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TES Täienduskoolide aastakoosolek 
 

teisipäeval, 10.oktoobril, 2017 kell 7 – 8.30 õhtul 
Toronto Eesti Maja kohvikus 

 

Kohal: 22 lapsevanemat, õpetajad tulid tunni vaheajaks- H.Tenno, P.Osso, juhatusest Linda Soolepp, Aili 
Hutchings, Eda Oja, Monika Roose-Kolga.  

PPääeevvaakkoorrdd  
  

Kvoorumi puudumise tõttu algas koosolek kell 7.30 õ. 
 

11.. AAaassttaakkoooossoolleekkuu  rraakkeennddaammiinnee  
Eda Oja: valime koosoleku juhatajaks Linda Soolepp 
Linda Soolepp: valime koosoleku protokollijaks Eda Oja 
Vastu võetud ühel häälel.                                      

 
22.. EEeellmmiissee  aaaassttaa  pprroottookkoollllii  22001166//22001177  kkiinnnniittaammiinnee  

Linda Soolepp: andsime enne koosoleku algust vanematele lugeda eelmise aasta protokolli. 
Protokoll saadeti ka vanematele epostiga eelnevalt. Vanematele meeldis, et said juba enne 
lugeda kodus. 
Eelmise aasta protokollile ei olnud küsimusi ja see kinnitati ühel häälel.  
 

33.. AArruuaannddeedd  
A. Juhataja aruanne 2016/2017 - Monika Roose-Kolga 

Aruanne ära toodud lisalehel. 
Küsimusi ei olnud. Aruanne vastu võetud ühel häälel. 

 
B. Lastevanemate komitee esimehe aruanne 2016/2017 - Linda Soolepp 

Aruanne ära toodud lisalehel. 
Kohvik suleti 1.01.2017. Otsustasime, et eesti kool üürib kohvik kooliõhtuteks, et vanemad 
saaksid rahulikult arvuti taga tööd teha ja suhelda omavahel, kui lapsed on tundides. 
 

E.Oja: suur tänu esimehele, kes kutsus Bell firma välja Wi-Fi paigutamiseks kohvikusse ja 
klassiruumidesse. 
L. Soolepp: suur tänu kohvikupidajatele Janne Laanemaale ja Lisa Negesele. 
E.Oja: meil on koolis 2 õpetajat, kes said  2017 EKN teenetemärgi - Eve Järve ja Erika Kessa.  
Aruanne vastu võetud ühel häälel. 
 
 
C. Laekuri majandusaruanne 2016/2017- Aili Hutchings 

Aili Hutchings luges ette majanduse aruande, näitas tulusid ja kulusid. Lisalehel aruanne ära 
toodud. 
 
 



 

 

A.Lindvere: mis on õpetajate palk? 
E.Oja: see  ei ole palk, vaid hüvitis, mis on seotud vabatahtliku panusega, summa on 
konfidetsiaalne, algab $ 50.00 1.a õpetaja ,siis suureneb. 
M.Roose-Kolga: asendusõpetaja tasu peaks tõstma. 
E.Oja: üle mitme aasta on meie kooli majandusarunne plussis, ei ole kooliaasta lõpus 
puudujääki. 
A.Hutchings: meid on aidanud mitu pärandust, mida me oleme saanud viimase 5 aasta 
jooksul. 
Maj.aruanne vastu võetud ühel häälel. 

 
D. M.Roose-Kolga kooli  tegevuskavast 2017/2018 

Aastakava ära toodud lisalehel. Kindlasti tuleb sinna lisandusi uute tegevuste näol. 
Alati on tulemas külalisi Eestist, keda ka me kutsume võimaluste piires kooli esinema. Kui 
sobib kellaaeg ja päev.24.okt.2017 tulevad noored lauljad Pärnust, Eestist kooli esinema 1 
tunnise kavaga. Jätkame estdocsi ja jõulupuu korraldamist. Uuel aastal pühendame Eesti 100 
üritustele. Sooviksime minna uisutama ja laulda koolimotot Raekoja platsil Torontos. 

 
44.. KKoooolliikkoommiitteeee  vvaalliimmiinnee  

A. L. Soolepp tegi ettepanekud valida koolikomitee juhatusse 2017/18 kooliaastaks: 
Laekur: Rita Gonneau 
Vastu võetud ühel häälel 

B. Sekretär: Eda Oja 
Vastu võetud ühel häälel 
Koolijuhataja: Monika Roose-Kolga 
Vastu võetud ühel häälel 

C. E. Oja tegi ettepaneku valida: 
Koolikomitee esimees: Linda Soolepp 
Vastu võetud ühel häälel 

D. L. Soolepp tegi ettepaneku valida raamatukoguhoidja: Tiina Jenkins, kes on olnud ka 
juhatuses, annab uuel kooliaastal lisaks ka ajalootunde algkoolis ja keskkoolis, mistõttu ei ole 
T. Jenkinsil võimalik juhatuse koosolekutel kohal käia ja mistõttu jääb juhatus 
kolmeliikmeliseks. Me alati arvestame T. Jenkinsi abi ja nõuannetega ka edaspidi. 
Vastu võetud ühel häälel.  
L. Soolepp: senine laekur A.Hutchings teatas, et ta lahkub uuel kooliaastal 2017/18, kuna ta 
tütar lõpetas kevadel gümnaasiumi. Tal ei ole enam võimalust oma tööd jätkata. Meil on nii 
hea meel, et leidsime uue laekuri, keda Aili hea meelega juhendab ja kellele Aili annab oma 
teadmised edasi. 
 
E.Oja: tänasime Aili Hutchingit 10aasta pikkuse laekuri kohustuste eduka täitmise eest tugeva 
aplausiga. Kool kinkis A.Hutchingsile mälestuseseme ja lilled suure vaeva ja eeskujuliku töö 
eest laekurina.  
 
22001177//1188  TToorroonnttoo  EEeessttii  TTääiieenndduusskkoooolliiddee  llaasstteevvaanneemmaattee  kkoommiitteeee  jjuuhhaattuuss  kkiinnnniittaattuudd::  
LLaaeekkuurr  --  RRiittaa  GGoonnnneeaauu  
SSeekkrreettäärr  --  EEddaa  OOjjaa  
KKoooolliijjuuhhaattaajjaa  --  MMoonniikkaa  RRoooossee--KKoollggaa  
KKoooolliikkoommiitteeee  eessiimmeeeess  --  LLiinnddaa  SSoooolleepppp  



 

 

 
55.. MMuurreedd,,  jjooookkssvvaadd  kküüssiimmuusseedd  

AA.. LL..  SSoooolleepppp  --  kkaalleennddrriisstt  
Kavatseme jätkata koolikalender 2018 tegemist ja kaasata vanemaid, et nad toetaksid oma 
minikuulutustega kalendrit. Koolikalender on meie ainuke tulutoov ettevõtmine. Saime ju pea 
4700.00 toetust kalendri tegemisega. 
Vanemad tundsid huvi, kui palju trükkimine maksis ja mitu eksemplari me lasime trükkida, kui 
palju maksis kalender, kui palju maksab kuulutus. 
L. Soolepp-vastused: trükkimine maksis 1100.00 ja trükiarv oli 300 tk, 2 miniruutu 25.00, suur 
riba kuulutus 250.00. 
E.Oja- eesti organistasioonid soovivad hea meelega toetada kooli ja oma tegevust kuulutada 
koolikalendris, pidades vajalikuks tutvustada noortele eesti ühiskonda.     

BB.. LL..  SSoooolleepppp  --  rraahhvvaajjõõuulluuppuuuusstt    
Toimub 9.dets. 2017. Koolil on laud, kus on saadaval vabatahtliku annetusega koolikalendrid 
2018, koolil on lastelaud, kus nad saavad teha dekoratsioone. Seekord ei tee palju tegevust. 
Meie koor on laulnud varem rahvajõulupuul. Palun teatage, kas seekord saate ka tuua lapsi 
laulma. 

CC.. MM..  RRoooossee--KKoollggaa  --  EEVV110000  
24.veebr. Raekoja platsi ees lipu heiskamine ja paraadina minnakse Sheratoni Hotelli 
banketisaali lõunastama. Seal laulavad ka eesti kooli noored.Palume vanematel osta pileteid 
nii lastele kui omale, et saaksime koori laulma. 
L. Soolepp: tegin küsitluse, pooled ei avanud eposti, teised vastasid. Peame veelkord saatma. 

DD.. AArruutteelluudd  kkoooolliitteeeemmaaddeell  
H.Oder: kas saaks õpetaja käest küsida kodutöid, kui laps puudub. 
M.Roose-Kolga: peab olema mõlemapoolne koostöö, et puudunud töid saaks kätte ja järele 
teha. Igal õpetajal on omad meetodid.   
L. Soolepp: soovime osta uusi raamatuid lastele, eriti töövihikuid, saaksime ka paljundada 
vastavalt õpetaja valikule. 
 

Aastakoosolek toimus arutlevas õhkkonnas. Lastevanematel oli hea kaasaelamine kooliküsimustes.   
 
Kohv ja suupisted  

  
  
  
  
MMiiddaa  JJuukkuu  eeii  õõppii,,  sseeddaa  JJuuhhaann  eeii  tteeaa!!    
  
  
TTEEEEMMEE    EEEESSTTII    KKOOOOLLII    PPAARREEMMAAKKSS!!  



 

 

 
Toronto Eesti Täienduskoolide aruanne 2016 - 2017 kooliaastal 

 
2016 – 2017 kooliaastal oli õpilasi 63 pluss 24 täiskasvanut- kokku 87 õppurit. 
Klassid olid jaotatud 1-2 emakeele klass, 1-2 Esto klass, 3-4 emakeele klass, 3-6 Esto klass, 5-6 emakeele 
klass, keskkooli 1-3 emakeel ja gümnaasium, keskkooli Esto 101-301 ja Esto gümnaasium. 
Täiskasvanutel oli kaks klassi. 

Koolidel oli 35 kooliõhtut. 

Emakeele klasside peamine eesmärk on täiendada õpilaste eesti keele oskust. Esto klasside eesmärk on 
täiendada sõnavaraoskust ja suulist rääkimist. 

Õppekavas oli eesti keele grammatika, maateadus, laulmine ja keskkoolis-gümnaasiumis lisaks veel 
rahvatants. 

Kooli eesmärk on ka tutvustada õpilastele Eesti kultuuri, kirjandust, muusikat ja muud, mis tugevndaks 
nende kuuluvustunnet suuremasse eestlaste perre ja hoiaks neid eestlastena. 

Lisaks igapäevastele klassitundidele on meil olnud ka eriüritusi ja külalisi. 

Oktoobris külastasime EKKK kunstinäitust (terve kool). Toimus Lotte raamatute ja filmide õhtu Eesti 
Lastekirjanduse Keskuse poolt koos Katrin Tõnnisoniga, Lottega- laulja-näitleja Gerli Padar ja filmimehed 
Heili Ernits ja Janno Põldma. Samal ajal tutvus keskkooli noored Eesti kunstniku Kertu Sillastega.Koolile 
kingiti hulga Lotte raamatuid. 

Novembris esitas EstDocs  koolile filmi. Oli tore õhtu. 

Koolidel oli jõuluõhtu, kus sõime traditsioonilisi eesti jõulutoite, laulsime jõululaule ja noored esinesid 
jõuluvanale ja saadi kinke jõuluvanalt. Võtsime osa ESK rahvajõulupuu tegevusest detsembris. 

Jaanuaris külastas meid Improteater Tallinnast 4 näitlejaga, kes õpetasid huvitavaid eesti keele mänge. 
Veebruaris pühitsesime sõbrapäeva, vabariigi aastapäeva ja vastlapäeva esinemistega. Esinesime TES 
kontsert-aktusel EV aastapäeva puhul. 

Märtsiküüditamise tähistamine toimus küünla süütamisega ja Gulag 113 filmi vaatamisega.Märtsi lõpus 
külastasid keskkooli ja gümnaasiumi noored  Tartu College’i, kus õppisid baltlaste ajalugu koos Piret 
Noorhaniga. Toronto Eesti koolikoor korraldas aprillis tulutoova kevadkontserti "Tallinna teel", kavas oli 
mitu kohalikku muusikagruppi ja koolikoor- 15 lauljat eesti koolist. Nad laulsid ka noorte laulupeol 
Tallinnas 2.juulil, 2017. 

Mai algul käis tuntud kirjanik Leelo Tungal noortega rääkimas enne emadepäeva aktust.Siis olid eksamid ja 
lõpuaktus. 



 

 

Üldiselt oli edukas aasta. Noortel on tore koos olla ja koos õppida. Kuigi on vahel nurisemist, et on liiga 
raske, noortelt endilt on alati kuulda head aasta lõpul. Need, kes käivad, tunnevad sellest rõõmu ja 
leiavad, et see on väärt seda aega. 



 

 

Toronto Eesti Täienduskoolide tegevuskava 2017 - 2018 kooliaasta 
 

Koolipäevi on 28.Õpilasi on vähem – praeguse seisuga 62 pluss 19 täiskasvanut. 

See tekitab suurt muret. Toronto Eesti Lasteaias lõpetas ainult üks noor, kes ei olnud valmis veel hiliste 
teisipäeva õhtute jaoks.  Kuigi olen kuulnud, et tuleval mail lõpetab 13 lasteaiamudilast.   

Sellega on meil üks vähem algkooli klass.  Meie oleme ka muutnud klasside nimed – meil on algkooli 
klassid A, B, C, D ja Keskkooli – Gümnaasiumi klassid E ja F.  Klassid on jaotatud vanuse ja eesti keele 
oskuse järgi.  Muudatusi klasside vahel on alati võimalik koos õpilase, vanema ja õpetaja diskusiooniga.  
Ka teame, mitu aastat iga õpilane õpib, et saab ikka õiges aastas lõpetada. 

Laulutunnid on igal nädalal algkooli õpilastele ja üle nädala keskkkooli – gümnaasiumi õpilastele, kel on  ka 
rahvatants Elin Marleyga.Ka C kuni F klassidel on üle nädalal ajalootund Tiina Jenkinsiga. 

Juba on meil külas käinud külas Eesti skulptor- kunstnik Tauno Kangro. 10.okt on pildistamine 
koolikalender 2018 jaoks. Toimub ka lastevanemate aastakoosolek. Tulemas on tütarlastekoor Elise 
Pärnust 24.okt oma laulukavaga. Siis on kindlasti Estdocsi filmiõhtu novembris.Kavatseme tänavu 
pühitseda jõule terve kooli perega koos nagu viimastel aastatel suures saalis.  

Nagu teame, Eesti Vabariik pühitseb 100 aastat.  Sellega seoses soovime üüritud koolibussiga sõita 
Toronto Raekoja platsile, kus laulame koolimoto laulu Toronto sildi ees, lindistame esinemist  ja lisame 
selle sünnipäevakaardile, mida saadame Eestisse.  Siis uisutame ja joome kakaod. 

24. veebruaril koolinoored on kutsutud Raekoja platsile lipu heiskamiseks ja siis lõunale Sheratoni, kus 
meie oleme palutud esinema ühe või kahe lauluga. 

Koolid lõpetavad  samal ajal.  Lõpetajad kirjutavad eksamid esimesel teisipäeval, siis on emadepäeva 
aktus, kus kõik klassid esinevad ja lõpuaktus on viimasel teisipäeval mais. 

Ootame lastevanemate tagasisidet meie tegevustest ja plaanidest.Püüame koos kooli edasi viia ja 
kasvatada järgmist põlvkonda, kes kannab meie eesti tegevust ja mõtet edasi siin suur-Toronto 
piirkonnas.Toronto Eesti Täienduskool saab 70aastaseks 2019.a. 

Monika Roose-Kolga- koolijuhataja 

 



 

 

TES Täienduskoolide esimehe aruanne 
 

teisipäeval, 10.oktoobril 2017 
kell 7.00-9.00 õhtul 

Toronto Eesti Maja kohvikus 
 
Tere tulemast TEST aastakoosolekule! 
Eesmärgiks on arendada laste eesti keele võimeid ja tutvustada neile Eesti kultuuri.  Kutsume Eesti kooli 
Eesti päritoluga kunstnikke, muusikuid ja teisi.  Kõige tähtsam on, et lapsed kasvatavad omavahel 
sidemeid, et meie ühiskond püsiks. 

Eesti koolil on uus juhataja, Monika Roose- Kolga.  Monikal on pedagoogiline tagapõhi ja ta  toob endaga 
kaasa värskeid ideid ja õppemetoodikat.   Rahvajõulupuul oli meil koolilaud, kus tutvustasime ühiskonnale 
Eesti kooli.  Eelmine aasta meil ei olnud rahalist tulu rahvajõulupuul.  Üldiselt kooli laua külastajaid on 
vähe.  Koolikoor tegi ettekannet.  Loodame, et see aasta vanemad toovad oma lapsed rahvajõulupuule 
laulma. Kui kava on teada, teatame lastevanematele ja saadame küsimustiku, kus palume, et vanemad 
teataks meile, kas laps(ed) võtab(vad) osa. Tähtsam ja suurem lähiaja sündmus on EV100, kuhu koolikoor 
on palutud laulma.  Ootame vanemate vastuseid küsimustikule.  Ülejärgmine a. 2019 on üldlaulupidu ja 
Elle Rosenberg hakkab koolikoori osavõttu korraldama.  Kooli kõige suurem ja ainuke tulutoov projekt on 
Toronto Eesti Kooli kalender. Tulu oli natuke alla $6,000 ($5,950) ja puhaskasum oli natuke alla $4,700 
($4,635). Tänu heale tiimile – Eda Oja, Linda Soolepp ja tublid annetajad. Ootame see aasta rohkemat 
osavõttu vanemate poolt kuulutuste näol. Tuleb meeles pidada, et kool ei ole õppemaksu tõstnud ja ei 
kurna lastevanemaid lisaraha kogumisalgatustega. 

Kool tegi infrastruktuuri täiustamist. Wifi on nüüd kõikides klassides ja vanemad saavad internetti 
kasutada kohvikus. Kool ostis uut riistvara-kolm tahvelarvutit, projektor ja ekraan. 

Palun pange toimkonda oma nimi kirja, kui te ei ole veel teinud.  Abi läheb alati vaja ürituste 
korraldamisel. Vanemate abiga saame ettenähtuid ürituse läbi viia ja ootame Teie käest uusi soovitusi. 

Esimees: Linda Soolepp 

 

 

Juhatas: Linda Soolepp 

Protokollis: Eda Oja 

10.10.2017 

Toronto Eesti Maja kohvikus 

 


