Raasiku lasteaed Oravake Hoolekogu protokoll nr 4 (2018)
Koosoleku toimumise aeg: 12.september 2018
Koht: Raasiku Lasteaed Oravake
Algus: 18:00
Lõpp: 19:35
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
Raasiku Vallavalitsuse esindaja Juta Asuja (Aare Etsi asendaja)
Õpetajate esindaja Silvi Nugis
Lasteaia direktor Stella Heiberg
Puudus – endise Pähklikeste rühma esindaja Janne Eggert
Koosolekut juhtis Merli Kuusik, protokollis Elle Tamm
Päevakord:
1.
Mänguväljakute vahetus.
2. Lasteaia eelarve tutvustus ( ettepanekud hoolekogu poolt)
3. Ülevaade, kas kõikidel õpetajatel ja abidel on viimase 3a jooksul läbitud esmaabi kursus.
4. Õueala atraktsioonide uuendamine.
5. Kas menüü programm on võetud kasutusele ( Kas uuriti või on plaanis uurida Erik Orgu
tasuta 2 nädala menüü kohta)
6. Ülevaade 2018.a koolitusrahade kasutamise hetkeseisust (millised koolitused on olnud,
kes on neil osalenud, mis on veel sel aastal vahendite ulatuses plaanis).
7. Jooksvad küsimused (vaipade hooldus, küttesüsteemide hooldus, õueala hooldamine,
töötajate palgad, asendaja leidmine haiguste perioodiks)
1. Mänguväljakute vahetus.
Merli Kuusik – See on lisandunud päevakorrapunkt. Eeldan, et kõik osalejad on tutvunud
direktori vastusega mänguväljakute vahetuse ettepanekule ja lapsevanemate uue
vastuskirjaga. Direktorilt oli teade, et on lahendus välja mõeldud, kuulame.
Direktor - Esmaspäeval arutasime Juta Asujaga, leidsime lahenduse sellel määral, et
Koopaoravate rühmal oleks mänguväljakute vahelduse pakkumise päevaks reede, üks päev
nädalas. See on seal platsil jalgrattavaba päev, seal teised õpetajad saaksid käia teiste
rühmadega teisel pool või teistel väljakutel alevis. See puudutaks ainult Koopaoravaid,
Pähklikesed jääksid sinna, kus nad on kuni nad on harjunud niivõrd, et õpetajad tunnevad, et
nad saavad oma platsilt välja liikuda. See lahendus oleks katsetamiseks, näeme selle ühe
päeva põhjal, kas seda järgitakse ja mis see lastele lisaväärtusena toob. Kui oleks 5 päeva
nädalas, siis üks hetk ammendaks ka teine pool.
Elle Tamm – Kuidas Te tunnete, teema on läinud nüüd juba väga teravaks, kas see lahendus
on see, mida vanemad ootavad?
Direktor - Ei pruugi, aga see on hetkel see, mida me pakume. Ka õpetaja on vahetunud, ta
soovib väljasõite teha, mis juba annab lastele juurde. Hetkel oleks aeg antud teemaga panna
punkt, sest on pingeid tekitanud ka õpetajates. Oleks üks kindel päev, sellega oleme juba
vastu tulnud.
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Elle Tamm – Ma kordan ettepanekut, et teeme osapoolte vahelise avatud diskussiooni ja
koosoleku, sest kindlasti ei ole see lahendus praegu see, mida vanemad ootavad, meie
lapsed on nagu vaeslapse osas. Reedene päev on ka lühike päev, võimalusel hoitakse lapsed
reedel kodus. Lugu on nii teravaks läinud ka seetõttu, et lapsevanematele ei ole sõna antud.
Mina istun ja muudkui seletan seda teemat Teile hoolekogus, pedagoogilisse nõukogusse
mind ei lasta. Ma ei saa üksinda lõputult rääkida teiste lastevanemete eest, see ei võta
nende pingeid maha, nad peavad ise sõna saama.
Juta Asuja – Kui seda ühte päeva piloodina katsetada, sealt samm haaval edasi liikuda,
vaadata mis on need riskid. Kui majas on hirm, siis see ei toimi, see ei tule ju tühja kohapealt.
Järgmine samm oleks, et vahetatakse sagedamini. Kui rikastamisest rääkida, siis ka see üks
päeva on hea.
Elle Tamm - Oleme aasta otsa rääkinud, et teema vajab lahendust ja nüüd pakutakse meile
säästulahendust. Sama, mis eelmisel aasta juba pakuti. Siis muidugi käidi kokku ca 5 korda
suurel väljakul. Küsimus on taandatav nii lihtsaks, et suuremad lapsed tahavad suuremale
väljakule, mis on suurem nii territooriumilt kui atraktsioonidelt, väiksemad väiksemale. Meil
ei ole seda seepärast, et direktor on vastu ja õpetajatel on mure, et tavapärane
päevakorraldus muutub. Aga tegelikult me ei räägi söökla õue viimisest nagu Aruküla koolis
või millestki suurest. Miks see ei peaks õnnestuma. Kui viidaks ellu kompromiss, mis
hoolekogus leiti, siis ka õpetajad saaksid aru asja käigus, et selles ei olegi midagi hullu.
Juta Asuja – Aga kui õpetajad on vastu või ebakindlad, siis seda peab aktsepteerima.
Elle Tamm - Sellepärast ongi vaja kokku saada nende vanematega, keda teema huvitab ja
nende õpetajatega, keda see vahetult puudutab, räägime ja arutame, mis on murekohad.
Selle käigus on võimalik leida ühisosa, ja saada ära kuulatud. Seda ei ole olnud ja kirjutame
pikki kirju. Kas on tavaline, et vanemad sellise 9 lk kirja teevad?
Juta Asuja – Mina ei ole kogenud. Kui leppida kokku, et katsetame ühe päevaga ja õpetajatel
ühe päeva katsetamise pealt tekib kogemus ja siis istuda maha ja uuesti arutada.
Elle Tamm – Istumine võiks kohe olla, sest tegelikult proovimine on ju olnud, eelmisel nädala
korra ja sel nädalal korra.
Merli Kuusik – Kas saan õigesti aru, et kolm rühma jäävad siis reedeti sinna suurele väljakule
koos mängima? Kui Oravajütse on 17 ja tuleb sama palju Koopaoravaid juurde, läheb
paljuks?
Direktor - Oleneb laste arvust, kes kohal on. Kui lähevad, siis räägivad Oravajütsidega enne
läbi. Teiseks õpetajad planeerivad ühe rühmaga pallimänge ja teised on teisel osal.
Elle Tamm – Eelmisel hoolekogu koosolekul ütles Pähklikeste esindaja, et Pähklikese
õpetajad on nõus hoolekogu kompromissiga, et väljakuid vahetatakse hommikupoolikuti?
Direktor - Pähklikeste õpetajate osas on asi muutnud, kevadel olid kooli minevad lapsed,
nüüd on 2-3aastased. Praegu pissitavad lapsi 5x hommiku jooksul. Meeleolu muutus tuleneb
reaalsest olukorrast, et praegu peavad nad saama lapsed sellel platsil toimima.
Elle Tamm - Vanemad tuleb kokku võtta, olete seda koosolekut ka lubanud. Teeme selle ära.
Diskussioonist hoitakse vanemaid väljas, see ongi viinud asja nii hulluks nagu praegu on.
Võib-olla leitakse mingi kesktee, mida mõlemad pooled peavad söödavaks. Siis on võimalik
minna normaalselt edasi ja õhk saab jälle puhtaks.
Toomas Kuningas – Vaatasin kronoloogiat, eelmise aasta novembris oli see teema
hoolekogus käsitlusel ja siis oli viide ka rahuloluküsitlusele, kust see teema üles tuli.
Ütlemine, et paneme nüüd punkti, tähendab sisuliselt vanemate jaoks, et on kapituleerutud.
Vaatasin ka kirjavahetust, järgmine samm on, et mõlemad pooled tõttavad advokaatide
juurde. Kohtumine on hädavajalik. See mõjutab ka meie rühma õpetajaid. Tuleb anda see
võimalus aruteluks, see on laste huvides.
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Toomas Kuningas – Oli juttu, et seda väikest väljakut täiustada, nt korvirõngas. Kui
mustvalgelt vaadata, sügisel tuli teema üles ja nüüd on järgmine sügis ja ütlete, et paneme
punkti, midagi ei ole muutunud. Kui mina oleksin see vanem, siis oleksin ka pettunud. On
ebaproportsionaalne täna öelda, et teeme sellise asja. Juunis oli ka juttu, et kui on oht, et
kompromiss ei lähe läbi, siis tuleb kohtumine. Kohtumist ei tulnud. Pedagoogiline nõukogu
lasi asja põhja ja nüüd on minu soovitus, et inimesed peavad suhtlema.
Elle Tamm - Pakun välja, et kohtumine võiks olla septembri jooksul või oktoobri esimesel
nädalal, mitte rohkem seda venitada. Selleks ajaks on võimalik ikka järeldusi teha, tegelikult
on neid võimalk ju kohe teha. Ja reede ei ole rattapäev, aga Koopaoravad tahaks kasutada
kõiki atraktsioone ja sõita rattaga.
Direktor – Tegelikult ei ole nad olnud tervet hommiku aega, on enne tuppa tulemist korraks
läinud.
Merli Kuusik – Kui praeagu vahetatakse üks rühm, siis kas järgmisel aastal mõlemad rühmad,
sest muidu suurele väljakule lähevad siis ainult väiksed?
Elle Tamm - Tegelikult see ongi poolik lahendus, teema vajaks pikemat vaadet, pakkusime
pilootprojekti ühel aastal, aga järgmisel aastal on olukord, kus kaks väiksemat rühma on
suurel väljakul ja kaks suuremat rühma väiksel väljakul. See on lihtloogikaga vastuolus.
Kuidas saaks leida need nipid, mis kõrvaldavad vahetuselt ära need takistused või ohu- ja
murekohad, mida õpetajad tunnetavad.
Arutelu, et kokku peavad saama Koopaoravate rühma vanemad, Pähklikeste vanemad ja
nende õpetajad. Ja teiste rühmade vanematest ja õpetajatest need, keda teema kõnetab,
osalemine ei peaks olema piiratud. Vallaesindaja vahendama. Ei peaks olema üldkoosolekul,
eraldi koosolek.
Merli Kuusik – Üldkoosolekul pole mõtet hakata pori loopima.
Elle Tamm (direktorile) - Algselt kirjutasitegi mulle, et ei jõua enne õppenõukogu teha seda,
et siis teeme kahe koosoleku vahel.
Direktor – Jah, aga siis järgnes see 9 lk kiri, mitte kokkusaamine vanemate poolt.
Elle Tamm - Jah, aga seal lõpus oli, et oleme igal viisil valmis kokku saama, arutama.
Direktor - Oleks võinud lihtsalt kokku saada.
Elle Tamm - Muidugi oleks.
Elle Tamm – On ka variant, et näiteks 2 nädalat toimub vahetus Pähklikestes ja
Koopaoravates ja siis teeme koosoleku, sest mõlema rühma mõlemad õpetajad on olnud siis
uues situatsioonis ja saab teha järeldusi. Kui liigume tempos üks päev nädalas, siis arutame
seda teemat veel jõulude ajal.
Direktor – Teeme koosoleku järgmisel nädalal. Pakun välja kuupäeva.
Juta Asuja – Kas intensiivne 2 nädalat oleks praegu teema?
Silvi Nugis - Ei ole, Pähklikese õpetajad peavad saama pisikesed oma kontrolli alla.
Elle Tamm – On veel võimalus, et praegu võtta vastu otsus, et väljakute vahetus Pähklikeste
ja Koopaoravate vahel toimub jaanuaris, täismängus, aga praegu on siis Pähklikestel
kohanemisaeg. See fikseerida.
Otsustatakse siiski kõiki osapooli hõlmava koosoleku toimumise kasuks järgmise nädala
jooksul (so 17-21.sept), direktor teatab kuupäeva, algusaeg 18:00.
2. Lasteaia eelarve tutvustus (ettepanekud hoolekogu poolt)
Direktor – Kuulan vanemate ettepanekuid.
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Toomas Kuningas – Esimene ettepanek on asendaja palkamine.
Elle Tamm – Toetan ettepanekut, ka sel aastal oli asendustega probleem, see vastus enam ei
toida, et oma maja inimestega saame hakkama.
Direktor – Mina sel aastal ei asenda ja õppealajuhataja on nüüd ainult õhtuti majas.
Elle Tamm – Siis on meil juba kaks käiku vähem võrreldes varasemaga.
Toomas Kuningas – See on teema, mis on kogu aeg olnud üleval, ka eelmisel aastal ja on
jätkuvalt. Reaalselt asendust ei ole.
Elle Tamm – Eelmisel aastal oli juttu, et üks lahendus oleks leida majaväline inimene, kes
kriitilisel ajal aitaks. Et jaanuaris või veebruaris ei tekiks probleem, et ei ole kedagi panna,
nõutav personali arv rühmas ei ole tagatud ja et meil on juba neljandat aastat sama
probleem.
Silvi Nugis – Kuidas garanteerime, et asendaja pole haige?
Toomas Kuningas - Ei saagi, aga praegu pole süsteemi, on avantüür. Loome süsteemi.
Direktor - Kuulan ära ja peame arutama. Kuidas leida inimene, kes kell 10 õhtul teate peale
tuleks hommikul tööle, teine võimalus on püsivalt palgal inimene.
Juta Asuja – Selleks peab olema koht loodud struktuuri.
Elle Tamm – Miks mitte siis leida koosseisuväline inimene, eelarves raha tema tasustamiseks,
nt tunnitasu, sel juhul pole vaja struktuuri muuta. Vajaduse põhjendused on kasvõi kolme
aasta protokollidest välja võetavad.
Direktor – peab arutama.
Toomas Kuningas – Õuelauad. Mänguväljakut mitmekesistada maja ees, nt korvpallirõngas.
Direktor - Sel aastal õuelaudu ei tule, sest oli erakorralisi kulutusi, nõudepesumasinad. Aga
vahendid mul plaanis taotleda. Selle aasta kohviku tulu võikski kasutada õueala
mänguasjadele-atraktsioonidele. Jalgpalliväravad või korvpallirõngas vms.
Elle – Ilus oleks, et see idee, mis selle kohviku raha eest tehakse, on enne teada. Mina
pakuksin kohviku rahakasutuseks välja, et summa jagada 5 rühma vahel ära ja anda õpetaja
kätte, et nemad otsustavad ja valivad, mida oma rühmas vaja on.
Toomas Kuningas - Tehnosüsteemide hooldus, oli juttu, et keskne leping võiks olla.
Direktor - Ventilatsiooni ühise hoolduse pakkumine oli teemaks, praegu ei tea, mis seisus see
on.
Toomas Kuningas - Vaipade hooldus ja vahetus, madratsite vahetus. Kas see toimus?
Direktor – Ei toimunud. Vaipade vahetus on kavas, küsin vahendeid, et saaks järgmisest
eelarveaastast vaipade vahetuse.
Toomas Kuningas - Kaardisüsteem, videovalve.
Direktor – Kaardisüsteemile küsime vahendeid. Üks samm korraga. Hetkel soovin
kaardisüsteemile, aga edaspidi siis video, korraga ei taotle, sest mõlemad on kallid.
Elle Tamm – Ustele kaitsed, et laste näpud ei jääks ukse vahele, mõnele suurema riskiga
uksele, neid pannakse olemasolevatele ustele. Turvalisuse seisukohast ja ennetamise
eesmärgil.
Elle Tamm - Mis sai liigvee teemast suurel mänguväljakul? Märg aastaaeg on tulemas.
Direktor – Ei ole midagi saanud. Vald pidi tegelema.
Elle Tamm – Äkki annaks siis vallale märku ja tegeleks selle liigvee teemaga.
Elle tamm - Ja tooksin välja, et meie rühma on lugemispessa vaja pehmet mööblit.
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Merli Kuusik – Kas ei ole aeda plaanitud kõrgemaks teha? Praegu saavad lapsed ka värava
lahti, linnas on aiad kõrgemad ja lukud kõrgemal. Turvalisuse seisukohast.
3. Ülevaade, kas kõikidel õpetajatel ja abidel on viimase 3a jooksul läbitud esmaabi
kursus.
Direktor – Pean selle üle arvestust, kõik on regulaarselt läbinud. 2 uut õpetajat lähevad
koolitusele oktoobris. Alles aprillis 2019 on paaril järgmisel vaja minna.
Toomas Kuningas - Tunnustan Käbikeste õpetajaid, kes osalesid vanematele korraldatud
Margit Pärna esmaabikoolitusel, väga hea koolitus oli.
4. Õueala atraktsioonide uuendamine (käsitletud eelnevates punktides)
5. Kas menüü programm on kasutusele võetud (Orgu 2 nädala toitumiskava)
Direktor – Ei ole, minu ajaline ressurss on piiratud. Kokk iseseisvalt seda ei saa teha.
Merli Kuusik – See programm on tasuline, siis pole mõtet igakuiselt selle eest ka maksta.
Elle Tamm – Juhin tähelepanu, et see programm on meil juba 1,5aastat. Kas keegi teine ei või
aidata sisestada, nt õppealajuhataja, koka abi, keegi teine? Kasvõi teha ja maksta ületunde,
et saaks ükskord tehtud.
Direktor – Mõtlen sellele.
Juta Asuja – Riiklike nõuetega kaloraažile ei pruugi saada tervislikkust, seal on vastuolu.
Määrus on vananenud. Kohapeal on muidugi võimalik tervislikumaks teha. Olen seda meelt,
et valla lasteasutustel võiks olla sama menüü. On toitumisnõustajaid, kes on
spetsialiseerunud lasteaedadele. Aga selleks peab olema valmisolek ka neid rakendada.
Toomas Kuningas - Mis on siis ajaline plaan selle teemaga tegelemisel? Kas järgmiseks
korraks saab menüü programmi sisestatud?
Direktor – Püüan jõudumööda. Menüü ise on praegu köögis üle vaadatud ja muudatusi viidi
sisse.
Elle Tamm - Kas Orgu menüü küsiti?
Direktor – Jah, aga ei ole jõudnud veel tutvuda, eile sain selle.
Toomas Kuningas – Orgu sõnum oli ka selles, et käib lasteaia toitu puudutava määruse
muutmine, st muutused on tulemas niikuinii.
6. Ülevaade 2018.a koolitusrahade kasutamise hetkeseisust
Direktor – Koolitusrahade eelarve on 1400eur. Jaanuaris oli esmaabi koolitus kahele
õpetajale 72eur. Augustis käisin alusharidusjuhtide koolitusel 20eur. Kohe tuleb kaks
koolitust (meisterdamine ja matemaatika ning meisterdamine ja loodus) kõigile õpetajatele,
tuleb kohapeale. 580eur. Oktoobris on kahe uue õpetaja esmaabi koolitus ca 70-80 eur.
Lisaks on plaanitud vanematele koolitus piiride kehtestamisest, üldkoosolekust jääb välja.
Plaanis teha registreerumisega ja kui tuleb piisav arv huvilisi kokku, siis toimub. See maksab
120eur. Septembris on ka tuleohutuskoolitus. Vajab täpsustamist, kas sisaldab ka
äkkrünnaku koolitust, mille korraldamist soovis hoolekogu. On veel vabu vahendeid, neist on
mõeldud ühiskoolitust õpetajatele.

7. Jooksvad teemad
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Merli Kuusik - Kas muusikaõpetaja on leitud?
Direktor - Midagi kindalt ei ole, homseni on konkurss. Tulema peaks kokku 2 CV-d.
Merli Kuusik – Kas Heli Karuga on räägitud?
Direktor - Jah, muusikaõpetajaks ta ei tule, ta on koolispetsiifikaga. Aga tema laulustuudio on
oktoobris tulemas, sellest teatatakse eraldi. Tasuline ja hakkab olema hommikupoolikuti.
Elle Tamm – Kas loovusring jätkab? Meie rühm saanud sinna vanusesse, olem huvitatud.
Direktor - Selgub septembris või oktoobri alguses.
Juta Asuja – Arukülas on ja siin koolis alustab loodusring. Seda võiks kaaluda ka lasteaias kui
huvi on. Sama ka robootika ringiga.
Elle Tamm - Teen ettepaneku, et see võrdlemisi väike summa, mis jäi elamuspäeva jaoks,
selle võiks liita kohviku rahaga.
Toomas Kuningas - Jõulukohviku võiks lükata sõbrapäevale, jõulude ajal ei jõuta nii palju
osaleda. Eelmisel koosolekul ka tegime selle ettepaneku.
Direktor - Oli mõte, et seekord detsembri algusesse lükata, sest järgmisel aastal on kõik
lahtine, et kes seda siis korraldaks. Jään lapsehoolduspuhkusele. Lasteaia teemad ikka
puudutavad mind edasi, aga kõik on lahtine, kes asemele tuleb, kas uus või vana.
Juta Asuja – Vallas on vajadus erivajadustega laste rühma järele, see peaks tekkima Arukülla,
aga ruume ei ole, ei ole ka siin. Arukülla on plaanis projekteerida lasteaia juurdeehitus, aga
eelarve on väga kriitiline järgmisel, ei tea, kas saab projekteerida järgmisel aastal. Rühma
loomine on väga keeruline, aga vajadus on.
Merli Kuusik - Kas hoolekogu liikmed saavad pedagoogilise nõukogu protokollidega tutvuda.
Tahame koostööd teha, sealt võib-olla selguks hoolekogu jaoks, millega saaks aidata.
Direktor, Silvi Nugis – Seal ei ole sellist infot, pigem arutatakse toimunud üritusi ja millal
midagi edaspidi korraldatakse. Vanematel sealt väga suurt infot saada ei ole. Probleeme
räägitakse pigem silmast silma. Vaja õpetajatega arutada, kas saaks protokollid anda
tutvumiseks.
Lõpp 19.35

Protokolli allkirjastajad:
Koosoleku juhataja
Merli Kuusik
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokolli koostaja
Elle Tamm
(allkirjastatud digitaalselt)
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