
Tallinna Huviksekuse Kullo hoolekogu koosolek 18. augustil 2021 Kullos 
 
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Raul Rohtla, Ene Jakobson, Ingrid Kõrvits, 
Valdo Rüütelmaa, Annika Kaseorg, Karin Lelle ja Kullo direktor Ronne Sära. 
Puudusid hoolekogu liikmed: Tarmo Kruusimäe ja Martin Kruus. 
 
Koosoleku juhaja: Raul Rohtla 
 
Koosolekul olid arutlusel järgmised teemad: 

1. Õpetajate digipädevuse tõstmine. Koolituste võimalused.  
2. Distantsõppe ja õuesõppe võimalused Kullos. Info Ronne Säralt, et sellega 

on tegeletud ning võimalusi ja hindasid uuritud. Hinnad on kõrged. 
3. Kullo eelarve esitamine. 
4. Kullo kodulehega seonduv 
5. Kullo reklaamimine sotsiaalmeedias 
6. Kullo õpilaste arvu suurendamine. Teabepäevad, lahtiste uste päevad, 

reklaamid meedias, avalikus ruumis jne. 
7. Kullo sündmustele piletite müümise keskkonnad. Piletilevi on väga 

kulukas. Info Ronne Säralt: Tallinna asutustel on tulevikus võimalik 
kasutada Komakese tasuta keskkonda. 

8. Karepa laagri sanitaartingimused 
9. Kullo erinevate valdkondade juhtide tööle asumine. 
10. Koolivaheajad Kullos 
11. Kullo hoolekogu koosolekute toimumised. 

 
Ettepanekud ja otsused: 

1. Ettepanek Kullo hoolekogu liikmelt Annika Kaseorult uurida õpetajate 
digipädevuse tõstmisega seotud koolituste võimalusi. Tegeleb sellega. 

2. Direktor Ronne Sära uurib Kullo õuesõppeks varikatuste kasutamise 
võimalusi. Kas oleks võimalik paigaldada maja galeriide vahelistele 
aladele kinnitustega maja külge. 

3. Direktor on esitanud Kullo eelarve koos hoolekogu 6. juuli 2021 
koosoleku ettepanekutega (palgateemad, mittepedagoogilised 
ametikohad, valdkondade juhid). 

4. Kullo koduleht vajab välja vahetamist. Info Ronne Säralt: tööle võetakse 
alates 2022. aasta jaanuarist uus inimene, kes hakkab haldama Kullo 
sotsiaalmeedia kanaleid. 

5. Kullo vajab oma huviringide reklaamimiseks sotsiaalmeedia platvorme.  
Kuni uue inimese tööle asumiseni jaotatakse ülesanded Kullo 
administratiivtöötajate vahel, luuakse kontod. 

6. Kullo õpilaste arvu suurendamine – sel sügisel tegeleb Kullo 
administratsioon ja ka iga huviring eraldi. Järgmiseks õppeaastaks 
suuremad kampaaniad, eestvedajaks uuel loodaval ametikohal tööle asuv 
inimene. 

7. Ettepanek kasutada piletimüügiks soodsamat Fienta keskkonda. Ronne 
Sära uurib Komakese võimalust, mis oleks tasuta. 

8. Leida võimalusi annetuste vm näol parendada Kullo Karepa noortelaagri 
sanitaartingimusi (kämpingud, duširuumid, Roosa villa). 

9. Ingrid Kõrvitsa ettepanek: juba sügisest võiksid alustada tegevusega 
erinevate valdkondade juhid. Esialgu nö vabatahtlikena, alates 2022 



tasustatuna. Valdkonnad: tants, koorilaul, pilliõpe (ka soololaul, 
puhkpilliorkester), kunst, tehnika ja eelkool.  

10. Hoolekogu otsus: koolivaheaegadel Kullos õppetööd ei toimu. Õpilastel on 
koolivaheaeg. Õpetajatel toimuvad koolitused, enesetäiendamine, 
järgmiseks õppeperioodiks ette valmistamine jne. Õppetööd võib 
koolivaheajal läbi viia õpetajate ja lapsevanemate vastastikusel 
kokkuleppel. 

11. Kullo hoolekogu hakkab kohtuma vähemalt korra kvartalis. Järgmine 
koosolek toimub 4. oktoobril 2021 Kullos. 

 
Protokolli koostas: Ingrid Kõrvits 
 
 
 
 
 
 
 


