
Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlaskogu üldkogu 
 
Reedel, 13.aprillil toimus MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu üldkogu esimene 
koosolek. Vilistlaskogu asutati 6.jaanuaril 2012.aastal. Vilistlaskogu asutajaliikmed on Liina-
Mai Tooding, Uno Kaldmäe, Meelis Mälberg ja Rein Raadla. 
Vilistlaskogu eesmärgiks on Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlaste koondamine, kooli arengu ja 
oluliste tegevuste toetamine, gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse kandmine ning 
propageerimine. Vilistlaskogu eesmärgiks on ka kaasa aidata kooli strateegilise rolli 
esiletoomisele, tugevdamisele ja realiseerimisele, edendamaks Räpina piirkonda. 

Vilistlaskogu liikmeks võib astuda iga Eesti Vabariigi kodanik, kes on lõpetanud Räpina 
Ühisgümnaasiumi või kooli, mille järjepidevust kannab Räpina Ühisgümnaasium. 
Vilistlaskogu liikmeks võib astuda ka isik, kes on kooli tegevusele tõhusalt kaasa aidanud või 
kooliga lähedalt seotud. Praegu on vilistlaskogus 39 liiget. 
 
Üldkogu päevakorras oli juhatuse valimine, revisjonikomisjoni valimine, liikmemaksu 
kehtestamine, ülevaade vilistlaskogu moodustamisest ja juhatuse tegevusest ning ülevaade 
õpilaste küsitluse tulemustest. 
 
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. 
Kuni esimese üldkoguni kuulusid juhatusse vilistlaskogu asutajaliikmed. Üldkogu poolt valiti 
MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liikmeteks Uno Kaldmäe, Meelis 
Mälberg, Ulla Preeden, Kaido Salomon ja Rein Raadla. Pärast üldkogu toimunud juhatuse 
koosolekul valiti juhatuse esimeheks Uno Kaldmäe ja aseesimeheks Ulla Preeden.  
 
Vilistlaskogu revisjonikomisjoni liikmed on Eve Sibul, Maie Oper ja Hele Oidermaa. 
Revisjonikomisjoni esimees on Eve Sibul. 
 
Üldkogu kehtestas iga-aastase liikmemaksu suuruseks 10 eurot, kutseõppeasutuste õpilastele, 
kõrgkoolide üliõpilastele ja pensionäridele 5 eurot. Liikmemaks tuleb tasuda jooksva aasta 
1.juuniks MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu arvele nr 221054598350 (Swedbank). 
 
Oma 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; 
• 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 esitada projekte ning taotleda toetusi kooli tegevuste ja materiaal-tehnilise 

baasi täiustamiseks.  
 



Veebruari- ja märtsikuus viisime läbi uuringu, milles osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: 
Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska. Küsimustiku 
koostasid vilistlased Kairi Kasearu ja Liina-Mai Tooding (TÜ, sotsiaal- ja 
haridusteaduskond). 
Küsitluse viisid läbi Kairi Kasearu RÜG-s, teistes koolides 11.klasside õpilased direktori 
suunamisel, andmed töötles Liina-Mai Tooding.  
Uuringu eesmärkideks olid: 

• selgitada õpilaste edasiõppimise kavatsused; 
• millest lähtuvad õpilased kooli valikul? 
• mida teavad õpilased Räpina ja Räpina kooli kohta? 
• kust hangivad õpilased infot, mille kohta soovitakse infot? 
• milles seisneb õppimise mõte? 
• millistele nõuetele peaks vastama tulevane töö? 

 
Järgnevalt põgus ülevaade uuringu esialgsetest tulemustest. 
 

  
 
Tähtsamad asjaolud tulevase kooli valikul: 

• õpilassõbralik õhkkond 
• kool kodu lähedal või hea transport 
• meelepärased õppimissuunad 
• aidatakse, kel õppimises raske 
• saadakse edukalt sisse kõrgkoolidesse 
• head sportimisvõimalused, edu spordis 



• kool tuntud hea koolina 
• on häid huvialaringe 
• koolimaja ümbrus puhas ja korras 
• sõbrad on käinud või käivad selles koolis 

 
Kooli asukoha omadused: 

• heas korras teed-tänavad 
• korralikud kauplused 
• avalikud Wifi-alad 
• hästi korraldatud ühistransport 
• pank, postkontor 
• avalik staadion 
• kultuurimaja 
• kohvikud-pubid ja teised söögikohad 
• videovalve, hea turvalisus 
• aiad, pargid 
• raamatukogu 
• mingi traditsioon 

 
Infoallikad:  

• kooli koduleht 
• sõprade-tuttavate käest info hankimine 
• RÜG lahtiste uste päevad 
• RÜG õpilased tulevad Sinu kooli 
• voldikud ja muu info paberil 
• tuleksid ise kooli uurima 
• kooli Facebook’i konto 
• koolipeod vm suured üritused 
• kooli ajaleht või infoleht 
• Räpina valla koduleht 
• Räpina Rahvaleht 

 
Üldkogu materjalidega saab tutvuda Räpina Ühisgümnaasiumi kodulehel www.yg.rapina.ee  
 
Vilistlaskogu kontakt 
Kooli 5 Räpina Põlvamaa 64504 
Telefon 796 1435 
e-post vilistlaskogu@yg.rapina.ee 


