
Kool ja
kogukond

Pühajärve põhikool oma 90 õpila-
sega on suuruselt teine maapõhi-
kool Valgamaal. Meil on tubli õpe-

tajaskond ja korras koolimaja.
Veebruaris 2008 andis president
Toomas Hendrik Ilves meile üle Eesti

kauni kooli tiitli. 2010. aasta EDUKO

uuringus hinnati Pühajärve põhi-
kool üheks innovaatilise maakooli
mudeliks. Võib julgelt väita, et meie
kool on tugev põhikool. Aga Otepää
vallavolikogu ja -valitsus tahtis meie
kooli sulgeda. Kool ja kogukond ei
mõistnud ega mõista sulgemisotsuse

tagamaid.
Vallavolikogu koalitsiooni eest-

võtmisel on koob püütud sulgeda
alates 2010. aasta suvest. Siis otsus-

tati mitte avada 1. klassi, septembris
lõpetati etteteatamiseta tööleping
direktoriga. Tänu kogukonnale ja
advokaadi sekkumisele ennistati
mind tööle. 2011. aasta märtsis üri-

tati kool jälle kinni panna, kuid tänu
aktiivsele kogukonnale ei jõudnud
see otsus volikogu istungile.

11. novembril teavitati õpetajaid
ja lapsevanemaid kohaliku ajalehe
Otepää Teataja kaudu koosolekust

Otepää kultuurikeskuses, et selgita-
da Pühajärve põhikooli ühendamist

Otepää gümnaasiumiga. Minu küsi-

mus: ,,Mis tunne on, kui loed oma
elu puudutavatest olulistest otsus-

test ajalehest või kuuled seda mõne

juhusliku inimese käest?" Esimene
reaktsioon on inimlikult arusaadav:

ebaõiglus, ,,minust sõidetakse üle",

pahameel...
23. novembril 2011 võeti Otepää

vallavolikogu istungil vastu otsus

sulgeda Pühajärve põhikool 1. sep-
tembrist 2012. Minu küsimus: ,,Kas

elame tõesti sellisel ajal, et ainult rää-

gime inimeste olulisusest ja nende
väärtustamisest, juhid ja otsustajad
aga käituvad teisiti?" Inimeste vastu-

panu tuleneb teadmatusest - miks
nii käitutakse? Teadmatust aitaks
vähendada olukorra selgitamine
põhimõttel ,,kaasa! kuula! kaalu!".
Eri osapooli puudutavad otsused

peavad olema võimalikult arusaada-
valt põhjendatud.

Polüthammasrataste vahele jää-
nud kogukond on kogunenud oma
kooli kindlalt kaitsma. 19. detsemb-

ril andsid lapsevanemad hagi Tartu
maakohtusse Otepää vallavolikogu
otsuse tühistamiseks, 27. veebruaril
toimus kohtuistung ja 7. märtsil
rahuldas kõhus lapsevanemate hagi
ning tühistas Otepää vallavolikogu
otsuse põhikooli sulgemise kohta.

Lapsevanemaid kohtus esindanud
Carri Ginteri sõnul ei pea olema

õiguskantsler, president ega peami-
nister, et edukalt oma õigusi kaits-
ta. Allar Jõksi sõnul kinnitab otsus,
et kodanikuühiskond on julgete ja
enesekindlate kodanike ühiskond:
,,Minule oli selle kohtuasja ajamine
justkui jätk õiguskantslerina 2001.
aastal algatatud debatile sellest, kui-
das väikekoolide sulgemine mõjutab
hariduse kättesaadavust."
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