Raasiku lasteaed Oravake Hoolekogu protokoll nr 1 (2018)
Koosoleku toimumise aeg: 19.veebruar 2018
Koht: Raasiku Lasteaed Oravake
Algus: 18.00
Lõpp: 20.06
Koosolekul osalesid:
Oravajütside rühma esindaja Merli Kuusik (hoolekogu esimees)
Käbikeste rühma esindaja Merle Krais (asendusliige)
Lendoravate rühma esindaja Toomas Kuningas
Koopaoravate rühma esindaja Elle Tamm
Pähklikeste rühma esindaja Janne Eggert
Raasiku Vallavalitsuse esindaja Aare Ets
Lasteaia direktor Stella Heiberg
Puudus õpetajate esindaja Silvi Nugis
Koosolekut juhtis Merli Kuusik, protokollis Elle Tamm
Päevakord:
1. Ülevaade lasteaia järjekorrast ja rühmade täituvusest 2018/2019
2. Hoolekogu pöördumise arutelu - sealt tulenevalt info töökorralduse kohta.
3. Asenduste teema
4. Projektidest osavõtt 2018 - (milliseid taotlusi on lasteaia poolt kavas 2018 esitada,
täiendavad ettepanekud hoolekogult, vallalt)
5. Turvalisuse teemad (olnud on etteheiteid libedusetõrje osas, millal kavas treppide ohutuse
osas tehtud ettepanekute elluviimine jne)
6. Jooksvad küsimused
1. Ülevaade lasteaia järjekorrast ja rühmade täituvusest 2018/2019
Direktor: Okt 2013-okt 2014 sündinute vanuserühmast on järjekorras 1 laps. Saab koha,
läheb lendoravate rühma.
Okt 2014-okt 2015 vanuserühm – järjekorras oli 7 last, 1 loobub, 6 tulevad ja saavad koha,
järjekord kaob ära.
Okt 2015-okt 2016 vanuserühm - kohta soovis 10 last, saab pakkuda koha kuuele. 4 jääb
ootele. Lisakohti tekib vaid siis kui keegi eest ära ütleb.
Okt 2016-okt 2017 vanuserühm – järjekorras on 17 last, 5 saavad koha. Osad ei jõua aasta
lõpuga 1,5 aastaseks saada.
Kokkuvõttes on alates 2018 sügis kohta vaja 8 lapsele. Kui Pähklikese rühma suurendada
(liitrühm, 2-4a vanused lapsed, praegu kohti 18), siis saaks 2 lapsele veel kohta pakkuda
(vanuserühmast okt 2015-okt 2016). Hoolekogu peab rühma suurendamise kooskõlastama.
Toomas Kuningas – Ettepanek uurida Pähklikeste rühma vanemate arvamust. Pooldan
väiksemaid rühmi, põhjuseks suurem turvalisus, lastega tegelemine, õp peavad stabiilsed
olema.
Merli Kuusik - Kui panna ennast lapsevanema olukorda, kes ootab järjekorras, siis tahaksin
kohta, ei ole vahet, kas rühmas on 18 või 20 last, +2 ei mängi suurt rolli.
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Merle Krais - Mille järgi täpsemalt järjekorda peetakse?
Direktor: Kodulehel on sorteeritud vanuserühmade järgi, vanusegrupp 2.okt-järgmise aasta
1.okt ja kuidas selle vanusegrupi lõikes on vanem avalduse kirjutanud. Ehk siis järjekord on
koha taotlemise (avalduse) järgi.
Lepiti kokku, Käbikeste asendusliige Merle Krais uurib Käbikese vanematelt nädala jooksul
meelsust, annab hoolekogule info edasi, seejärel hoolekogu langetab elektroonse hääletuse
teel otsuse, mis lisatakse käesolevasse protokolli.
Otsus: Elektroonse hääletuse tulemusena hoolekogu kooskõlastab Pähklikeste rühma
suurendamise 2018/2019 õppeaastal 2 lapse võrra (20 lapseni).
Poolt hääletasid Merli Kuusik, Elle Tamm, Janne Eggert, Urmas Ehala, Toomas Kuningas, Aare
Ets, Silvi Nugis. Vastuhääli ei olnud.
2. Hoolekogu pöördumine
(Taust: Seoses 2018.a eelarve koostamisega, tegi hoolekogu 2017 novembris Raasiku
Vallavalitsusele pöördumise, milles juhtis tähelepanu vajadusele tõsta lasteaiaõpetajate
palku, sh teha vahet kvalifikatsiooniga õpetajate palkades, võimaldada õpetajatele lisa
puhkusepäevi ning toetada noorte õpetajate haridustee jätkamist)
Merli Kuusik – Küsimus vallaesindajale, ehk avate selle vastuse tagamaid.
Aare Ets – Vastuskiri hoolekogule koostati detsembris, mina selle koostamisel ei osalenud. Ei
oska täpselt selgitada, miks siin lepiti kokku 3p lisapuhkust õpetajatele. Kuusalu vallas on
õpetajate puhkus pikem.
Direktor - Meil on nüüd 42+3 päeva. Mõeldud on jõulude ja aastavahetuse ajal need 3
lisapäeva õpetajatele võimaldada, siis on rühmad koos ja vähe lapsi.
Toomas Kuningas – Hoolekogu kiri valda polnud hetkeemotsioon. Tuli formaalne vastus. Vald
lasteaia pidajana peaks ise muretsema nende punktide osas. Kirjas on, et hetkel eelarve ei
võimalda palgavahet teha, kas 2019.a eelarves on see võimalik? Kas 1400eur koolitusteks on
piisav? Kui ei jõua Rae vallaga võrrelda, võrdleme Kuusaluga, Anijaga, Jõelähtmega. Inimesed
on tähtsamad kui betoon, tuleb inimestesse panustada. Mis see suurem plaan on kuidas
õpetajaid hoida ja neid motiveerida?
Aare Ets - asutuse juht on esimene isik, kes asutuse palgapoliitika eest seisab. Ei saa anda
veksleid välja.
Direktor – On murekoht, et haridusega ja hariduseta õpetajatel ei ole palgavahet, aga antud
hetkel on positiivne, et tõsteti abide palku, toimus suur tõus. Vallas on tehtud suuri samme,
et hariduse valdkonda panustada. Hea, et mindi kaasa riikliku tõusuga. Närime selle kallal, et
mis on halvasti, aga tegelikult on väga positiivne muutus toimunud.
Elle Tamm – Kuusalu vallas on lasteaia õpetajate palk suurem ja kevadest tõuseb veelgi, st
palgaralli käib. Väga hea, et meie vallas oli ka palkades hüpe, see jäi küll pisut poolikuks,
oleksime tahtnud näha, et haridusega ja hariduseta pedagoogide palkades on vahe sees.
Jätaks kõlama, et hoolekogu päris ei rahuldanud see tulem, mille vald suutis võimaldada, aga
loodame et edaspidi püütakse palgavahe ka sisse tekitada. Et naabervallad ei tõmbaks meie
õpetajaid ära ja saaksime hoida meie inimesi.
Aare Ets – Palgad on eelarveaasta järgi. Tänasest on tööl Juta Asuja, edastan talle sel teemal
info ja teeme valdade lõikes analüüsi.
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3. Asenduste teema
Merli Kuusik – asenduste teemale ei ole lahendust leitud, see oli eelmisel aastal ka kogu aeg
hoolekogus üleval.
Direktor - Olukord on endine. Lisainimest ei ole. Tööle sai valitud õppealajuhataja, kes saab
rühmades asendada. Kui on inimene puudu, siis asendab see, kes saab, või asendan mina.
Ületunnid on 1,5 kordselt tasustatud. Kui juhtub, et korraga on puudu mitmes rühmas, siis
tuleb teha valikuid. Samal ajal kui jaanuaris Koopaoravates oli probleem, oli puudu ka
muusikaõpetaja, Oravajütsidest abi, Koopaoravate abi, Käbikeste õpetaja. Saatsin
liikumisõpetaja Käbikestesse, kuna nad on väiksemad ja vajavad rohkem abi. Ise asendasin
Koopaoravates kui reaalselt oli abi vaja.
Elle Tamm – koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lg 6 kohaselt peab olema nõutav töötajate
arv kogu rühma tööaja vältel, mitte episoodiliselt. Samas lauses on öeldud, et see nõue on
laste turvalise keskkonna jaoks. Seal ei tohi teha järeleandmisi, tuleb leida asendaja rühma
terveks päevaks.
Direktor - Saan sellest aru. Lähtun kuidas reaalselt on võimalik. Lapsi oli neil päevadel
Koopaoravates 12-13. Ma ei pea õppetöö ajal kõrval jälgima, usaldame õpetajaid.
Elle Tamm – Ei tahaks surkida sellest teemas, aga ikka tuleb periood, kus asendamistega on
probleem ja see probleem kordub aastast aastasse. Eelmisel koosolekul oli juttu, et asendusi
aitaks lahendada osakoormusega inimene, et otsite teda, mis sellest on saanud?
Direktor - See jäi soiku kuna otsisin muud personali. Päris päevakorrast maas tema otsimine
ei ole. Arutame õppealajuhatajaga.
Meli Kuusik - Aruküla lasteaias on see inimene olemas, kas see lahendus õigustab ennast?
Direktor - Ei ole Aruküla direktoriga otseselt sellel teemal suhelnud.
Toomas Kuningas – Kas on statistika, palju on õpetajatele makstud ületundide eest 1,5
kordset tasu?
Direktor – Mul on andmetest võimalik kokkuvõte teha. Järgmiseks korraks.
Elle Tamm – Olen kuulnud, et õpetajad ei taha asendada ja ei taha teises rühmas asendada.
Kas võib olla asi kommunikatsioonis? Kas õpetajad teavad, et kui tuleb nädalas üle 35h,
makstakse üle minevate tundide eest lisatasu 1,5kordset. Kuus tuleb igal õpetajal 20 oma
rühmas katmata tundi, mida saab kasutada asendamiseks. Kogu selle jutu mõte on õnnetusi
ennetada ja tagada laste turvalisus. See on ka õpetajate huvides. Mida peab see õpetaja
tundma, kes on rühmas üksi, saab topeltkoormuse ja kui tema valvekorra ajal juhtub
õnnetus, jääb veel süüdi ka. Sellist olukorda tuleb ennetada.
Toomas Kuningas - Kui on seadusega mingid asjad reguleeritud, siis ei ole meil õigus seda
muuta. Näha on, et asendamiste süsteemi ei ole. Teine pool on õpetajate motiveerimine,
õpetaja teaks, et saab ületundide eest 1,5 koefitsendiga tasu. Praegu põhineb asi sellel, et
äkki keegi ei jää haigeks. Kroonilist probleemi ei saa nii lahendada, loodan, et direktoril on
mingi plaan.
Merli Kuusik – Üks lahendus rühmad kokku panna. Saab kasutada kui lapsi on vähe, see oleks
üks lahendus kui personali on puudu. Elame need paar päeva niimoodi üle.
Elle Tamm - Kas kuu lõpus on mõnikord nii, et mõnel õpetajal ei ole nominaaltöötunnid täis?
Direktor – jah.
Elle – Siis saaks seda kasutamata ressurssi kasutada asendamisteks. Kõik siin räägitud
meetmed kokku ja meil ei ole enam asendamiste probleemi.
Otsus: Võttes aluseks jaanuarikuu juhtumi, kus Koopaoravate rühmas ei olnud tagatud
koolieelse lasteasutuse seaduses ettenähtud nõutav personali arv, juhib hoolekogu teravalt
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direktori tähelepanu vajadusele täita koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lg 6 nõudeid ja
tagada rühmades kogu rühma tööaja vältel nõutav personali koosseis. Tegemist on otseselt
laste turvalisuse ning heaoluga seotud küsimusega, milles ei tohi teha järeleandmisi ega
eirata seaduse nõudeid.
Sõnastuse poolt – Elle Tamm, Merle Krais, Janne Eggert, Toomas Kuningas, erapooletud –
Merli Kuusik ja Aare Ets.
4. Projektidest osavõtt
Direktor - Osaleme projektis „igal lapsel oma pill“, taotlemine kuni 20 märts. Pole veel selge,
mida taotletakse. Võimalik on KIKlt taotleda (kuni 5.märts). Näputeateri projekt on veel
käimas, videole on võimalik like panna, peale 25.veeb selgub, mis sellest saab. Katta tuleb
omavastutus, seetõttu ei ole küsitud julgemalt.
Hoolekogu liikmetel täiendavaid ettepanekuid ei ole.
5. Turvalisus
Direktor – Vaatasin üle kõik maja trepid. Treppidel on sooned. Sõimes treppidel riidest
astmed. Seetõttu turvalisuse tegevuskavasse lisategevust ei pandud. Käbikeste välistrepp –
üks aste ja uks, nõuet ei ole, et peaks olema käsipuu. Sinna oleks mõistlik käsipuu
paigaldada, risk on küll tase 1 (vähene risk), aga on 2019 eelarves ja lisatud tegevuskavasse.
Tegevuskava muutsin vastavalt ettepanekutele (libedus, käsipuu jne). Kui nt mänguväljakute
kontrollimisel selgub, et mõnda tööd vaja kohe teha, siis sellega tuleb kohe tegeleda ja on
vahendid olemas.
Elle Tamm – Kas mõte ei olnud, et trepid on libedad sokkides käies, Lendoravate lapsed
jätavad jalanõud alla ja trepist üles lähevad sokkides. Võiks uurida majandusjuhatajalt, palju
need ribad maksavad ja soetada. Koristamise lihtsusest ei ole kohane rääkida kui küsimus on
turvalisuses.
Toomas Kuningas – Ettepanek on uurida ehitise täitedokumentatsioonist, kas trepi kivid
vastavad lasteasutuse nõuetele. Kus saab tegevuskavaga tutvuda?
Direktor - Saadan hoolekogu liikmetele tutvumiseks meilile.
Toomas Kuningas – Õueala libedusest rääkides on uusi libeduse tõrje vahendeid, mille mõju
kestab mitu päeva. Võib-olla mõistlik kasutusele võtta.
6. Jooksvad küsimused
Toomas Kuningas - Kas ja millisel viisil saab kaetud Lendoravate rühma laste logopeedi
vajadus?
Direktor – Alates 8.jaan on tööl logopeed. Hetkel on prioriteet kooliminevad lapsed, järjest
liigub vanuse järgi allapoole. Tegeleb hetkel kaardistamisega, millised lapsed abi vajavad.
Poole koormuse juures jõuab tegeleda umbes 15 lapsega. Täiskoormusega on koolis. Eelmise
logopeedi nimekirja järgi oli meie aias eeldatavalt 18 last, kes vajavad tuge. Lapsevanemad
võivad logopeedi poole otse pöörduda ja anda märku, et laps üle vaadata. Sisend võib tulla
ka õpetajalt. Logopeedi tööaeg lasteaias on valdavalt pealelõunati 15.00-17.00, mõni päev
pikemalt, hommikuti on koolis.
Direktor – Infoks, et lasteaias alustas loovusring, mõeldud 5-7 aastastele lastele. Teeb Triin
Hallik, kes teeb ka eelkooli.
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Elle Tamm – Vanematelt olen saanud signaali, et oleks võinud olla teavitus kohatasu tõusust
ja näiteks teises rühmas täide levikust. Kui midagi sarnast, et siis võiks olla parem info
liikumine.
Direktor - Üldjuhul tuleb kohatasude tõus määrusena, hetkel ei olnud teavitust seetõttu, et
on seotud alampalgaga ning vastav määrus on kehtiv septembrist.
Elle Tamm – Lapsevanemalt küsimus - kui tihti rühma vaipu pestakse või hooldatakse? Annan
edasi signaali, et neid võiks puhastusse saata.
Direktor - Jään vastuse võlgu, pean küsima pesupesijalt.
Direktor – Kohvikute raha kasutamisest. Ponisõidule kulus 270eur. 67 last sai sellest osa.
Osteti ka rühmadesse mänguasju 185eur eest. Hangiti ka staatilise elektriga seinale kleepuv
kile, millele saab magnetvildikatega joonistada-kirjutada. Nüüd jääk elamuspäevaks 160eur.
Elamuspäev võiks olla mai kuu sees, et kooli minejad saaksid osaleda. Läbiviimiseks plaanis
paar eurot koguda ka vanematelt (võrreldav teatrirahaga).
Merli Kuusik - Äkki jõulukohvik edaspidi lükata edaspidi sõbrapäevaks, detsembris kõigil
kiire.
Direktor – Õpetajad soovivad selgust mänguväljakute teemal.
Elle Tamm – Teema puudutab eelkõige Koopaoravaid ja tänaseid Käbikesi. Käbikeste rühmas
ei ole veel arutelu läbi viidud.
Merli Kuusik – Minule tundub, et Raasiku lasteaed on ehitatud selliselt, et lapsed peaksidki
mänguväljakute vahel liikuma, vanasti liikusid, ring peaks jätkuma. Minu laps on 1.28 pikk,
litsub laiaks need väiksed seal teisel pool maja, mulle meeldiks kui ta mängiks pigem
omavanustega koos.
Elle Tamm – Küsimus on lihtsalt selles, et Koopaoravate rühm kasvab oma mänguväljakust
välja, järgmisel aastal tahaksid lapsed mängida suuremal väljakul teisel pool maja. On aru
saada, et keegi ei toeta rühmade kolimist, unustame selle ära ja räägime ainult
mänguväljakute vahetamisest. Katsetame seda näiteks ühe aasta kui Käbikeste vanemad ka
selle ideega kaasa tulevad. Personaliga tuleb läbi arutata, et ka nemad saaks aru, mis on selle
iva ja et sellega ei kaasne mingeid tohutuid ümberkorraldusi.
Direktor - Kütteprobleemi osas – soojemal ajal tuleb katusel midagi kliimaseadmega ümber
ehitada. Hoolduslepingut ei ole, hooldajad ei ole seda kliimaseadet paigaldanud. Tullakse
prioriteedi järgi kuna temp kiirelt kukkus. Korralist hooldust ei ole, vaadatakse üle kui on
reaalne vajadus.
Toomas Kuningas - Soovitaksin teha valla hoonetele (valmib võimla, kool üle hoovi) ühise
hoolduslepingu, et saavutada kiiremat reageerimist, mis on lepinguga reguleeritav ja
kriitilistel objektidel tagab kiire reageerimise.
Protokolli allkirjastajad:
Koosoleku juhataja
Merli Kuusik
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokolli koostaja
Elle Tamm
(allkirjastatud digitaalselt)
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