et kampaania ajal tundsid nad ennast kooli juures 
liigeldes turvalisemalt. Lisaks said vastanud pakkuda välja lisamõtteid, 
mida peaks tegema, et kooli juures oleks hea ja turvaline liigelda. 
 Vastanute vahel, kes kandsid ka helkurit, loositi välja palju auhindu:
� autopesu kinkekaardid
� lauamängud
� raamatud
� kinopiletid 
� peaauhinnaks oli Bluetooh Speaker

Helkur



MEESTEPÄEV 
 Iga-aastaselt peab hoole- ja vanematekogu 
meestepäeval meeles meie mees-õpetajaid 
tänamaks ja tunnustamaks nende panust meie 
laste hariduse omandamisel
 Merivälja Kooli meesperet ootas 19. novembri 
hommikul üllatus koos heade soovidega
 
 
 Aitäh, Marge Aedna rõõmustamast 
meesõpetajaid omavalmistatud õunakoogi ja 
–mahlaga
 Aitäh,  Kati Jürisson imeilusa juustuvaagna 
eest! 



ESIMESE ADVENDI ÜLLATUSHOMMIK
 Jõulud on imeline aeg! Merivälja koolis 
tähistatakse advente erinevate üllatustega
 Selle aasta esimesel advendihommikul 
rõõmustasid nii suured kui ka väikesed 
koolimaja kuuseallee üle ning üllatusid igas 
klassis jõulutähe ja piparkookide üle. Kuuse- 
ja piparkoogi lõhna jätkus päevadeks
 
 Aitäh,  Annely Soosaar advendi-üllatuste 
aastatepikkuse eestvedamise eest!
 Aitäh, Annely Soosaar ja Maria Kütt koos 
väikeste päkapikkudega, et kaunistasite 
koolimaja ja tõite jõulurõõmu!



TEISE ADVENDI ÜLLATUSHOMMIK
 Selle aasta teisel advendil  üllatas meie koolipere ja 
kogukonda varahommikuse kontserdiga armastatud 
laulja Evelin Samuel-Randvere koos teda saatnud 
Johan Randverega. Lisaks tervitasid lapsi jõuluvana 
ja lumememm, jagati kommi ja piparkooki ning juua 
sai sooja glögi. Õpetajatele kaeti laud. Milline kaunis 
hommik!  

 Aitäh, jõuluvana Rait Matiisen ja lumememm 
Lembe Levo lapsi rõõmustamast! Aitäh, Merje 
Kiisel piparkooke küpsetamast ja Piret Konsap 
glögi soojendamast! Aitäh,  Kati Jürisson imeilusa 
juustuvaagna eest! Aitäh, Lembe Levo lauda 
katmast! Aitäh, Marko ja Martin Levo pildistamast 
ja helitehnika puldis olemast! Aitäh, Maarjamäe 
Selts tehnikat laenutamast ja Media Gear 
valgustamast!





LEITUD & KAOTATUD 
ASJADE KORRASTAMINE
 Hoole- ja vanematekogu koostöös sorteerivad 
süstemaatiliselt (tavaliselt vaheaegade ajal) leitud ja 
kaotatud asju ning panevad välja nii, et vanemad 
leiaksid oma laste unustatud riided ja jalatsid kergelt 
ülesse. Asjad, mis omanikku ei leia, annetatakse 
lasterikastele peredele
 Detsembri vaheajal tõsteti ülesse ka maas ja riiulil 
olevad jalanõud, et kool saaks teostada korraliku 
puhastuse
 
 Aitäh, eestvedaja Lembe Levo ja tublid emmed 
vanematekogust Külli Rist, Vivika Kurnitski koos 
tütre Pillega, Marge Aedna, Moonika Aasna, 
Kristiina Talfeldt ja Kersti Matiisen! 



VANEMATEKOGU MATK
Vanematekogul on traditsiooniks kord 
aastas kohvikuõhtu asemel matkata, et 
arutleda Merivälja Kooli ja kogukonna 
teemadel, värskendada kontakte, tunda 
rõõmu värskest õhust, lumisest matkarajast 
ja sellest, et meil on maailma kõige ärksam 
kogukond
Pühapäeval, 24. jaanuaril toimus matk 
teekonnaga kool- Soosepa raba - kool

Aitäh, vanematekogu liikmed, et te 
omast vabast ajast ja tahtest panustate 
kooli igapäevaelu parendamisesse ja 
rikastamisesse! 



LUMEKORISTUSE TALGUD
Sellel aastal oli tõeline talvevõlumaa - lund sadas 
ja sadas ning hanged üha kasvasid. Ühel hetkel 
oli kooli ümbruses jalgsi liikumine muutunud pea 
võimatuks - kõnniteed läbimatud, sõiduteed 
libedad, “Kõnnin koolini” peatuspunktid lumekuhja 
alla mattunud
Veebruari esimesel nädalavahetusel hoole- ja 
vanematekogu liikmed koos peredega puhastasid 
kõik kooli ja lasteaeda suunduvad kõnniteed ning 
puistasid neile libedusetõrjeks graniitkruusa

Aitäh, lumetalgu idee ja eestvedamise eest Eleri Kautlenbach perega, tublisti toimetamast 
Vivika Kurnitski pere, Marge Aedna, Moonika Aasna, Kersti Matiisen perega ning Kristiina 
Püttsepp perega!
Aitäh Pirita LOVist Tõnis Liinat graniitkruusa eest ja linnamajanduse osakonnast Rene Indrek 
Proos lume äraveo eest!





LIIKUMISNÄDAL
Vanematekogu korraldas liikumisnädala, et 
motiveerida lapsi aktiivsusele. Tervisenõukogu 
premeeris tublimaid liikumisnädalal osalenuid  
smuutide ja shokolaadi medalitega. Jagamisele 
läks 48 smuutit ja 10 parimat said ka 
šokolaadimedalid

Aitäh, Kelly Uukkivi tervisenõukogu 
vedamast!



SÕBRAPÄEV
Sõbrapäeval avaldatakse armastust, peetakse meeles 
kalleid inimesi ja tehakse neile kingitusi. Hoolivuse 
märgiks kattis hoole- ja vanematekogu õpetajatele 
laua ning kutsus neid ülesse ka iseennast armastama, sh 
veebruari koolivaheajal õues aega veetma

Aitäh, Katre Palm küpsetamast kooke ja Moonika 
Aasna küpsetamast, katmast  lauda ja ideeid kokku 
köitmast ning ellu viimast! 



ARMASTAN LIIKUDA VAHEAJAMÄNG
Kooli hoole- ja vanematekogu 
kutsus ülesse veebruari 
vaheajal nii õpetajaid kui ka 
õpilasi õues aega veetma ning 
õueminuteid koguma. Selleks 
sai igaüks valida omale ise 
sobiliku aja ja õuetegevused. 
Lisaks oli võimalus õueminuteid 
koguda üheskoos lumelinna 
ehitades ja lumekujusid 
meisterdades

Parimatele pandi välja uhked 
auhinnad! 



LUMELINNA EHITUS
Selle õppeaasta üks vaieldamatu suursündmus 
oli 20. veebruaril lumelinna ehitus, mis tõi parki 
kokku enam kui 100 osalejat. Vaata lumelinna 
videot, et uudistada või siis meenutada!

Aitäh, Vivika Kurnitski, Eleri Kautlenbach, 
Moonika Aasna ja Lembe Levo suursündmust 
korraldamast!

Aitäh kõigile, kes tulid ja päeva oma 
askeldamise ja kohaloluga nii mõnusaks 
muutsid!

https://www.youtube.com/watch?v=ddaz5iDU8kA


LUMELINNA EHITUS
Suur tänu toetajatele ja suurtele abilistele:

● Merivälja Kooli õpilasesindus / Janika Lepik juhtimisel
● Lenna ja Anneli Kurnitski, Triinu Tamme, Erich Kautlenbach, Anita 

Uussalu, Grete Kask, Else Kontaveit, Heleen Tammaru, Amanda Karolin 
Kattel

● Merivälja Kooli 4 c klass
● Mähe Selts /Erik Vest
● Pirita LOV /Tõnis Liinat
● Merivälja Aedlinna Selts / Kaja Jakobson, Edward Ekker
● Merivälja Lasteaed / Anu Pikk
● Merivälja Kooli vanematekogu: Kristiina Talfeldt, Kersti Matiisen, 

Annely Soosaar
● Pirita Valguse Tee Vabakogudus / Helen Mandel
● Ülemiste keskus, MediaGear, MULL  siider, Berry Good toormoos, 

Deline juustu- ja gurmeetooted
● Kogukonna liikmed: Pille Kurnitski ja Eva-Riin Järve (pildid) ning Martin 

Aleksander Levo (video)



103 VÄIKEST LUMEKUJU 
EESTI VABARIIGILE

Eesti Vabariigi 103. aastapäeval toimetasid 
usinad, värsket õhku ja liikumist armastavad 
Merivälja kogukonna liikmed vilkalt Merivälja 
pargis ja rajasid lumelinna juurde puudele 
tillukesi lumekujusid, lihtsalt niisama, kõigi 
rõõmuks ja sünnipäevakingituseks meie armsale 
Eestile

Aitäh Eleri Kautlenbach, Moonika Aasna, 
Vivika Kurnitski ja Lembe Levo  
korraldamast!

Aitäh kõigile, kes tulid, lumekujusid 
meisterdasid ja lumelinnas lustisid! 



IGAÜKS ISE ÕUEMINUTEID KOGUMAS
Peale vaheaega said lapsed rääkida oma õueminutite kogumise viisidest, jagada kogetud 
tundeid ja arutleda liikumise vajalikkuse üle 



ARMASTAN LIIKUDA VAHEAJAMÄNGU 
AUTASUSTAMINE

Armastan liikuda auhinnamängu 
autasustamine toimus veebi vahendusel

Kõik klassid said auhinnaks põneva 
õuesõppepäeva ning iga klassi parim, 
kooli parim ning parim õpetaja said 
auhinnaks tassi

Kõik osalejad said 
diplomi, õppimis- 
võimelisema aju, 
rõõmsama meele ja 
tugevama keha Aitäh, Lembe Levo, Eleri Kautlenbach, 

Moonika Aasna ja Vivika Kurnitski 
korraldamast!

Aitäh kõigile osavõtjatele - te olete ägedad!



NAISTEPÄEV
Iga-aastaselt peab hoole- ja 
vanematekogu naistepäeval meeles 
meie nais-õpetajaid tänamaks ja 
tunnustamaks nende panust meie laste 
hariduse omandamisel
Merivälja Kooli naisperet ootas 8. 
märtsi hommikul üllatus

Aitäh, Tõnis Pohla ja Kristjan Sirel, et 
muutsite meie nais-õpetajate päeva 
päikeseliseks!



RETSEPTIKONKURSS - KOOLI 
TOIDUPAKIST PÕNEVAD 
ROAD
Mitmekesistamaks menüüd, vähendamaks toidu raiskamist ja 
julgustamaks lapsi ise kokkama, valmistati väike 
retseptiraamat ja tehti üleskutse jagada oma retsepte 

Retseptid on kättesaadavad Merivälja kooli FB lehel 

  

Aitäh, Eleri Kautlenbach, Mari-Liis Heidmets, Kelly Uukkivi, 
huvijuht Janika Lepik ja õpetaja Tiina Tarve uute 
maitseelamuste eest! 

https://www.facebook.com/groups/150850225533680/user/100001706328897/?__cft__[0]=AZU0sUaz95pP3yLsKztPK6zFFsJ2jqfeX0x4DHY9jgVKnIPu5OtpxviN1RpEcbG1yQ3wWySbfzmoeXXM5mC1YCwjeG2j83m9usP6YU-OP1Nl1ykUYJWJqxopV0rXpGHI-Cxrnpay8aSTyTqq9n3oUHGXKDsQPwmU7vYidlmqyvKcss4ZhKeAbPNX_aF-QPwdQQw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/150850225533680/user/100004085051497/?__cft__[0]=AZU0sUaz95pP3yLsKztPK6zFFsJ2jqfeX0x4DHY9jgVKnIPu5OtpxviN1RpEcbG1yQ3wWySbfzmoeXXM5mC1YCwjeG2j83m9usP6YU-OP1Nl1ykUYJWJqxopV0rXpGHI-Cxrnpay8aSTyTqq9n3oUHGXKDsQPwmU7vYidlmqyvKcss4ZhKeAbPNX_aF-QPwdQQw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/150850225533680/user/100001395381623/?__cft__[0]=AZU0sUaz95pP3yLsKztPK6zFFsJ2jqfeX0x4DHY9jgVKnIPu5OtpxviN1RpEcbG1yQ3wWySbfzmoeXXM5mC1YCwjeG2j83m9usP6YU-OP1Nl1ykUYJWJqxopV0rXpGHI-Cxrnpay8aSTyTqq9n3oUHGXKDsQPwmU7vYidlmqyvKcss4ZhKeAbPNX_aF-QPwdQQw&__tn__=-]K-R


RETSEPTIKONKURSS - KOOLI TOIDUPAKIST 
PÕNEVAD ROAD

Auhinnad pani välja vanematekogu, palju õnne võitjatele! 

Kõik retseptid leiad Merivälja kooli FB lehelt

 



KÕRVITSASEEMNETE 
JAGAMINE

Kevad on käes - on aeg hakata mõtlema sügise 
peale. Et saaksime taaskord sügisel suurt kõrvitsapidu 
pidada, jagasid vanematekogu tegusad liikmed 
õpilastele kõrvitsaseemneid koos kasvatamise 
juhisega

Aitäh, Kersti Matiisen projekti 
vedamast, Moonika Aasna 
imeliste kujunduste eest, Rait 
Matiisen ja Vivika Kurnitski 
seemnete jagamise abi eest!
Aitäh, Merivälja Aedlinna Seltsist 
Kaja Jakobson kõrvitsaseemnete 
eest! 



KOOLI JUURDEEHITUS JA TEEDE 
REKONSTRUEERIMINE

Merivälja kooli hoole- ja vanematekogu liikmed on 
aktiivselt võidelnud selle eest, et kool saaks soovitud 
mahus juurdeehituse, sh selleks kohtunud linnapeaga

Merivälja kooli hoole- ja vanematekogu liikmed on 
aktiivselt osalenud Kõivu ja Heki tee 
rekonstrueerimisprojekti koostamisel, et tagada meie 
lastele võimalikult kaasaegne ja turvaline koolitee

Aitäh, Eleri Kautlenbach, Lembe 
Levo, Erik Vest ja kõik teised 
kaasamõtlejad!



VANEMATEKOGU RAHASTUS
Merivälja Kooli vanematekogu saab tegutseda tänu 
lastevanemate ja sponsorite annetustele, muud 
sissetulekud puuduvad

Hea tava on, et iga klass annetab 
vanematekogule minimaalselt 1-2 eurot lapse 
kohta ühel õppeaastal. Võib ka rohkem ja soovi 
korral on oodatud ka individuaalsed annetused!

Vanematekogu rahaasju korraldab Vivika Kurnitski
arveldusarve nr on EE777700771001024068
selgitusesse “Toetus vanematekogule ja milline klass”



LIITU ISE & PALUN MÄRKA OMA KLASSI 
AKTIIVSEID VANEMAID JA INNUSTA NEID 
LIITUMA VANEMATEKOGUGA
Iga klassi esindab vanematekogus 1-3 vanemat

Valige oma klassile esindaja(d), et:
… olla infoväljas koolis toimuvaga
… rikastada laste, õpetajate, tugimeeskonna ja juhtkonna koolielu põnevate tegevustega
… olla osa (kooli)kogukonnast



Ülevaate koostasid:

Lembe Levo

Hoolekogu 
aseesinaine

Enamike:

● tegevuste 
meeskonnaliige või 
projektijuht

● piltide autor
● ürituste kajastaja 

ja arhiveerija 

Eleri Kautlenbach

Vanematekogu 
esinaine

Täname 
tähelepanu 

eest!


