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Gümnaasiumiosa sulgemise eelnõu
leiab lahenduse
märtsi lõpus
Kristi Värv

Käesoleva aasta 28. veebruari
Nissi Vallavolikogu istungil
arutati Turba Gümnaasiumi
põhikooliks ümberkorralda
mise eelnõud. Otsus jäi sel
korral tegemata, kuna voli
kogule oli laekunud valla
elanikelt gümnaasiumi säili
tamiseks hulk ettepanekuid.
Kaks nädalat enne volikogu istungit
toimus Turba Gümnaasiumis avalik
arutelu Turba Gümnaasiumi jät
kusuutlikkuse üle. Avalikul koosole
kul toimusid küll tulised vaidlused
gümnaasiumi vajalikkuse üle, kuid
konkreetseid ettepanekuid gümnaa
siumi säilitamiseks ei tehtud. Voli
kogu istungiks oli aga registreeritud
viis ettepanekut ja pöördumist ning
kogutud 391 toetusallkirja Turba
Gümnaasiumi sulgemise vastu. Vo
likogu otsustas volikogu aseesimehe
Kaido Katalsepa ettepanekul päeva
korrapunkti katkestada. Kaido Ka
talsepp: “Meile on tulnud päris palju
erinevaid ettepanekuid, millest osa
dele on lihtsam vastata, kuid on ka
asju, mis nõuavad suuremat tööd ja
arutelu.“

Kõigi arvamus on oluline
Enne volikogu istungit palus valla
valitsus erinevate huvigruppide
arvamust eelnõu kohta. Volikogule
esitasid oma seisukohad haridusja noorsootöökomisjon, sotsiaal
komisjon, eelarve- ja majandus
komisjon ning Turba Gümnaasiumi
õpilasesindus. Volikogu istungiks ei
olnud ühtset seisukohta veel võtnud
Turba Gümnaasiumi hoolekogu ja
õpetajaskond.
Arvamusi Turba kooli arengu kohta
küsiti juba eelmisel aastal. Kuigi siis
aktiivselt kooli tuleviku kohta arva
must ei avaldatud, on asjad peale 14.
veebruari koosolekut kategooriliselt
muutunud. Eriti ilmekalt näitab
seda Viive Suursalu eestvedami

sel kogutud 391 toetusallkirja, ehk
12,69% kogu valla elanikkonnast
leiab, et gümnaasium peab Turbasse
alles jääma.
Ka internetis, põhiliselt suhtluspor
taalis Facebook, käib suur diskus
sioon Turba kooli tuleviku üle. On
nii Turba Gümnaasiumi toetajaid,
kes leiavad, et gümnaasium peab igal
juhul jääma, kui ka neid, kes arva
vad, et sellisel kujul ei täida gümnaa
sium oma eesmärki ning selle ma
jandamine toimub teiste allasutuste
arvelt.
Aktiivsemad on oma arvamust aval
danud ka valla kodulehe foorumis.

Juba terve aasta
Turba Gümnaasiumi jätkusuutlik
kuse teemat arutati avalikult esma
kordselt 21. veebruaril 2011. aastal.
Tookordsel koosolekul osalesid
vallavolikogu, haridus- ja noorsoo
töökomisjoni ja Turba kooli hoole
kogu liikmed, kooli juhtkond ning
õpetajad. Põhimureks oli juba siis,
et oma valla õpilaste arv on pidevas
vähenemises ning kahtluse alla seati
ka korvpalliklassi jätkamine suurte
kulude tõttu.
17. märtsil 2011. aastal saatis valla
volikogu kooli direktorile kirja, mil
les juhtis tähelepanu, et kolme õppe
suuna õppekavade koostamisega on

juba väga kiire ja palus nende koos
tamisel arvestada esimeses järje
korras oma valla laste soovidega ja
teises järjekorras pidada silmas õpi
laste arvu suurendamise vajadust.
9. juunil 2011 oli 10. klassi õpilaste
arvu prognoos väga väike ning vo
likogu andis vallavalitsusele kor
ralduse hakata ette valmistama
materjale, mille alusel oleks sügisel
võimalik otsustada, kas gümnaasiu
mi pidamist jätkata või mitte.
Kuna vallavolikogu pidas vajalikuks
sellest juba varakult avalikult rääki
ma hakata, ilmusid Teataja juulikuu
numbris vallavanema ja haridus
komisjoni esimehe artiklid Turba
gümnaasiumi jätkusuutlikkusest.
Sõnum oli, et Turba gümnaasiumi
jätkusuutlikkus on kahtluse all.
3. augustil 2011 avaldati valla veebi
lehel foorumis samad artiklid üles
kutsega avaldada arvamust. Ülekut
sele järgnes kolm kuud hiljem üks
arvamuseavaldus.
Otsuse, kas Turba Gümnaasium
põhikooliks ümber korraldada,
langetab volikogu 22. märtsil,
kuid enne seda on kõikidel soovijatel taas võimalus arutelus osaleda. •
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Hea lugeja!
Usaldusväärsus ja tasakaalukus
Turba Gümnaasiumi jätku
suutlikkuse või mittesuutlik
Võibolla tabad end lugedes mingil hetkel
mõttelt – kuidas ma saan selles lehes kir
kuse üle oled kindlasti täna
jutatut usaldada? Ajutise peatoimetaja ko
seks mõelnud juba ka Sina.
husetäitjana selgitaksin Sulle mõningaid
Kindlasti on keegi teinegi
põhitõdesid, millest toimetus erinumbri
Sulle oma mõtteid avaldanud
koostamisel on lähtunud. Toimetuse koos
ning arvatavasti oled kuulnud olekul nõustusime sajaprotsendilise üks
et lehenumber peab tulema usal
ka mujal Sinu ümbruses sellest meelega,
dusväärne ning hinnangute kajastamisel
räägitavat. Täna on hariduse
tasakaalukas. See tähendab, et ühegi sõna
saada soovinud isiku kommentaare kõrva
strateegiliste suundade valik
Nissi vallas teema number üks. le ei ole heidetud. Lisaks sellele küsisime
ka nendelt olulistelt inimes
Just seepärast hoiadki Sa käes kommentaare
telt ja huvirühmadelt, kelle seisukoha aval
järjekordset Nissi valla Teata damist lehes äärmiselt vajalikuks pidasime.
Mõistetavatel põhjustel ei saanud mitte
jat ja just sel põhjusel on Tea
ükski osapool siiski terviktekstina oma
taja erinumber keskendunud
mõtteid avaldada ning lugude kirjutamisel
ainuüksi hariduse teemadele.
tuli teha valikuid, et ajaleht oleks paremini
Mõtteid on välja öeldud palju. Avalikud do
kumendid, lugematu arv ekirju ja kindlasti
veel suurem hulk telefonivestlusi Turba
Gümnaasiumi võimaliku sulgemise tee
madel on Teataja toimetusele väga suurt
muljet avaldanud. Eelkõige sellepärast ongi
meie meelest vaja teha üks vahekokkuvõ
te, timeout enne viimast veerandaega. Eri
number, millega loodetavasti kohe kaasa
hakkad mõtlema, on valmis saanud põhju
sel, et kõigi osapoolte seisukohad ja argu
mendid oleksid ühes kohas välja toodud.
Sinu ees olevas lehenumbris saavad sõna
kõik toimetusele teadaolevad huvirühmad
alustades kodanike, õpilaste ja õpetajatega
ning lõpetades poliitikutega nii valla kui ka
riigi tasandil. Oleme püüdnud lehe koosta
da põhimõttel, et oma hinnangu saaks ka
jastatud kõik peale toimetuse enda. See on
hea ajakirjandustava kohaselt väga oluline
punkt, et mitte anda signaale, kuidas mingit
arvamust lugema peaks.

Mida selle infoga peale hakata?
Nagu esilehelt juba lugeda oled jõudnud,
toimub 20. märtsi õhtul juba järjekorras
teine avalik arutelu Turba Gümnaasiumi
tuleviku teemal. Loodame, et selle lehe
põhjal on ka Sinul võrdne võimalus omada
igakülgset ülevaadet põhilistest murekoh
tadest ja järgmisel koosolekul kaasa lüüa
teadliku ja osavõtliku valla kodanikuna. On
ju demokraatia oma olemuselt enamuse
otsustamine ning kõikide soovijate kaasa
mõtlemine ja rääkimine.

loetav ning objektiivne. Kommentaare lõi
gates oleme siiski lähtunud põhimõttest, et
kõige tähtsamad argumendid oleksid esile
toodud ning seda muutmata kujul.

Vastutab peatoimetaja
Kuna küsitavuse alla on seatud ka minu
kui vallavalitsuse liikme poja usaldusväär
sus, tahaksin veidi põhjendada oma otsust
selle erinumbri koostamist juhtida. Olen
tugevalt kodanikuna selle pooldaja, et kõi
gi arvamus on oluline ning sellest lähtuvalt
nõustusin ettepanekuga erinumbrit tege
ma. Kuna õpin Tartu Ülikoolis kolmandal
kursusel ajakirjandust ja kommunikat
siooni, siis usun, et omandatud teoreeti
lised teadmised võimaldavad mul jääda
eelkõige ajakirjanikuks ning mitte kellegi
suuvoodriks. Kõigi enda kirjutatud artiklite
ning väljakäidud mõtete osas konsulteeri
sin jooksvalt oma õppejõu Halliki Harro
Loit’iga, kes kriitilise kõrvalseisja pilguga
pidevalt minu tegemisi analüüsis.
Toimetusse kuulusid veel volikogu tea
bekomisjoni esimees Timo Tamm, Turba
kooli sekretär ja õpetaja Kristi Värv, Nissi
kooli kunstiõpetaja Kaie Ehrpais ja Turba
kooli abiturient AnneMay Kaldoja. Illust
reeris Ott Pilipenko.
Toimetuse poolt soovin Sulle kriitilist
meelt ja kodanikujulgust!

Peatoimetaja Mark Joa

Kahe arengukava eesmärgid
lähevad lahku gümnaasiumihariduse pakkumise osas
Kaie Ehrpais

Täna kehtiva arengu
kava kõrval on valla
volikogu algatanud
uue arengukava
koostamise. Valla
nägemust haridusest
kujundab hariduse
ja kultuuri töörühm,
kes on seisukohal, et
vald peab keskendu
ma kvaliteetse põhi
hariduse andmisele.

Täna saab võrrelda hariduses
seatavaid visioone ja eesmär
ke kehtiva arengukava ning
uue arengukava koostami
se töörühma koosolekutel
kokkulepitu põhjal. Töörüh
made poolt uude arenguka
vasse tehtud ettepanekuid ei
ole arengukavana volikogu
poolt kinnitatud.
Aastal 2005 on sõnastatud vi
sioon Nissi vallast aastal 2015:
„Vallas elamise väärtuseks on
heas korras kvaliteetset haridust andvad koolid ja lasteaiad
ning küla- ja noorteseltside vedamisel toimiv aktiivne noorte-

ja külakeskuste võrgustik“.
Põhjuseid, miks Turba Güm
naasiumi strateegilise juh
timise osas uus arengukava
muudatusi näeb, selgitas
töörühma neljandal koosole
kul vallaametnik Kaie Saar:
“01.09.2010. aastal jõustus
põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, millega muudeti Eesti
hariduse ideoloogiat ja selle
kohaselt: Põhikool on ühtluskool, mis tähendab, et eesmärgiks ei ole erineva võimekusega
õpliastele orienteeritud eraldi
põhikoolid, vaid igas põhikoolis on vaja pakkuda võimalusi

erineva võimekusega õpilastele. Gümnaasiumi õppekavas
tuleb aga lisaks kohustuslikele
õppeainetele pakkuda valikõppeaineid, milledest kool peab
kujundama vähemalt kolm selgelt eristuvat õppesuunda. See
seab koolile ja kooli pidajale
hulgaliselt uusi ülesandeid.”

Nõrkusena nähakse
õpilaste vähesust
2005. aastal muretseti güm
naasiumiosa madala täituvu
se pärast (ca 50% valla lastest
omandab keskhariduse mujal

koolides). Sama järelduse teeb
arengukava koostamise töö
rühm ka tänasel päeval: güm
naasiumiosa õpilaste arv on
väga väike.
Nii kehtivas arengukavas kui
koostamisel olevas on olulise
arengusuunana sõnastatud
vajadus tagada oma elanikele
kvaliteetne põhiharidus kaas
aegses ja turvalises õpikesk
konnas. Täpsustusena märgi
takse töörühma III koosolekul
13.02.2012: Nissi valla lapsed
õpivad oma põhikoolides.

Gümnaasiumiosa
tekitab lahkheli
Aastal 2005 sõnastati güm
naasiumiosa jätkusuutlikkuse
tagamise strateegia: „Vajalik
on omada pidevat ülevaadet,
kui palju lapsi elab koolide
teeninduspiirkonnas ja palju
käib naaberomavalitsuste koolides, sest valla jaoks on oluline

pakkuda võimalikult suurele
hulgale lastele haridusteenust
oma valla asutustes, seda eriti
gümnaasiumi osas.“
Uues loodavas arengukavas
aga gümnaasiumiosa säilimist
omaette eesmärgiks ei seatud:
Suurimat erinevust võrreldes
veel kehtiva arengukavaga on
kommenteerinud ka töörüh
ma juht Annely Ajaots. Tema
sõnul on töörühma koosole
kute algusest peale lähtutud
põhikoolide tugevdamise olu
lisusest ning gümnaasiumiosa
võimalikust sulgemisest. 15.
veebruari avalikul koosole
kul sõnas ka volikogu juhtiv
Ajaots, et sulgemise korral tu
leb kaaluda ühe võimalusena
väljaspool Nissi valda õppijate
sõidukulude toetuse tõstmist.
Töörühmade poolt kokkupandud arengukava projekti arutamiseks toimub avalik koosolek 3. mail 2012. •
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Millest me kõik siis räägime?
14. veebruari koosolekul otsustas valla
valitsus valgustada volikogu liikmeid oma
nägemusest Turba gümnaasiumi võimali
ku sulgemise kohta. Vallavalitsuse koosta
tud eelnõud, mis näeb ette Turba Gümnaa
siumi ümberkorraldamist põhikooliks, said
volikogu liikmed ametliku dokumendina
näha esimest korda 23. veebruaril. See oli
kaheksa päeva peale avalikku koosolekut
Turba Gümnaasiumis ning viis päeva enne
avalikku volikogu istungit samas, väga
asjassepuutuvas majas. Kuigi eelnõu peal
kirjaks oli valitud „Otsus“, on see tänase
ni siiski veel kinnitamata. Eelnõuks jääb
dokument 22. märtsini, mil volikogu otsus
tab selle kas kinnitada või ebaõnnestunud
ametlike üllitiste prügikasti heita.
Eelnõu esimeses punktis sei
sab ettepanek: „Korraldada
Turba Gümnaasium ümber
põhikooliks alates 1. augustist
2014. a.“ Sellega mõeldakse
gümnaasiumi ümberkorral
damist järkjärguliselt, nagu
dokumendi järgmises punk
tis ka kirjas. Eelnõu kinnita
mise korral ei avata järgmisel
õppeaastal Turbas 10. klassi
ning ülejärgmisel jätkatakse
juba ainult 12. klassiga nii, et

2014. aasta augustiks on kõik
tänased lennud lõpetanud
ning uusi õppureid gümnaa
siumisse ei lisandu.

Millest selline otsus?
Vallavanem Peedo Kessel on
toimetusele mõista andnud,
et kujunenud olukorras val
lavalitsus oma gümnaasiumi
ülalpidamist mõistlikuks ei
pea. Ka eelnõu põhjenduses

seisab: „Turba Gümnaasium
tuleb korraldada ümber põhikooliks.“
Just dokumendi põhjendu
se osast leiab ka konkreet
seid vastuseid küsimusele
„Miks?“. Peamiste argumen
tidena on vallavalitsus välja
toonud õpilaste nappuse, ra
hapuuduse ning põhiharidu
se kvaliteedi languse. Valla
vanema hinnangul ei ületa
tänaste prognooside koha
selt õpilaste arv gümnaasiu
miosas tulevikus 30. Sellest
tingituna näeb ta probleemi,
mida kooli juhtkond lahen
dada ei suuda: „Üliväikeses
klassi- ja koolikollektiivis ei
kujune vajalikku sotsiaalset
keskkonda, mis võimaldaksid
saavutada gümnaasiumihariduse eesmärke noore inimese
sotsiaalsete oskuste arendamisel.“
Raha puudumine tähendab
aga Kesseli sõnul seda, et jät
kuvalt – ja õpilaste vähenedes
üha enam – tuleb gümnaasiu
miõpetajate palkasid kinni
maksta põhikooli eelarvetest.
Käesoleva aasta puudujää
giks on vallavanema sõnul 31
tuhat eurot, mis uute õppe
kavade rakendumisel tema
hinnangul veel kasvada võib.

Põhikoolide arvelt gümnaa
siumiosa rahastamine aga
tingib vallavalitsuse ja teiste
eelnõu pooldajate hinnangul
kolmanda kitsaskoha – põ
hikoolide kvaliteedilanguse.
Puudujääke näeb Kessel näi
teks erivajadustega lastele
oma vallas hariduse pakku
mises. Ta nendib, et praegu
õpib mujal koolides 16 õpi
last, kellele oleks vaja Nissi
vallas pakkuda vajadustele
vastavat haridust, mis eeldab
arenenud tugisüsteeme nagu
logopeed, individuaalne õp
pekava, psühholoog, paran
dusõpe, tasandusklassid ja
muud. Vallavanema arvates
on kodulähedane kool neile
õpilastele olulisem kui güm
nasistidele.

Kas kellelgi on
vastuväiteid?
Valutult ei õnnestunud val
lavalitsusel oma eelnõud vo
likoguga kooskõlastada. 14.
veebruari avalikul koosolekul
toodi välja samad argumen
did eelnõu toetuseks ning
lisandus ka Turba Gümnaa
siumi direktor Regina Mult
rami ettekandes esitletud
vaatenurk. Avaliku koosoleku
järgsetel päevadel aga leidis

Kaks Jaaku ja

teatavasti suurt vastuseisu
kogu idee gümnaasiumiosa
sulgeda. Lisaks allkirjade ko
gumisele tegeleti varmalt ka
ettepanekute ja vastulause
te kirjutamisega ning ühes
neist toovad autorid (Miina
Frank, Juhan Särgava, Elvi
Urgas, Mauno Reinmann ja
Heiki Pajur) esile, et nende
hinnangul on eelnõu vastu
olus kehtiva arengukavaga.
„Samuti on volikogu pidanud
’Turba Gümnaasiumi ümberkorraldamise põhikooliks’ eelnõus vajalikuks tagada eelkõige kodulähedase kvaliteetse
põhihariduse kättesaadavuse,
minnes jällegi mööda valla
arengukavas
kokkulepitud
gümnaasiumi haridusastme
pakkumisest,“ seisab pöördu
mises vallavalitsusele ja –vo
likogule.

Mis nüüd saab?
Volikogu ei suutnud 28. veeb
ruaril konkreetset otsust
eelnõu osas vastu võtta ning
volikogu aseesimehe Kaido
Katalsepa ettepanekul lükati
otsustamiskuupäev edasi 22.
märtsile. Sellele eelneb ka
järjekordne avalik koosolek
20. märtsil ooterežiimil Tur
ba Gümnaasumis. •

Mark Joa

Eelnõu
1. Korraldada Turba Güm
naasium ümber põhikooliks
alates 1. augustist 2014. a.
2. Koolitustegevus gümnaa
siumis lõpetada järkjärguli
selt.
2.1 2012/2013. õppeaastal
10. klassi ei avata ja õppe
töö toimub 11. ja 12. klassis;
2.2 2013/2014. õppeaastal
toimub õppetöö 12. klassis.
3. Nissi Vallavalitsusel tea
vitada kooli ümberkorralda
misest kirjalikult Haridus ja
Teadusministeeriumi, Harju
maavanemat, Turba Güm
naasiumi, vanemaid, õpilasi
ja õpilaste elukohajärgseid
valla või linnavalitsusi.
4. Otsuse peale võib esitada
vaide Nissi Vallavolikogule
30 päeva jooksul teatavaks
tegemisest või kaebuse Tal
linna Halduskohtusse sama
tähtaja jooksul.
5. Otsus jõustub teatavaks
tegemisest.

Kalle arvasid

Gümnaasiumireform on tuline teema ka riigi tasandil.
Selles valguses tundus toimetusele mõistlik lisada ajale
he ühe elemendina juurde ka riigimeeste väljaütlemisi.
Tasub arvestada, et need nopped ei ole omavahel seotud
muul viisil, kui ainult selles mõttes, et kõik nad on ajakir
janduses avaldatud artiklitest välja valitud ning üksteisega
kõnelema pandud.
Jaak Aaviksoo mõtted ei ole toodud tsitaatidena, neid on vahendanud Delfi aja
kirjanik EppMare Kukemelk. Jaak Alliku ja Kalle Küttise mõtted on välja valitud
nende endi kirjutatud arvamusartiklitest Eesti meediaväljaannetes.

Jaak Aaviksoo:

Kalle Küttis:

Haridus ja teadusministeeriumis täna tut
vustatud gümnaasiumivõrgu korrastamise
lähtealused näevad muu hulgas ette, et güm
naasiumiastmes peab olema vähemalt kolm
paralleelklassi ehk arvestuslikult 252 õpilast.
Suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu, Pär
nu ja Narva on ministeeriumi hinnangul ots
tarbekad vähemalt viie paralleeli ehk arves
tuslikult 540 õpilasega gümnaasiumid, sest
see annab rohkem valikuvõimalusi ja suure
mat ökonoomsust koolipidajale.

„Võrreldes 1995. aastaga on õpilaste arv kahanenud kolmandiku võrra. Koolide arv on kahanenud märksa vähem ning õpetajate arv on püsinud muutumatuna. Ebaotstarbekalt tihe koolivõrk on aastaid söönud õpetajate
palgaraha, muutustega ei tohi enam viivitada. Lühidalt
öeldes ongi õpetajate palgatõusuks kolm allikat, milleks
on olemasoleva haridusraha suunamine eelistatult õpetajate palkadeks, koolikorralduse reform ning lisaraha
riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest.“

Jaak Allik:

„Analüüsigem siis haridusministeeriumi argumente.
2006. aastal oli meil viimaste aastakümnete maksimumarv gümnasiste – 36 730. Gümnaasiume oli 240.
2012. aastaks on gümnasistide arv vähenenud ligikaudu
30 protsendi võrra, 25 174-ni, ja keskkooliklassidega koolide arv kaheksa protsendi võrra, 220-ni. Langus jätkub
kuni 2016. aastani ja siis on prognoositavalt 19 630 gümnasisti, mis moodustab 2006. aasta tasemest 55 protsenti. Samal ajal toimub esimeses kooliastmes juba õpilaste
arvu kasv 38 460-lt (2011. aastal) 47 510-ni (2016), mis
tähendab ka gümnasistide arvu järgnevat tõusu viiendiku võrra ja jõudmist 2022. aastaks taas umbes 70 protsendini 2006. aasta tasemest. Kui gümnaasiumide arv
väheneks proportsionaalselt õpilaste arvuga, siis võiks
meil isegi halvimal aastal rahulikult olla 132 keskkooli, normaalselt aga umbes 170. See on hoopiski midagi
muud kui asekantsler Kalle Küttise soovitatav 80.“

„Varjamaks seda, et küsimus on eelkõige rahas,
on käidud välja idee, et vaid suuremad keskkoolid ja eriti nn puhtad gümnaasiumid suudavad
anda korralikku haridust, mis tähendavat valikut suurema arvu õppesuundade vahel. Siit
ka haridusministeeriumi ametlik seisukoht, et
gümnaasiumile andvat eluõiguse vaid kolm paralleelklassi ehk 252 õpilast, suurtes linnades
aga viis paralleeli ehk 540 õpilast.
Huumor on selles, et 540 õpilast pole praegu
üheski gümnaasiumis, ka puhtas, põhikoolita
Treﬀneris mitte. Väljaspool Tallinna, Tartut
ja Pärnut on üle 250 gümnaasiumiõpilase aga
ainult seitsmes koolis.“

Jaak Allik:

Kalle Küttis:
„Millest siiski rahastada õpetajate
palgatõusu? Sellele on mitmed poliitilised jõud, erinevad organisatsioonid ja teadlased juba vastanud
- haridusreformid tuleb ära teha.
Meie hariduskulud on protsendina
sisemajanduse kogutoodangust Euroopas suurimate hulgas, kuid suured kulutused pole toonud õpetajate
rahulolu.“

Jaak Allik:
„Haridusministeerium on tõstnud
hädakisa, et õpilaste arv ühe õpetaja
kohta on paarikümne aastaga vähenenud 15-lt 12-le, ja näeb just seal
(õpetajate koondamises) väljapääsu
palgaprobleemi lahendamiseks. Äkki
võiks hoopis head meelt tunda, et õpetajal jätkub nüüd ühe õpilasega tegelemiseks pisutki rohkem aega?“

Jaak Aaviksoo:
Minister tõi võrdluseks riigieksamite
keskmise hinde aastatel 20062009,
kust on näha, et väikeste gümnaasiumite
keskmine hinne on väiksem kui üle kol
me paralleeliga gümnaasiumidel kõige
kehvemetale juhtudel. Ministri sõnul
saaks sama tulemuse mitte ainult Eestis,
vaid ka mujal, sest see on objektiivne.

Jaak Allik:
„Ühekülgne ja paljusid häid õpetajaid
solvav on koolide paremustabelite kõrvutamise alusel levitatav jutt, et väikekeskkoolides ei suudetavat anda konkurentsivõimelist haridust. On ju selge, et neis
koolides on juba varem toimunud „sotsiaalse valiku” tõttu mõnevõrra vähem
võimekas õpilaskond, mille tõttu tuleks
sealt tulevate lõpetajate ja seal töötavate
õpetajate edulugusid hoopis tunnustada.“
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Kus viga näed laita...

Timo Tamm

Üleskutse arutelule
Turba Gümnaasiumi
jätkusuutlikkuse üle
tõi 14. veebruaril Turba
koolimajja kokku ligi 100
inimest. Üle kahe tunni
kestnud tulisel arutelul
esinesid ettekannetega
vallavanem Peedo Kessel
ja Turba Gümnaasiumi
direktor Regina Multram,
samuti võtsid aktiivselt
sõna kohaliku elu pärast
mures olevad vallakoda
nikud.
Esimesena sõna saanud vallavanem
Peedo Kessel andis oma ettekan
des ülevaate Turba Gümnaasiumi
hetkeseisust, vabariigi gümnaasiu
mivõrgust ja rahastamise põhimõ
tetest. Tema ettekandest selgus, et
riigi tasandil plaanitava reformi ees
märkides nähakse ette kodulähedasi
põhikoole ja tugevaid gümnaasiume.

Ainult tugevad saavad
raha, ja endal raha pole
Vallavanem selgitas, et omavalitsu
sel on võimalik gümnaasiume küll
pidada, kuid riigi poolt on öeldud, et
alla 75 õpilasega gümnaasiumiosa
ei pruugita rahastada. Paraku, lisas
ta, et nagu vabariigi muudeski maa
piirkondades nii ka Nissi vallas on

õpilaste arv langustrendis. Kessel tõi
välja paratamatuse, et Turba Güm
naasium, olles sunnitud vastu võtma
kõik soovijad, kaotab kvaliteedis.
Lisaks on vallavanema sõnul kurb
statistika see, et Nissi Põhikoolist
Turba Gümnaasiumi ei suunduta.
Küsimusele, mida on tehtud õpilas
te meelitamiseks Turba kooli güm
naasiumiastmesse, tõi vallavanem
fakti korvpalliklasside ja õhtuõppe
avamisest. Samas tõdes vallavanem
ka et, kuigi mõlemad projektid suu
rendasid tõesti õpilaste arvu, olid
kulutused valla eelarvele liigseks
koormuseks.
Põhitakistusena gümnaasiumiosa
õpilaste arvu suurendamisel tõi
Peedo Kessel välja aga õpilaskodu
puudumise, mille rajamiseks ja ülal
pidamiseks ei ole Nissi vald täna
võimeline, isegi mitte laenu võttes.
Samas nentis vallavanem, et isegi
korraliku õpilaskodu olemasolul
tundub võimatu lähemate keskuste
– Tallinna, Haapsalu ja Pärnu – güm
naasiumidega võistelda.
Vaba mikrofoni voorus oli aktiiv
ne Kesseli eelkäija. Vallavolikogu
liige ja endine vallavanem Heiki
Pajur juhtis tähelepanu tõigale, et
kui gümnaasiumivõrgu korrastami
ne toob kaasa 2/3 gümnaasiumide
sulgemise, peavad õpilased kuskil
koolis käima ja kütusehinna tõus
tes valivad nad lähima, kui nad just
ei vali eliitkooli. Seepärast ei tasuks
toimivat gümnaasiumi nii kergelt
lõpetada.

Ei jõutud ühisele aru
saamisele, mis on hea
õpikeskkonna tunnused

Ettekandega „Turba kool ja uus
õppe
kava“ üles astunud Turba
Gümnaasiumi direktori Regina
Multrami sõnul tekivad väikesel
koolil haridusreformiga seatud tin
gimuste täitmisel tõsised raskused
nii range õppekava kui õpikeskkon

„Gümnaasiumi osa
sulgedes saaksime
põhikoolile rohkem
rõhku panna.“
Regina Multram

na osas. „Peame endalt küsima, kas
me saame oma õpilastele kõiki asju
tagada, õppekäikudel käia? Kuidas
meie gümnaasium jõuab uurimustööni kui õpilasi on klassis ainult 8?“
Direktori argument, et sotsiaalseid
tingimusi on suurema õpilaste arvu
ga klassis tunduvalt lihtsam tagada,
tekitas osalejates vastakaid tundeid.
Vaieldi, kumb on tähtsam: kas ohutu
ja lühike koolitee ja turvaline õpi
keskkond väikeses klassis või lapse
õppimine ja arenemine mitmekülg
ses, aga kodust kaugel olevas koolis.

Viive Suursalu –
liiga leebe?
Mark Joa

„Mina, Suursalu Viive, esindan 391 ( kolmsada üheksakümmend üks) allakirjutanut,“ saab
vallavolikogu ärevaks tegeva teate kolm päeva
peale vabariigi aastapäeva. Allkirjade kogumine
gümnaasiumiosa sulgemise vastu sütitas pal
jusi kirjutama ka omapoolsed ettepanekud ja
saatma need vallavalitsusele või –volikogule.
Ka Viive Suursalu, vanaema ja korteriühistu
esinaine Turbas ning viiendat kümnendit selle
kandi elanik, oli üks julgetest kodanikest.
Proua Viive pöördumine erineb
teistest – see on märksa konk
reetsem ja kirglikum, selles on
särtsu, nii nagu jätkub särtsu
proua Viivesse ka nende meelde
jäävate telefonikõnede ajaks, mil
temaga vestlesin.
„Kas Teie olete Joel Joa poeg?“
küsib ta mult ühe sellise telefoni
vestluse käigus. Ja enne kui vasta
ta jõuan, pärib edasi: „Kas Te olete kindel, et Teie artiklid tulevad
isa mõtetest sõltumatud? Kas ma
saaksin seda artiklit enne lugeda,
kui see lehte jõuab?“
Proua Suursalu on kõigega, mis
haridustempli sulgemise-säili
mise ümber toimub, hästi kursis.
„Kas Te kontrollisite vallavalitsuse palgatõusu küsimust? Kas Te
teate, kes hääletas arengukava

töörühma koosolekul sulgemise vastu? Kas Te teate, kui palju
maksab Ellamaalt Tallinna või
Haapsallu kaks korda päevas sõitmine?!“
Proua Viive omab ülevaadet ka
rahvastikuandmete kohta – Nissi
vallast olla viimase kahe aasta
ga lahkunud 290 tööealist* ja 55
noort. Need andmed pärinevad
ühelt hariduse töörühma liik
melt, kes oma korda võttis need
töörühmale tehtud ettekandest.
Vallavalitsuse palgatõusu kohta
sai proua Viive teada volikogu
liikme käest. Väidetavalt on val
lavalitsus sel aastal 10-20% oma
palkasid** tõstnud. Inimesi, kes
teda informeerituna hoiavad,
proua Viive kaitseb.
Üleüldse ongi ta enda eesmärgiks

Andke ometi häid ideid

võtnud teiste kaitsmise. Tema
esindab 391 allakirjutanut oma
pöördumises, ta kaitseb oma in
formaatoreid ja toetab Turba
kooli seni, kuni kasvõi üks õpila
ne ikka kümnendasse tahab saa
da.
Mida proua Viive ei salli, on hal
vustavad ütlused Turba kooli
pihta ning kahe tõmbekeskuse,
Turba-Nissi, omavaheline kemp
lemine. „Võib-olla olen ma olnud
liiga leebe...“ nendib proua Viive
küsimuse peale, kes siis kooli hal
vustavad ja viitab avalikule koos
olekule, kus volikogu esimees
Annely Ajaots (küsimuse peale
„Mida on on tehtud Nissi õpilaste
Turbasse meelitamiseks?“) olla
öelnud, et tema ei hakka oma
õpilasi selle küsimusega ahista
ma.***
Leebe või mitte leebe, igatahes
on proua Viive allkirjade kogu
mise algatajana, agara facebooki
kommenteerijana ning ka pöör
dumist kirjutades näidanud üles
kodaniku
julgust. Ja palju kõ
lavamalt – peaaegu 400 korda
kõlavamalt! – kostab tema hääl
pöördumises nüüd volikogu kõr
vu: „Nissi Vallavolikogu liikmed,
kuulake oma valla rahva inimesi,
me ei ole teid valinud volikokku
selleks, et sulgeksite haridus
templit – Turba Gümnaasiumi.“ •

Järgnevalt andis vallavanem Peedo
Kessel ülevaate kuludest ja tuludest
nii gümnaasiumi säilimise kui sul
gemise korral. „Juba paaril viimasel
aastal on Nissi Põhikooli rahad Turba gümnaasiumiosa ülalpidamiseks
üle kantud. Gümnaasiumi sulgemise
korral jääks rohkem vabasid vahendeid põhikoolide jaoks,“ arutles Kes
sel. Ka mõned saalisolijad nõustu
sid, et eesmärgiks on ikkagi tagada
lapsele selline haridus nagu riiklik
õppekava nõuab.
Vallavanema üleskutsele pakkuda
välja häid ideid õpilaste arvu suu
rendamiseks toodi ühe võimalusena
kasutada ära riigipoolset tuge elu
jõuliste gümnaasiumide loomisel.
Peedo Kessel aga selgitas: „Riik ei
kujuta ette, et väike võiks olla tugev.
75 õpilast gümnaasiumiosas on meie
jaoks muutunud takistuseks.“ Kessel
nentis, et ei usu isiklikult gümnaa
siumiosa ellu jäämisse Turbas. Pa
kuti välja ka spordiklassi taastamist
koos kutsehariduse (treener) oman

„Kõikidel ei ole ju
võimalust oma laps
Tallinnasse gümnaa
siumisse saata. Kas
valiksite ühe kesk
pärase hariduse või
võlad?“

„Kas me oleme ise
endalt küsinud, mida
mina olen teinud
valla aitamiseks? Kas
meie saaksime valda
rahaliselt toetada, et
meil oleks siin oma
gümnaasium? Kui
palju me saaksime
seda teha? Kas sellest
piisaks?“
Tarvo Jõeste
damise võimalusega, õppekodu ra
jamist struktuurifondide kaasabil,
noorte perede meelitamist Nissi
valda.

Volikogu teelahkmel
Küsimusele, mida on Nissi kooli di
rektor teinud selleks, et Nissi lapsed
jätkaksid on haridusteed Turbas,
vastas Annely Ajaots väitega: „Sun
dida ei ole võimalik. Minu ülesanne
on hea seista selle eest, et laps saab
tugeva põhihariduse.“ Ajaots too
nitas, et volikogu esimehena näeb
ta volikogul kahte valikut. Esiteks,
jätkata nii, nagu praegu, kuigi raha
ei ole. Või teiseks, vaadata faktide
le otsa, teha sulgemise otsus ning
muuta Turba tugevaks põhikooliks.
Ajaotsa väite suhtes, et Turbas ei ole
alati olnud tugev põhiharidus, tund
sid ülekohut saalisolevad Turba
Gümnaasiumi õpetajad. „Hoolimata
õpikeskkonna vajakajäämisest anname endast ju parima,“ jäi kõlama
kulisside tagant. •

* Mitu tööealist meil siis vähem on?
Telefonivestlus Nissi valla
humanitaarnõuniku, Kaie Saarega:
Mark Joa: „Sinu aruandes seisab, et
tööealisi on kahe viimase aastaga vallast lahkunud 290...“
Kaie Saar: „Ma ei pretendeerinud selle
numbriga absoluutsele tõele. Kahjuks
on seda numbrit tõesti argumendina
toodud, kuid seal võib olla sisse läinud
arvutuse viga. Rahvastikuregistri
päringu tööealiste väljarände kohta
tegi Mare Rabi. Seda numbrit saab
kasutada faktina.“

Rahvastikuregistri andmete järgi on
2012. aasta 1. jaanuari seisuga Nissi
vallas tööealisi 2398 ning kaks aastat
tagasi samal ajal oli tööealiste arv 2481.
Kahe aastaga on nendel andmetel Nissi
vallas tööealiste arv vähenenud 83 ini
mese võrra.
Vallasekretär Mare Rabi: „Andmed
pärinevad ametlikust rahvastiku
registrist, mis määratleb tööealisteks
15-74-aastased kodanikud. Andmed on
riikliku taseme usaldusväärsusega.“

** Kas vallatöötajate palgad on tõusnud?
Telefonivestlus vallavanemaga:

Vallavanema kommentaar:

Mark Joa: „Levivad kuuldused, et
vallavalitsus on sel aastal palkasid
tõstnud..“

„Kuulujutt palga tõstmisest läks lahti
arvatavasti jaanuari alguses toimunud
volikogu töökoosolekust, kus pearaamatupidaja nimetas eelarveprojekti
tutvustamisel kolme töötajat, kelle palka tõstetakse. Nimetatud töötajad, kes
sellest ise midagi ei teadnud, hakkasid
asja uurima, mille tulemusena selguski,
et tegemist oli eksitusega. Järgmisel
volikogu istungil vabandas pearaamatupidaja eksitava info pärast.“

Peedo Kessel: „See on avalik vale!“
Mark Joa: „Aga vallaametnike palgad?“
Peedo Kessel: „Tegelikult on palk võrreldes 2008. aastaga langenud ca 8%,
kuna alates 2009. aastast ei maksta
vallatöötajatele n-ö 13. kuupalka.“

*** Väljavõte 14. veebruari avaliku koosoleku protokollist
Küsimus: „15-16-aastased lapsed ei
peaks kodust eemal elama. Mida on
Nissi kooli direktor teinud selleks, et
Nissi lapsed jätkaksid on haridusteed
Turbas?“

Annely Ajaots: „Sundida ei ole võimalik. Minu ülesanne on hea seista selle
eest, et laps saab tugeva põhihariduse.“
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Parim kaitse on rünnak?
Mark Joa

Turba Gümnaasiumi
keskkooliosa sulgemise
eelnõu on vallandanud
suurejoonelise avaliku
debati, mille keerises käib
omaette poliitiline lahing.
Toimetusele on kahe lühikese nä
dala jooksul saadetud kümneid
e-maile, helistatud mitmeid kordi
ning välja toodud erinevaid skee
me, stsenaariume ja hinnanguid.
Kõige teravamaks kippus arutelu
kogukonna kõrgeima taseme polii
tikute ja avaliku elu tegelaste vahel.
Lisaks sulgemist soosivale eelnõule
on esile kerkinud teinegi dokument.
23. veebruaril, päeval, mil volikogu
esimest korda ametlikult eelnõuga
tutvuda sai, popsatas vallavalitsuse
ja –volikogu ette ka kolme lehekülje
pikkune ettepanekute rida gümnaa
siumi säilitamiseks. Saatjateks täna
opositsioonis valvavad, kuid kõigest
paar-kolm aastat tagasi vallajuhtide
ametit pidanud, endine volikogu esi
mees Juhan Särgava ja endine valla
vanem Heiki Pajur ning nende mõt
tekaaslased Miina Frank, Elvi Urgas
ja Mauno Reinmann.

Kes keda...
Avalikus eelnõuvastases
ettepanekus valla võimuorga
nitele viitavad oponeerivad
aktivistid, et volikogu ega ka
valitsus ei ole täitnud täna
kehtivat valla arengukava.
Sellele dokumendile viidates tuleta
takse meelde: „..valla jaoks on oluline
pakkuda võimalikult suurele hulgale lastele haridusteenust oma valla
asutustes ja seda eriti gümnaasiumi
osas“ ning lisatakse, et volikogu on
sellest tärminist tulenevalt rikku
nud arengukavas kokkulepitut ja
vähendanud väljaspool valda õppi
vatele lastele sõidutoetuse maksmi

sega teadlikult Turba Gümnaasiumi
õpilaste hulka. Vallavanem Peedo
Kessel ei ole väitega nõus ning usub,
et arengukava ei nõua, et kedagi
peaks Turba koolis käima sundima.
Ta lisab, et volikogu pole majandus
likku sundi võimalikuks pidanud ka
varem ning imestab:

„Kui siiski nii arvata, et voli
kogu on arengukavas sätesta
tut rikkunud, paneb imestama,
kuidas see küll juhtus ja kes
peaks selle eest vastutama.
Aastatel 2003-2009 oli voli
kogu esimees ja volikogu ena
musfraktsiooni juht üks ette
panekutele allakirjutanutest.“
Valitsuse seni kindlalt teel püsinud
vankri kodaratesse lennutatakse
kaikaid veelgi. Selle aasta Harjumaa
aukodanik Juhan Särgava arvab, et
võimulolijad on asunud positsiooni
kuritarvitama. Talle ei mahu pähe,
et „vaevalt paar aastat peale valitsemise vastutuse võtmist ’leitakse kaalukad põhjendused’ gümnaasiumi
sulgemiseks, sealjuures häbenemata
alavääristada isegi omaenda pedagoogide saavutusi.“
Särgava ei leia gümnaasiumiosa sul
gemisele mingit õigustust ja lisab:
„Iga klass, mis enam, annab inimesele oskusi. Selle võrra on ta väärtuslikum eekõige iseendale, kaaslastele,
riigile.“
Rünnakuid pareerima sunnitud
Peedo Kessel lähtub spetsialistide
hinnangutest. „Haridusspetsialistide hinnangul on siiski nii, et gümnaasiumiastmes peaks aset leidma noore
inimese iseseisvumine, ettevalmistus
ühiskonnas iseseisvalt toime tulemiseks. Selleks minimaalselt vajalik
ühiskonnamudel ei saa olla 8-10 õpilasega klass,“ toob ta välja ning lisab,
et õpilaste arvul on prognooside ko
haselt kahanev trend, mis süvendab
erinevaid ohte veelgi.

Kellel leidub võluvitsa?
Vastastikkuse poriloopimise var
jus liigub siiski ringi ka tõsiselt

Küsitlus Turba
Gümnaasiumi
õpetajate seas
Kristi Värv

Osales 18 õpetajat

33%
67%

Mul on väga kahju,
kuid mõistan, et riikliku
gümnaasiumivõrgu
korrastamise kava
kohaselt ei ole muud
võimalust kui sulgemine

Olen gümnaasiumiosa
sulgemise vastu

võetavaid argumente. Viis kangemat
gümnaasiumikaitsjat pakuvad oma
ettepanekute viiendas punktis välja:
„Koostada projektid EL struktuurifondidesse õpilaskodu ja punktides
1-3 suundade arendamiseks (muusikariistad, kontsertreisid või staadioni parendused, ujula väljaehitamine,
spordivahendid). Täna peaks vallal
olemas olema nii õpilaskodu kui ka
ujula projekt, mis tähendab et pool
tööd on tehtud ja pool raha makstud.“
Vastus on vallavanemal taas olemas.
Kesseli hinnangul peaks toetuste
küsimiseks usutavalt tõestama, et
Turba Gümnaasiumisse oleks mas
siliselt tahtjaid ja peamine probleem
tahtjate leidmiseks on õpilaskodu
puudumine. Ja jätkab vasturünna
kuga: „Ujula projekt on ilmselt eelmise vallavalitsuse ülisalajane projekt,
nii et seda keegi teine näinudki ei ole.
Õpilaskodu projekt on olemas, aga

väide, et sellega ongi pool raha juba
makstud, on vihaleajavalt vastutustundetu ja asjatundmatu väide.“
Ettepanekut parandab Miina Frank:
„Selleks, et õpilaskodu rajada, on vaja
gümnaasiumi olemasolevale väikesele majale koostada ehitusprojekt ja
seejärel rekonstrueerima hakata. Tänaseks on ehitusprojekt valmis, seega
on pool tööd tehtud.“
Veel üks võimalus kooliõpilaste arvu
kasvatada on eelnõu vastaste hin
nangul taasavada korvpalliklass ja
lisada sellele ka teine spordisuund
ning muusikasuund koostöös Nissi
Trollidega.
Peedo Kesseli hinnangul on see
variant aga rahaliselt pea võimatu
ning ei vasta õppesuundade nõuete
le. Vallavanem arvas, et „niisugusel
tasemel ja niisuguses treening- ja
võistlustegevuse mahus korvpalliala-

ne tegevus ei saa kuidagiviisi mahtuda gümnaasiumi õppesuunaks.
Tegemist oli koolis tegutseva korvpalliklubiga, mida rahastas kool (vald).
Kooli vaatevinklist oli tegu huviklubi,
õppekavavälise tegevusega, mis läks
maksma ca 40 000 eurot aastas. Selle summa võrra olid kulud suuremad
tuludest, mistõttu ei aidanud korvpalliklassid mitte kuidagi suurendada gümnaasiumi jätkusuutlikkust.“

Avalik debatt jätkub
Eelmisel avalikul arutelul Turba
Gümnaasiumis osales ligi sada ini
mest. Lugejate otsustada jääb, kel
lel on õigus ning kõigile on antud
võimalus öelda oma seisukoht 20.
märtsil uuesti, teisel avalikul arute
lul, mis eeldatavasti avaldab tugevat
mõju ka volikogu otsusele. •

Miks ma olen Turba Gümnaasiumi
keskkooliosa sulgemise vastu?
Sirje Vinni
Turba Gümnaasiumi õpetaja

Meil kiputakse liiga sageli leh
vitama loosungit, et kui me
ei saa olla muidu suured, siis
võiksime seda olla vaimult.
Aga kui kunagi tähendas see
üldist kirjaoskust, baasharidu
se olemasolu ning valitsevaid
tingimusi trotsides enese eda
siharimist, siis täna kiputakse
arvama, et see on ülikoolist
läbikäimine. Ja et keskkooli
ainus ülesanne on sinna tee
sillutamine. Ei ole. Keskhari
dust võib ka muul moel kasuks
pöörata – üritada aru saada,
kuidas maailm toimib ning
oma silmaringi laiendada, har
jutada omaalgatust; praktili
sema mõtteviisi puhul valida
kutseõpe või minna tööle, et

end „sellina“ proovile panna
oma tulevase unistuste tööko
ha alumistel „pulkadel“. Et siis
ehk alles avastada, et just nüüd
peaks rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis konkreetsemalt ja
süvenenumalt juurde õppi
ma. Rääkimata sellest, et ka
tööandja jaoks on keskharidus
ikka suurem pluss kui põhi
kooli lõputunnistus.
Kuigi keskkooli lõputunnistus
meil kohustuslik ei ole, võiks
ju püüda selle poole, et ena
mus meie lastest saaks kesk
hariduse. Meie riigis pigem
oodatakse, et enamus läheksid
üikooli. Et tühjemate peade
ga inimestel oleks võimalik
meie koole ja noori lahtritesse
toppida ja võrrelda. Teadma
ta ühegi ülikooli mineja või
mittemineja tagamaid.

Kahest ülikoolist läbikäinuna
olen paraku pidanud nägema
üsna suurt protsenti „prii
museid“ – nii eliitkoolidest
tulnuid kui tavakoolide meda
liste – esimese või teise aasta
järel lihtsalt kõrgkoolielule
alla jäämas ja välja kukkumas;
või selliseid, kes ülikooli dip
lomi kättesaamise järel üsna
kiiresti võtavad hoopis kut
sekooli tee jalge alla, et oleks
amet, mis ka leiva lauale tooks.
Kõige sitkemateks osutuvad
tihtipeale just hiljem kõrg
kooli läinud, kellel kindel siht
silmade ees, mitte lihtsalt dip
lom. Neid peaks siis uurima
muudest „lahtritest“...
Ei tohiks ka alahinnata kesk
kooliealiste noorte osa koha
likus seltsi- või spordielus,
kui neid osatakse korralikult

kaasa tõmmata ja lasta oma
initsiatiivi näidata. See on ka
iga, kus noor hakkab tihemini
mõtlema oma identiteedile.
Mida varem saata noor oma
kodukohast ära, seda väiksem
on tõenäosus, et ta sinna ku
nagi tagasi tuleb. Aga maksu
maksjad peaksid ju iga valla
jaoks üsna teretulnud nähtus
olema?! Parim näide Turbast
on meie oma 8 õpetajat, kes on
tagasi tulnud, et oma koduko
has hariduselu edasi viia.
Nii arvan ma, et vaimult suu
reks ei saada mitte ülikoolis,
vaid pigem aega võttes, oma
sammude üle korralikult jä
rele mõeldes, oma (õppimis-)
võimalusi ära kasutades, oma
kodukohta austades ja armas
tades ning seda toetades. •
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Uue arengukava koostajad: hetkel
lähtutakse võimalikust sulgemisest

Mark Joa

Nissi valla uue arengukava hariduse ja kultuuri töörühm korraldas rühmasisese
küsitluse oma neljandal kokkusaamisel 5. märtsi õhtul. Turba Gümnaasiumi
ruumides toimunud koosolekul osales 12 töörühma liiget, kellest 11 and
sid gümnaasiumiosa sulgemisele poolthääle. Helve Särgava oli güm
naasiumiosa sulgemise vastu.
Töörühma liige Joel Joa väitel on gümnaasiumiosa jätkamine olnud kahtluse all kogu
arengukava koostamise vältel. „Esimesest koosolekust alates on olnud töörühma liikmetele selge, et arengukava koostamisel lähtutakse Turba gümnaasiumi keskkooliosa tõenäolisest sulgemisest.“ väitis ta. Siiski lisas ka vallavalitsusse kuuluv Joa,
et töörühm on planeerinud kalendrivälise koosoleku juhuks, kui volikogu ot
sustab sulgemise eelnõud mitte toetada: „Neljandal koosolekul võtsime vastu
otsuse, et kui gümnaasiumiosa säilitatakse, tuleb hariduse ja kultuuri strateegilised punktid uuesti üle vaadata.“
Ainsana sulgemisele vastuhääle andnud Särgava sõnul on tema seisu
koht kõigutamatu: „Haridus on kogukonna kõige olulisem hooshoidmise
vorm! Gümnaasiumiga omavalitsusse tulevad noored pered palju meelsamini ja nemad annavad Nissi vallale töö- ja elujõu.“
Hariduse ja kultuuri töörühma juht on volikogu esimees ja Nissi
Põhikooli direktor Annely Ajaots. •

Kolm volikogu
komisjoni toetavad
gümnaasiumiosa
sulgemist
Kristi Värv

Toimetusele on seisukohad avaldanud ka kolm voli
kogu komisjoni. Turba kooli gümnaasiumiosa sulge
mise eelnõud otsustasid toetada nii sotsiaal-, hariduskui ka eelarve- ja majanduskomisjon.
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokollist selgub, et kuigi oma vallas keskhariduse pak
kumine ei ole enam majanduslikult otstarbekas, tuleb kindlustada, et igale Nissi valla lap
sele oleks tagatud karjäärinõustamine ja vajaduspõhine toetussüsteem. Komisjoni hinnan
gul kindlustab see ka võimetekohase hariduse.
Hariduskomisjoni liikmed ei pea jätkusuutlikuks ideeks Turba gümnaasiumiosa jätkamist. Oma
seisukohta põhjendati uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendavate nõudmistega gümnaa
siumidele ning õpilaste arvu vähenemisega Turba keskkooliosas.
Ka eelarve- ja majanduskomisjoni arvamus ühtis vallavalitsuse omaga. Gümnaasiumiosa jätkamist
ei peeta täna parimaks lahenduseks. Nissi Vallavolikogule anti üle oma hinnang, mis kiidab heaks
eelnõu sisu ning eelkõige Turba gümnaasiumiosa järkjärgulise üleviimise põhikooliks aastaks 2014.
Hariduskomisjoni esimees on Kaido Katalsepp, sotsiaalkomisjoni oma Evi Vendla ning eelarve- ja
majanduskomisjoni juhib Ergo Paimla. •

Nissi Põhikooli
juhtkond seisukohta ei võta

Anne-May Kaldoja

Nissi Põhikooli hoolekogu
pooldab kahe põhikooli jätkamist

Anne-May Kaldoja

Põhikooli hoolekogu toob välja, et mõlemate koolide hoolekogud on
ühistel kokkusaamistel üritanud leida lahendusi probleemidele valla
hariduselus. Suurimaks probleemiks on peetud tõsiasja, et Nissi Põhi
kooli lõpetajad ei jätka õpinguid Turba Gümnaasiumis.

Nissi Põhikooli juhtkonnas on ühine arusaam, et kooli
võrku tuleb korrastada.
„Riiklik eelistus tänasel päeval on tugev põhiharidus kõigile põhikooli õpilaste
le, kaasaarvatud erivajadustega lapsed. Täna on põhikool ühtluskool,“ on kirjas
toimetusele saadetud e-mailis. „Muudetakse ka rahastust: gümnaasiumi rahas
tamist ei lubata teha põhikooli arvelt, nagu see seni on toimunud,“ lisatakse oma
põhjendustes.

Kaks põhikooli

Paljuräägitud näitajad, et Nissi õpilased Turbasse edasi õppima ei suundu, on
koolidirektor Annely Ajaotsa sõnul tõsiasi juba mõnda aega. Alates 2008. aastast
ei ole ükski Nissi Põhikooli lõpetanu tema sõnul Turba gümnaasiumi õppima
suundunud. „Viimati 2007. aastal läks Turba kooli gümnaasiumiharidust omandama 3 õpilast. See oli muide ka viimane aasta, kui Turba Gümnaasium käis ennast meie majas tutvustamas või kutsus meie õpilasi Turbasse tutvuma,“ arutles
direktor Ajaots.

„Nissi Põhikooli hoolekogu peab õigeks - Nissi valda kaks lapsesõbralikku põhikooli,“ on hoolekogu
oma arvamuses konkreetne. Veel lisatakse: „seejuures on oluline ja tähtis mõelda ja selles suunas tööd
teha, et noored pered valiksid oma elukohaks Nissi valla. Siis ei teki tulevikus küsimust, kas meie koolid
on jätkusuutlikud.“ •

Samas ei pea Nissi kooli juhtkond Turbasse suunamist eesmärgiks omaette.
„Nissi Põhikooli eesmärk on tagada oma lõpetanutele tugev põhiharidus, mis annaks talle võimaluse jätkata oma haridusteed vabalt valitud suunal,“ nenditakse
ühises e-mailis. •

Hoolekogu e-mailis seisab: „Kohtumiste eesmärgiks oli üheskoos leida lahendusi, et Nissi Põhikooli lõpetaja jätkaks haridusteed meie koduvalla gümnaasiumis ega vaataks Tallinna suunas. Kahjuks oleme
täna seisus, kus suurem osa õpilasi seda valikut teinud ei ole ja nad jätkavad õpinguid Tallinnas, Sauel,
Keilas ja mujal.“
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Regina Multrami arvates ei suuda Turba
Gümnaasium uutes tingimustes vastu pidada

Kaie Ehrpais

Turba Gümnaasiumi direktor Regina Multram on veendunud, et väikese õpilaste
arvuga gümnaasium ei suuda anda oma õpilastele kõike, mida vajatakse.
„Tänane põhikoolilõpetaja peab valima endale sobiva valdkonna, mis aitab teda edasisel haridusteel,“
toob ta välja ja lisab, et gümnaasium peab looma tingimused teadmiste, oskuste ja väärtushoiaku
te omandamiseks, mis võimaldaks noorel jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või kutseõppes.
Multram tõdeb, et ka senini on püütud vajalik tagada, kuid seda põhikooli õpilaste arvelt.
Tema arvates vajavad aga põhikoolid uue õppekava kohaselt veelgi enam vahendeid sel
leks, et tagada tugisüsteemid ja valmistada ette lõpetajat sobivate valikute tegemiseks.
Riigipoolse põhikooli ja gümnaasiumi rahade lahutamise korral tuleks Multrami
hinnangul valla eelarvest leida lisaks vähemalt 50 000 eurot aastas, et tagada güm
naasiumi õpetajate palgad. Lisaks sellele tulevad tema sõnul juurde veel õppe
keskkonna parendamise ja muud kulud seoses gümnaasiumi uue õppekavaga.
Samuti on räägitud väikeste, alla 80 õpilasega gümnaasiumide rahastamise
täielikust lõpetamisest. Sel juhul tuleb Multrami hinnangul valla rahakotist
leida juba tunduvalt suuremad (alates 100 000 eurot aastas) summad.
Turba Gümnaasiumi direktor tõdeb, et tema arvates ei ole nende muutus
te valguses otstarbekas gümnaasiumihariduse andmist jätkata. •

Nissi Põhikoolist ei ole
järgmisel sügisel Turba
10. klassi lisa oodata

Anne-May Kaldoja

Üks tähtsamaid huvigruppe, keda valla ainukese gümnaasiu
mi tulevik puudutab, on kevadised põhikoolilõpetajad. Kuna
otsus gümnaasiumi jätkamise suhtes puudutab neid vahetult,
pidasime vajalikuks õpilaste võimalikult konkreetse arvamuse
teada saamist. Seega korraldasime Nissi Põhikooli lõpuklassi
õpilaste seas küsitluse ning arutasime tulevikuplaane.
Õpilaste arvamus oli ühtne – mitte keegi neist ei tuleks praeguste tingimuste korral sü
gisel avatavasse Turba Gümnaasiumi 10. klassi õppima. Otsuse põhjuseid oli erinevaid
– enim mainisid õpilased, et kooli akadeemiline tase võiks olla parem. Turba gümnaasiu
misse võetakse vastu kõik soovijad ning need, kes mujal hakkama ei saanud, tõmbavad
klassi võimekuse alla, arvasid õpilased.
Väideti ka seda, et kuna enamus gümnasiste tuleb Turba (põhi-)kooli lõpetajate hulgast,
pole väljaspoolt tulijatel kerge seltskonda sulanduda. Veel üks kvaliteet muudel koolidel
on Nissi Põhikooli õpilaste sõnul kaugus kodust ja võimalus tutvuda uute inimestega.
Tuleviku osas on enamikul kindlad plaanid - 55% vastanuist jätkab oma haridusteed mu
jal gümnaasiumis, 18% kutsekoolides ning 27% õpilastest ei tea veel, mida sügisel tegema
hakkab. •

Turba Gümnaasiumi hoolekogu
ettepanek: gümnaasiumiosa Nissi

Turba kooli üheksandikke
meelitaksid uued õppesuunad

Turba Gümnaasiumi hoolekogu nendib, et uue riikliku hariduspoliiti
ka järgi ei pruugi kohalik gümnaasium olla jätkusuutlik. Samas tõde
takse, et kohalikule kogukonnale on Turba Gümnaasiumi säilitamine
väga oluline. Analüüsides kujunenud olukorda, tehti gümnaasiumi
säilitamiseks mitmeid ettepanekuid.

„Tugev põhikool võimaldab isiksuse igakülgset arengut,“ seisab
õpilasomavalitsuse koosoleku protokollis. Oluliseks pidasid
nad võrdseid võimalusi: „Käesoleval hetkel läbiviidav haridusreform eeldab võrdsete võimaluste pakkumist igaühele.“
Eelnevast lähtudes avaldas õpilasomavalitsus oma seisukoha
vallavanem Peedo Kesselile: lõpetada õpilaste vastuvõtt 10.
klassi alates 2012/2013. õppeaastast, asetada põhirõhk kohali
ku põhihariduse kvaliteedi tõstmisele.

Kaie Ehrpais

„Kuna Turba Gümnaasium on kogukonnale oluline, tuleks luua kogukondlikul huvil ja piirkonna
omapäral tuginev kool, millel oleks selge suund, eesmärk ja pikaajaline tegevuskava,“ kirjutab hoole
kogu esimees Tarvo Jõeste e-mailis volikogule. Hoolekogu näeb ühe võimalusena gümnaasiumiosa
päästa asukohavahetust: „Gümnaasiumi üleviimine Nissi võimaldaks paremat logistikat mujalt lähi
piirkonnast tulnutele.“ Lisaterminina eelnevale toob hoolekogu ettepaneku, et üle poole õpilaste
arvust peaks moodustama lähikondsete valdade põhikooli lõpetanud. Puhtale gümnaasiumihari
dusele lisaks võiks hoolekogu hinnangul Nissi vallas anda kutseõpet või teha koostööd mõne kut
se- või kõrgkooliga põhimõttel, „et meie gümnaasium annab spetsiaalselt neile vajaliku kallakuga
gümnaasiumihariduse koos erialaainetega.“
Kui otsustatakse gümnaasium sulgeda, tuleb hoolekogu veendumusel luua selge kord Nissi noorte
edasiõppimise soodustamiseks mujal gümnaasiumides. Lahendustena nähtakse koostöö arenda
mist mõne teise tugeva maagümnaasiumiga, kuhu sõiduks tagaks vald lastele transpordi, koolide
vahelise koostöö- jms vajalikud kokkulepped. •

Kaie Ehrpais

Oma arvamuse Turba gümnaasiumis jätkamise või mittejätkamise kohta on öelnud ka
tänavused üheksanda lõpetajad. Turba kooli 9. klassis õpib 21 õpilast, kellest uuringu ko
haselt 17 vastasid, et ei jätkaks sügisel Turba Gümnaasiumis. Kolm õpiks hea meelega
edasi Turba kooli 10.klassis ning üks ei olnud oma otsust veel teinud. Leiti, et oma kooli
gümnaasiumis võiks jätkata, kui siin oleks mõni huvitav õppesuund, näiteks sport, fo
tograafia või sisekaitse. Mõne teise kooli kasuks otsustajad tõid põhilise põhjusena väl
ja soovi minna teise kooli uue ja huvitava keskkonna pärast. Turbas jätkamise soovijad
põhjendasid oma otsust kooli lähedusega kodule või paratamatusele juhul, kui mujal
katsetel ebaõnnestutakse. •

8

HARIDUSE ERI

Teataja 2/2012

Suhtlusvõrgustikest
on saanud kõnekas
hääletoru
Kaspar Aas:
Ka mina olen Turba Gümnaasiumi vilistlane
ning tõesõna on kurb kuulda, et osa
koolist on sulgumise äärel. Küll aga ma
ei kujutaks ette, mis huvi oleks üksikute
õpilastega klassiruumis viibida. Väga tore
on käia klassis, kus on üle 15 õpilase. Eks
suhtlemine ja õpilastevaheline koostöö saab
toimuda vaid siis, kui klassis on, kellega
koostööd teha.

Merilin Oldekop:
Ma saan aru, et mujal koolis käimisega kaasnevad
suuremad kulutused. Ka mina tahtsin Turba koolist
ära minna, aga jäin koorilaulu pärast siia. Lisaks
sellele jäin Turbasse oma klassi pärast. Kui ma aga
nüüd vaatan neid gümnaasiumiklasse, siis võin
kindlalt öelda, et mina ei tahaks käia klassis, kus on
peale minu veel ainult ca 7 õpilast.
Karin Ülevaino:
Linnakoolid nutavad, et klassid suured – õpetajad
ei jõua kõigini. Meil on siin vastupidine hala, et lapsi
vähe – õppida ei saa..
Angela Aljas:
Õpilaste arvust klassis – me räägime siin
ikkagi gümnasistidest mitte algklassi lastest.
Gümnasistide puhul on siiski tegemist noorte
inimeste, kes on koolis selge eesmärgiga – õppida.
Nad ei ole seal selleks, et korda rikkuda või
teisi kiusata. Gümnaasiumiklasside puhul ei ole
eesmärgiks, et õpilasi oleks klassis vähe.

Kaido Katalsepp:
Gümnaasium on lävepakuks ülikooli –
see peab olema eesmärk. Kellel ei ole
plaanis ülikooli minna, neil on targem
pärast 9-ndat minna kutset omandama.
ENAMUS Nissi vallas elavatest
gümnaasiumiealistest käivad JUBA NÜÜD
mujal gümnaasiumiharidust omandamas.

Angela Aljas:
Gümnaasium on tõepoolest koht, kus õpitakse, et
kõrgkooli minna. Aga millegipärast käib koguaeg
jutt millestki muust – näiteks üürivõlgadest. Kas
gümnaasium ei peaks olema koht, kus õpilase
õpivad vastavalt oma võimetele ja huvidele? Et
iga õpilane saaks endale kõige paremini sobiva
parima hariduse? Selleks ka kallakute valimine. Aga
tahetakse keelata neid, kes lähevad mujale õppima.
Väidetakse korduvalt, et vaeste perede lapsed ei
saa mujale õppima minna. Millele toetudes seda
väidetakse? Mina väidan, et mõnedes koolides
on last odavam pidada kui kodus. Ja ikkagi ei saa
üle ega ümber sellest, et meie vallas lihtsalt ei ole
neid lapsi, kes gümnaasiumisse õppima tuleksid.
No ei ole neid kusagilt võtta! Ei ole ju võimalik
gümnaasiumi 20 õpilasega pidada.
Aare Luup:
Gümnaasiumi mõte on tõesti selles, et tagada
kvaliteetne haridus noorele inimesele, kes peab
minema ülikooli ja õppima toime tulema hoopis
keerulisemas maailmas, kui meie noortena elasime.
Osad inimesed ei hakkagi kunagi mõistma, et mitte
noored ei pea oma elu ohverdama kodukoha heaks
- see oleks kolkapatriotism. Sellisel juhul hakkaks
paigalesunnitud noor ikkagi hingepõhjani oma
"depressiivset väikelinna" vihkama.
Peab olema vastupidi - kodu(koht) on noore
inimese jaoks. Ta annab noore heaks, niipalju kui
võimalik. Ainult nii saab olla, et noor jääb oma kodu
armastama ja austama - kas ta siis jääb ka sinna
elama või tuleb vaid vahel vaatama.

Kas teadsite, et Facebookis on Nissi valla
gümnaasiumiosa sulgemise teemal kirjuta
tud üle 300 kommentaari?
Sellel leheküljel on välja toodud mõned
paljudest, sõna on saanud nii Turba koo
li vilistlased, Nissi valla elanikud kui ka
huvirühmade esindajad. Samuti on avalik
arutelu toimunud valla kodulehe foorumis,
millest paremad palad esile tõusid.

Merike Tsupsman:
Väide, et õpilastel on pea võimatu saada
tasuta kõrgkoolikohale, ei vasta tõele.
Niipalju kui mina tean, on kõik soovijad,
kes vähegi ise õppida viitsisid Turba koolis
olles ka ülikoolidesse pääsenud. Muid meie
õpilaste saavutusi on veel ja veel. Muidugi
on igas lennus neid, kelle tulemused on
viletsamad, aga eks nad ole ka siis kooliajal
olnud nalja- ja pullivennad või lihtsalt ilusad.
Neid on igas koolis ja alati. Meie koolil ei ole
halb tase!

Kaido Katalsepp:
Mis puudutab meie edukaid lõpetajaid – siis olen
ka nõus sellega, et Turba Gümnaasiumist on läbi
aegade läbi käinud erinevaid andekaid noori ning
see on tegelikult meie suur varandus. Kahjuks
räägib aga üldine statistika ning eksamitulemuste
keskmine hoopis teist keelt.
Peamine probleem on selles, et viimastel aastatel
on gümnaasiumi pidamine läinud väga kalliks,
mistõttu on mõlemad valla põhikoolid kannatanud.
Kairit Brandmeister:
Olen nõus õpetaja Merike Tsupsmaniga, et kes
õppida tahab, see õpib ja Turba Gümnaasiumi
lõpetajal on võrdne võimalus teiste koolide
lõpetajatega ülikooli pääsemiseks. Samuti nõustun
sellega, et gümnaasiumisse tuleb see, kes tahab
edasi minna ülikooli, kuid kutsekooli minejaid ei
tohiks maha teha. Kes teab, millist ametit õppida –
miks raisata 3 aastat gümnaasiumis?
Mul on kahju, et Turba Gümnaasium suletakse, aga
sellisena nagu ta tänaseks päevaks on muutunud,
ta enam jätkata ei saa.
Kaido Katalsepp:
Kõike eelöeldut silmas pidades, tahan siiski öelda,
et iga inimene on vaba arvama ja mõtlema täpselt
seda, mida tahab. Nähtavasti absoluutset tõde
selles vaidluses me ei leia - kaalume plusse ja
miinuseid, teeme omad järeldused ning hääletame
lõpuks ikka südametunnistuse järgi. Teisiti ei ole
see lihtsalt võimalik.
Oluline on aga minu meelest aru saada, et
ühiskond ei toimi nii - et " It’s either MY WAY or
NOWAY!" (Asjad peavad toimima nii nagu mina
seda tahan, või ärgu toimugu üldse). Vale on ka
arvata, et meie riigijuhid on purulollid ja meie siin
teame täpselt, kuidas asjad tegelikult käivad. Me
oleme nad ise valinud ning minul on igatahes hea
meel, et meil on täna toimiv valitsus, kes julgeb
vastu võtta raskeid otsuseid. Kuidagi ei sooviks olla
riikide nahas, kes täna tänu populistlikule poliitikale
võlavangis istuvad.

Elma Kaldjärv:
Minu lapsed on mitmes koolis käinud
bussiga. Tüdrukud alati kartsid bussisõitu,
eriti libedal ajal. Ka mina olin ikka ja alati
mures laste kojujõudmise pärast, sest
eluolu sunnil käisid lapsed ka 15 kilomeetri
kaugusel koolis. Kui jäid bussist maha,
tule koju jalgsi. Samas ei võimaldanud vald
transporti eksamite ajaks. Ükskõik kui vana
laps ka pole, on parem võimaldada lapsel
õppimist kodu lähedal koolis.

Railand Kiintok:
Saan aru, et gümnaasiumi jätkusuutlikus on praegu
küsitav, aga paraku ei ole ka valla tasemel tehtud
mitte midagi nende aastate jooksul, et olukord
poleks selline nagu ta praegu on. Sellest on kahju.
Rahaliselt ei saa tõesti kõik oma lapsi kaugemale
õppima saata, sest see on päris kulukas. Ei teki
valikuvõimalus hea ja halva hariduse vahel vaid
hariduse ja harimatuse vahel. Kahju.

Lemme Usberg:
Kui emotsioonid üle keevad, siis mõistuse
hääl vaikib.. Et asi toimiks, peaks
gümnaasiumi pooldajad andma ka toimivaid
lahendusi raha leidmiseks - siis oleks inetu
sõnavahetus täitsa olemata :) Niisama lõugu
lõksutada ja rusikaga vastu rindu taguda see pole lahendus, raha on vaja! Nii lihtne
ongi :) Ja kõik saavad sõbrad edasi olla!

Reigo Katalsepp:
Ega gümnaasiumi sulgemine ei ole ainult
hariduse kvaliteedi pärast, enamjaolt on
see ju ikkagi õpilaste vähesuse tulemus. Kui
terves gümnaasiumis käib ca 35 inimest, siis
on ju selge, et gümnaasiumi säilimine ei ole
otstarbekas. Veel vähem otstarbekas on see
sellepärast, et põhikooli lõpetajad ei taha
enam eriti selles koolis jätkata. Koolilapsed
teavad juba, et gümnaasium läheb kinni –
kõik märgid viitavad sellele.
Ega minagi tahaks, et Turbasse jääks
gümnaasium, kuid kui natuke reaalselt
mõelda, siis ei ole see võimalik. Kui ma eksi,
siis kool saab raha iga õpilase pealt, kes seal
õpib. Mida vähem õpilasi koolis käib, seda
vähem saab kool riigipoolset toetust, aga
kulutused jäävad samaks. Võib-olla käib siis
gümnaasiumi pidamine vallal üle jõu.

Kristiina Prees:
Mure on suur ja mingi hea lahendus tuleb leida.
Kuid palun mitte rääkida kui Turba lastest ja
nende transpordist, vaid ühistest lastest. Ellamaa
lastel tekib suurem probleem transpordiga, kui
tulebki otsus gümnaasium kaotada. Loodan, et
mida iganes te ei otsusta, arvestate kõikide Nissi
valla laste huve, mitte ainult Turba või Nissi laste
omi. Muidugi see, et Nissi kooli lapsed ei vaata
Turba Gümnaasiumi poole, selles pole süüdi
Turba kool vaid viga tuleb otsida kodust ja Nissi
koolist. See on minu arvamus, aga ma olen kindel
et paljud jagavad seda arvamust. Igatahes kainet
mõistust otsuse tegemisel.

Tarvo Jõeste:
Gümnaasium Nissi vallas
ilmselgelt kaua ei ela. Aga
loodetavalt inimesed ja lapsed
elavad. Natukenegi pikemalt.
Midagi peab tegema meie
põhikoolides antava hariduse
väärtuslikumaks muutmise
heaks. Ja kvaliteetsemaks
muutumise heaks. Hetkel ma
veel ei tea, mis see olema
peaks. Aga tunne on, et igal
juhul peab! Igaüks natuke peab.

