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1. Hoolekogu esimehe valimised
Hoolekogu esimeheks seati üles Merli Kuusik. Hoolekogu valis esimeheks ühehäälselt Merli
Kuusiku. Hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Toomas Kuningas.
2. 2018. aasta eelarve projekti tutvustus
Direktor andis 2017.a eelarve kasutamise ülevaate. Hangiti magnettahvlid (lendoravate
rühma). Toolid jääb 2017.a realiseerimata, 2018 on kavas hankida uued toolid saali.
Mänguväljakute hooldus - eraldi hooldust sel aastal mänguväljakud ei vajanud, kontroll
toimub 3 kuu tagant. Sel aastal saadi mänguväljakutele 4uut mängumaja tänu Priit Avilale ja
hoolekogule. Ventilatsiooni puhastamine toimus juulis (Päästeameti nõudel). Edaspidi
toimub kord aastas. Ventilatsiooni ehituslik pool vaadatakse lähiajal spetsialisti poolt üle
(müraprobleem).
Direktor selgitas, et 2018.a eelarve on vallale esitatud ja juba kaitstud, kuid ei ole vallas
kinnitatud. Positiivne, et koolituskulusid ei vähendatud (eelmisel aastal juba rida suurenes).
Võimalik teha selle eest meeskonnakoolitusi. Inventari kulude osas – eelarves on ette nähtud
kuivatuskapid 3 tk rühmadesse, kus need puuduvad (ettepanek tuli Koopaoravate rühmast).
Kavas veel hankida saali toolid ja värvida Pähklikese ja Orvajütside koridor.
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Direktor selgitas, et personalikulutusi tema eelarvesse ei esita, need täidab valla
finantstalituse juhataja. Õpetajate palkade osas on vallal plaanis jätkata riigipoolset
ettekirjutust, septembris tõsteti palgad 850 euroni, 1.jaanuarist 2018 on vaja tõsta palgad
riigi toetuse säilimiseks ca 970 euroni. Vald koostab praegu ka palgaastmesikku, kus on
eesmärk teha uuesti sisse palgaerinevus haridusega ja hariduseta õpetajate palkade vahel.
Arutelu – palgaerinevuse tekitamist haridusega ja hariduseta õpetajate palkades oleks vaja,
sest haridusega õpetajal võib kaduda tahtmine tööd teha ning noorel (hariduseta) õpetajal ei
teki ühesuguse palgataseme korral motivatsiooni õppima minna. Arutelu õpetajate puhkuse
pikendamise üle 7p võrra.
Elle Tamm – Kas eelarves on ette nähtud lisavahendid uue inimese või 1,5 kordse tasu
maksmiseks asenduste perioodil? Direktori vastus – ei ole planeeritud, sest see on kavas
katta personalikulude ülejääkidest (nt haiguslehel oleva õpetaja palgast), seni on personali
kulude ülejääkidest piisanud ja palgafondi haigusteaja asendused katki ei löö.
Arutelu ületundide eest 1,5 kordse lisatasu maksmise teemal. Direktor selgitab, et 2017.a on
seda makstud, nt liikumisõpetajale ja muusikaõpetajale kui nad on rühmades teisi õpetajaid
asendanud või abidel. Elle Tamm – rühmaõpetajal on 35 h töönädal, sellest peaks olema ette
nähtud 30h tööd rühmas ja 5 ettevalmistuseks, nt meie rühma õpetaja reaalselt ka teeb
ettevalmistust, seda peaks lisatundide arvutamisel arvestama. Direktori vastus rühmaõpetajal arvestatakse 35 töötunniga nädalas rühmas, mis läheb sellest üle, seda olen
ületunnina arvestanud. Plaanis on alustada majavälise asendaja otsimisega, kes asendaks
teatud tunde ja saaks tasu tunniarvestuse alusel.
Janne Eggert- Kas ei saaks valla lasteaedadele ühist asendusinimest, mujal on selliseid
lahendusi kasutatud? Direktori vastus – On noori lapsevanemaid, kes mõni kord saaks tulla.
Uurin uuel aastal teemat edasi, kontakte on tekkinud. Praegu ei ole seetõttu võtnud, et
rühmades on tööl uued inimesed.
Merli Kuusik – kui palju reaalselt eelmisel aasta neid asendustunde tuli, kui tihti seda in vaja
oleks? Direktori vastus – ei ole kokku arvutanud.
Merli Kuusik- võiks anda asendamiste eest ka lisa puhkepäevi, linnalasteaedades ei maksta
ületundide eest 1,5 kordset tasu, aga antakse lisapäevi? Arutelu, et erinevate õp jaoks oleks
eelistatud erinevad variandid. Eelmisel aastal tegi Anna-Liisa Kasak 8päeva järjest 12h päevi.
Toomas Kuningas – õpetajate vahetumine on laste seisukohast kõige tähtsam-tõsisem
probleem üldse, kui midagi on lapsevanemate või hoolekogu võimuses, et õpetajaid hoida,
siis peame püüdma teha. Personali voolavus on niivõrd suur.
Suvel tuleb 4 õpetaja konkurss korraga, 4 tähtajalise lepinguga õpetaja lepingud lõppevad
korraga. Kui inimene õpib, siis saab ilma konkursita pikendada, õppimine tähendab
kõrghariduse omandamise alustamist. Mitte lühiajalist kursust või plaani minna.
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Otsus: Hoolekogu teeb pöördumise valda ettepanekuga lasteaia eelarves arvestada riigi
toetusele vastavate palgamääradega, sh 1.jaanuar 2018 tõusuga ning uuesti sisse viia
haridusega ja hariduseta õpetajate palgaerinevus.
20.00 lahkub Heli Tomps
3. Arutelu rahuloluküsitluse läbiviimise teemal
Arutelu, kas rahuloluküsitlus võiks olla edaspidi paberkandjal. Direktor kinnitas, et see oli
anonüümne. Võiks üle vaadata küsimused. Puuduseks oli hästi vähe vastusevariante.
Ettepanek teha nt 5 punktine skaala. Direktor selgitas, et see annab talle vähem
informatsiooni, aga keskmise variandi tekitamist võib mõelda.
Elle Tamm – Kas rahuloluküsitlusega ei olnud see probleem, et eelmise hoolekogu
ettepanekud küsitluse sõnatusele ei läinud arvesse? Direktori vastus – aeg pressis peale.
Ettepanek – kaasata järgmisel korral hoolekogu
ettevalmistamisse piisava ajavaruga.

küsimuste sõnastuse ja

muu

Rahuloluküsitluse sisust kasvas välja pikk arutelu Koopaoravate rühmale tähtsa
mänguväljakute vahetamise teemal (alates järgmises õppeaastast soovitakse mängida maja
taga suuremal mänguväljakul). Elle Tamm - Mänguväljakute vahetumise plussideks on lastele eakohasemad atraktsioonid, suurem liikumisruum, vanuseliselt sarnane jaotumine,
mis aitab tagada ohutust. Miinused on keerulisem pissitamine õuesoleku ajal ning logistika
kui rühmaruumist ei saa kohe õigele mänguväljakule. Miinused saab likvideerida kui
mänguväljakule ei minda mitte ümber nurga, vaid õppeaastate vahel vahetatakse ka
rühmaruume, nt Koopaoravate rühm liiguks ruumi, kust (Pähklikese) lapsed lähevad kooli,
siis kaks suuremat rühma maja taga, kaks teised väiksemad maja ees. On erinevaid variante
kuidas seda korraldada. Võiks olla nii, et kõik lapsed saavad oma lasteaia aja jooksul olla
kõikidel väljakutel, saavad max ära kasutada lasteaia võimalused.
Direktor ei toeta, õpetajatele suur muutus. Elle Tamm - Tuleme selle teema juurde kevadel
tagasi, sõnum on praegu see, et see teema on meie rühmale tähtis ja rahuloluküsitlus näitas
seda samuti, saame seni mõelda, kuidas see idee toimima panna.
Otsus. Teiste rühmade (Koopaoravatest nooremate) esindajad kommunikeerivad teemat
oma rühmas ja arutatakse, kas nooremad rühmad toetaksid mänguväljakute vahetumist.
20.26 lahkub Silvi Nugis.
4.

Lapsevanematele mõeldud koolituse valiku arutelu

Kohvikuga koguti 453.-. Tekkinud on nii lasteaia kui lapsevanemate poolt uusi mõtteid,
kuidas kohvikuga kogutud raha kasutada. Lapsevanematelt on tulnud signaale, et summa
võiks kulutada lastele. Direktor - halb kui koolitusele keegi ei tule, see kartus on tekkinud
sügisel lasteaias toimunud Mirko Miilitsa tasuta koolituse näitel. Janne Eggert - ettepanek
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korraldada lastele elamuspäev, nt teadusteater, mullipallid, batuudid vms. Toomas Kuningas
– või osta mänguasju rühma. Oravajütside mõte rahvariideid hankida lastele. Või sirm
nukuteatri jaoks. Elle Tamm – kui koolituse juurde jääda, siis võiks korraldada väikelaste
esmaabi koolituse lapsevanematele ja õpetajatele (kiidetud koolitaja Margit Pärn, koolitus
laupäeval ja jääks järgmisesse aastasse). Või osa raha eest (ca 100.-) hoolekogu koolituse
mõte.
Otsus. Hoolekogu liikmed lepivad kokku variandid ja iga liige küsib oma rühma grupis
vanematelt, mida kohviku raha eest eelistatakse korraldada. Vastavalt sellele raha
kasutatakse.
5. Jooksvad küsimused
Turvalisuse tegevuskava. Direktor saatis 9.nov 2017 hoolekogu liikmetele turvalisuse
tegevuskava. Mitmed hoolekogu liikmed ei jõudnud koosoleku ajaks sellega tutvuda.
Direktor selgitas, et 21.novembril 2017 toimub pedagoogilise nõukogu koosolek, kus seda
tutvustatakse ja peale seda vaja kinnitada. Direktori ettepanek on, et 17.nov kuni 13.00
saavad hoolekogu liikmed teha kavale ettepanekuid e-kirja teel (tagasiside oodatud igal juhul
ükskõik, kas on ettepanekuid või mitte). Otsus. Hoolekogu liikmed esitavad ettepanekud ekirja teel kokkulepitud ajaks, saadavad kava vanematele tutvumiseks ja koondavad
ettepanekud kui neid on.
Elle Tamm - kuidas läheb logopeedi konkurss, kas on lootus inimest leida? Direktori vastus konkurss kestab, loodame. Ettepanek, et väljast tellitud inimene vaataks lapsed mingi
regulaarsusega üle, nö teenus sisse osta? Direktori vastus – sellele on mõeldud,
esmajärjekorras kavas tegeleda kooliminevate lastega, kellega on pooleli jäänud. Ettepanek
ka Koopaoravad ja neist vanemad rühmad üle vaadata. Direktori vastus – jätkatakse inimese
otsinguid, mõttetöö käib, must stsenaarium on koolieelikud.
Direktor annab eelinfo, et 14.detsembril toimub töötajate väljasõit, 16.30 läheb buss. Kel
võimlaik, palutakse laps selleks kellaajaks ära viia. Kui osa lapsi jääb rühma, siis tuleb leida
vabatahtlikud kes jääks rühma.
Janne Eggert – Meie rühmas on täid liikvel, kas saab tellida arstikontrolli, et saaks selle
probleemi kontrolli alla? Vastus: Õpetajad ka vaatavad, aga ei ole tervishoiutöötajad. Pehme
mööbel viidi välja ja voodipesu jne vahetati. Võtame probleemi teatavaks ja võtan ühendust,
et keegi saada lapsi üle vaatama.
Toomas Kuningas - Väga tore, et aias on ringid, aga ringide päevad on sattunud valedele
päevadele, kolmapäeval tahaks teha lasteaiavaba päeva või reedel lühemat nädalat. Kas
saaks päevi muuta? Direktori vastus: Treenerite initsiatiivil on need päevad valitud.
Kolmapäeviti on trenn olnud mitu aastat ja treeneri soovil muutus Hopsti trenni aeg reedeks.
Direktorilt info, on olnud idee puutuööringi tegemiseks, võib-olla idee realiseerub tulevikus.
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Elle Tamm - Kas saaks korraldada muusikaringi või laulukoori? Direktori vastus - Ei tea kui
palju oleks muusikaringi huvilisi. Heli Karu väga hõivatud, ei ole reaalne. Tulevikule mõeldes
lasteaia muusikaõpetaja võib-olla võtab uusi kohustusi, nt muusikaring.
Toomas Kuningas - Hoolekogu saaks olla töörist direktorile, kui meid formaalselt vaja, siis
leiame muid tegevusi. Direktor - Rahulikke ettepanekuid saan vastu võtta ja saan arvestada.
Jõuame kaugemale kui saab rahulikus õhkkonnas arutada.
Merle Krais - Koopaoravatele on katusealused tehtud, kas Käbikestele tuleb ka midagi? Kas
mänguväljakule saaks ka kuuri? Direktori vastus: järgmise aasta eelarves on sellele ideele
kate olemas ja sellele mõeldud. Kuuri osas on vaja arutada selle vanemaga, kes oli valmis
seda tegema, see on arutelu on plaanis.
Detsembris tuleb jõulukohvik, täpsemalt 21.dets ning loosipakkidesse on oodatud igasugune
huvitav nänn.

Lõpp 21.10
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