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VILISTLASKOGU MOODUSTAMINE 

13.04.2012 



KUIDAS  ALGAS? 

 Vilistlaste esindajate (kohal 28 vilistlast) 

koosolekul 16.12.2011 otsustati: 

moodustada vilistlaskogu MTÜ-na 

vilistlaskogu moodustamise ülesanne pandi 

kooli direktorile 

 Asutajaliikmed: 

Meelis Mälberg 

Uno Kaldmäe 

Liina-Mai Tooding 

Rein Raadla 

 



VILISTLASKOGU MOODUSTAMINE 

 6.jaanuaril asutajaliikmed asutamiskoosolekul: 

moodustasid MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi 

Vilistlaskogu 

koostasid ja allkirjastasid MTÜ asutamislepingu 

allkirjastasid põhikirja 

 Vilistlaskogu on registreeritud 12.jaanuaril 

2012.aastal Äriregistris, registrikood on 

80336599 (riigilõiv 19,17 € kooli eelarvest) 

 Avatud pangaarve nr 221054598350 

Swedbank 

 

 



VILISTLASKOGU EESMÄRGID 

 Räpina ÜG vilistlaste koondamine;  

 kooli arengu ja oluliste tegevuste toetamine; 

  gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse 

kandmine ning propageerimine;  

 kaasa aidata kooli strateegilise rolli 

esiletoomisele, tugevdamisele ja 

realiseerimisele, edendamaks Räpina 

piirkonda.  



EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VILISTLASKOGU 

 osaleb kooliga seotud ürituste korraldamises ja 

toetab neid, sealhulgas aitab kaasa kooli 

tähtsündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, 

korraldab koos kooli juhtkonnaga vilistlaspäevi ja 

vilistlaste kohtumisi õpilastega; 

 osaleb oma esindaja kaudu kooli hoolekogu töös; 

 osaleb õpetajate ja õpilaste täienduskoolituse 

korraldamisel, vahendades seejuures vilistlaskogu 

liikmete kompetentsi; 



EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VILISTLASKOGU 

 toetab kooli kultuuri- ja spordikollektiive; 

 aitab kaasa kooli ajaloomaterjali kogumisele ja 
uurimisele; 
aitab kaasa põhikirja eesmärke teenivate trükiste 
väljaandmisele ja nende levitamisele; 

 aitab kaasa kooli ja vilistlaskogu tegevuste 
meediakajastusele, sealhulgas sotsiaalmeedia 
vahenditega;  

 aitab koolil taotleda projekte ning toetusi kooli 
tegevuste ja materiaal-tehnilise baasi 
täiustamiseks;  



VILISTLASKOGU JUHATUS 

 Vilistlaskogu juhtorganiks on juhatus, kes 

esindab vilistlaskogu, juhib ja korraldab 

vilistlaskogu tegevust üldkogu koosolekute 

vahelisel ajal vastavalt üldkogu otsustele ning 

esitab üldkogule kinnitamiseks vilistlaskogu 

raamatupidamise aastaaruande ja 

tegevusaruande. 

 Asutajaliikmed määrasid juhatuse 4-

liikmelisena: Uno Kaldmäe, Meelis Mälberg, 

Liina-Mai Tooding, Rein Raadla 



JUHATUSES 

 Otsus nr 1 (17.01.2012) 
Valida juhatuse esimeheks Rein Raadla. 
Rein Raadla volitused juhatuse esimehena 
kehtivad kuni uue juhatuse valimiseni vilistlaskogu 
esimesel üldkogul. 

 Otsus nr 2 (17.01.2012) 
Valida juhatuse aseesimeheks Uno Kaldmäe. 
Uno Kaldmäe volitused juhatuse aseesimehena 
kehtivad kuni uue juhatuse valimiseni vilistlaskogu 
esimesel üldkogul. 

 

 



JUHATUSES 

 Otsus nr 3 (17.03.2012) 

Teavitada Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlasi 

võimalusest liituda Mittetulundusühinguga 

Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu: 

avalikustada vilistlaskogu teave Räpina ÜG kodulehel 

avalikustada vilistlaskogu teave Räpina valla 

kodulehel 

avalikustada vilistlaskogu teave Räpina Rahvalehes 



OTSUS 3 JÄTKUB 

saata vilistlaste esindajate koosolekul osalenud 

inimestele teade elektronpostiga ja paluda 

vilistlaskogu teavet levitada oma lennukaaslaste 

hulgas 

saata vilistlastele, kes on osalenud vilistlaste 

kokkutulekutel ja registreerimislehele kirjutanud oma 

elektronposti aadressi, teade võimalusest liituda 

vilistlaskoguga  

avada vilistlaskogu arveldusarve 

 



MIDA VEEL TEHTUD? 

 Juhatuse aseesimees Uno Kaldmäe 10.veebruaril Petseri 

3.KK juubeliaktusel 

 Kairi Kasearu ja Liina-Mai Tooding koostasid küsitluse 

8. ja 9.klasside õpilastele, andmed töötles Liina-Mai 

Tooding (kokkuvõte eraldi esitlusena) 

 „Tagasi kooli“ raames koolis Ulla Preeden, Raivo 

Ristimäe 

 21. märtsil kaks 11.B klassi õpilast Tartu Ülikooli 

psühholoogia loengut, sotsioloogia loengut  ja omal 

valiku veel ühte loengut kuulamas (korraldas …..) 

 



KOOLI AJALOO RAAMAT 

 Materjal kogutud 

 Hetkel toimub teksti korrigeerimine (E.Kraav, 

T.Piho) 

 Projektid: kogusumma 11 350 € 

Eesti Kultuurkapital – 2012.aasta I jaotuse 

vahenditest ei rahastatud 

Piiriveere Liider, PRIA – vastust pole 


