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Algus k 17.00, lõpp k 19.20
Koosolekul osalesid: hoolekogu liikmed Katrin Metsaroos (Õnneseente rühma esindaja), Triin
Maller (Sipelgate rühma esindaja), Aimur Liiva (Kiili Vallavalitsuse esindaja), Risto Laar (Liblikate
rühma esindaja), Meeri Kompus (Sajajalgsete rühma esindaja), Joel Aug (Tirtsude rühma esindaja),
Hannele Hagen (Jaaniusside rühma esindaja), Annaliisa Köss (Naksitrallide rühma esindaja), Mare
Seppel (Sinilindude rühma esindaja), Janne Ojanurm (Lepatriinude rühma esindaja), Tiina Vaalma
(õpetajate esindaja), Aivo Kuusmaa (Mesimummide rühma esindaja), Kadri Tarn (Värvukeste
rühma esindaja), Merike Koort (Pääsupoegade rühma esindaja), Maibi Rikker (direktor).
Koosolekult puudus: Anti Metsamaa (Naerulindude rühma esindaja), Peeter Vois (Põrnikate rühma
esindaja), Sigrid Nigul (õpetajate esindaja)
Koosolekut juhatas Maibi Rikker
Koosolekut protokollis Tiina Vaalma
PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine – M. Rikker
2. Sisehindamise aruande 2014-2016 kooskõlastamine – M. Rikker
3. Rühmade arvu ja laste arvu rühmades 2016/2017 õ.-a kooskõlastamine – M. Rikker
4. Suure maja õueala täiendamine - M. Rikker
6. Jooksvad küsimused.
1. Hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine
Otsustati: ühehäälselt valida hoolekogu esimeheks Risto Laar (Liblikate rühma esindaja).
Aseesimees jäi kandidaatite puudumisel valimata. Aseesimees valitakse järgmisel hoolekogu
koosolekul.
2. Sisehindamise aruande 2014-2016 kooskõlastamine
Otsustati: kooskõlastada Sisehindamise aruanne 2014-2016
3. Rühmade arvu ja laste arvu rühmades kooskõlastamine
Otsustati: kooskõlastada rühmade arv ja laste arv rühmades 2016/2017 õ.-a
4. Suure maja õueala täiendamine
M. Rikker tutvustas lasteaia õpetajatega koostöös kavandatud õpiõue eskiisi. Lastele mõeldud
õuevahendid ehitatakse palkidest. Koostöös KVS-ga plaanitakse talgupäeva lastevanematega.
Otsustati: talgupäev toimub kevadel
5. Jooksvad küsimused
Meili teel edastatud küsimused:
Põrnikate rühm.
/Lapsed kasvavad suuremaks ning see rühm on loodud sõimerühmaks. Kraanikausid on jäänud
liialt madalaks juba (lapsed pesevad põlvili käsi). Vaja on lahedust planeerida, võimalused võiksid
olla kraanikausside tõstmine, laste kolimine teise ruumi ja uus rühm tuleb sellesse ruumi. Võib
lasta ideedel lennata./

M. Rikker: Põrnikate ja Mesimummide rühmaruumid on projekteeritud sõimerühmale. Kuna
sõimerühmad on väikeses majas (väiksem ruum, vähem lapsi) siis on praegu suures maja aiarühmad
(suuremad ruumid, rohkem lapsi, suuremad võimalused laste õppe- ja huvitegevuseks).
Teadaolevalt Kangru maja valmimisega kaob ära väike maja ja suurde majja tuleb komplekteerida
ka sõimerühmi ja seepärast ei ole mõistlik hakata tegema ajutisi ümberehitustöid. Rühmatöötajate
sõnul ei pea lapsed põlvili käsi pesema.
/Kurdetakse menüü üle, et piimaga on liiale mindud. Muret tuntakse laktoosi ülemanustamise üle.
Soov on näha taimse toidu osakaalu suurendamist./
M. Rikker: järgmisel nädalal koostab tervishoiutöötaja koostöös toitlustusjuhiga küsimusele
vastuse.
/Voodipesu pesemine. Voodipesu lõhnab tugevalt pesuvahendi järele. Soov on, et pesu täiendavalt
ära loputataks nii et pesuvahend voodiriietest lahkuks. Pakutud kasutataks kõrgtemperatuurset
pesu võimalikult vähese pesuvahendiga ja desifintseerimisvahenditega, (äädikat on märgitud
desinfitseerimiseks)./
M. Rikker: lasteaia pesu pestakse ja loputatakse 3 korda Maieri lõhnatute ja allergiavabade
pesuvahenditega. Lisaks kuivatatakse kuivatustrummlis ja triigitakse kalenderiga. Tugevat
pesuvahendi lõhna ei ole tuvastatud.
/Lepatriinud küsivad, kuidas tehakse tunniplaan? Ollakse mures, et ujumine on esmaspäeviti kl
9.00. Ehk see on väikeste laste jaoks liiga varane aeg. Kas seda annab muuta õppeaasta teises
pooles?/
M. Rikker: õppealajuhataja L. Nettani sõnul ei näe ta lasteaia poolt probleemi, lapsed jõuavad ilusti
riietuda ja ujuda. Lisaks on Lepatriinude lapsed ujumas teist aastat. Kuna ujumisrühmi on palju,
peab keegi basseini minema kell 9. Sel aastal siis Lepatiinud.
/Samuti paluti tõstatada reedese õhtuse söögi küsimus: "Nimelt on see väga ebatervislik ja ei sobi
kohe kuidagi tervist edendava lasteaia menüüsse. Lisaks need lapsed, kes magusat ei armasta ega
söö jäävad üldse ilma söögita. Isegi võileib oleks parem kui magus saiake."/
M. Rikker: järgmisel nädalal koostab tervishoiutöötaja koostöös toitlustusjuhiga küsimusele
vastuse.
/Tirtsude rühmas tekkis arutelu lasteaias toimuvate laatade teemal, osa arvas et neid võis vähem olla ja osa
arvas et tulud võiks ühiselt annetada heategevuseks. A-la elevandile süüa osta.
Meie ettepanek:
Laatade hulk võiks olla väiksem, piisaks ühest laadast aastas, mis võiks toimuda sügisel (aiasaadused +
kohvikud), jõulude ajal on kõigil niigi palju tegemist ja siis on veel jõulupeod ka toimumas. Samuti ei pea
sundima õpetajad koos lastega valmistama selliseid meeneid, mis laadal oleks müüdavad.
(Üks näide Tirtsudel õnnestus kevadel toimunud folgiks loosiga saada kohustus valmistada supp, mille
valmistajat oli suhteliselt raske leida.)
Mina pooldaks isiklikult kevade poole mingit sportliku õue üritust, näiteks staadionil üks ring joosta või
jalgrattaga sõita rühmade kaupa./
Otsustati: Korraldada aastas kaks nn perepäeva. Sügislaat koos kohvikutega ja kevadine lõbus talgupäev

koos meelelahutusliku osaga. Jõulukuul toimuvad vaid rühmade jõulupeod.
/Lasteaias peaks olema rühmad tähistatud vastavalt käibel olevatele nimedele, nii sise- kui välisuksel.
Koridoris ja kui võimalik siis ka õues võiks olla viidad. Kui toimus laat siis pandi üles ajutised viidad ja see
oli täitsa vahva. See lihtsustaks ajutiste rühmade leidmist, nt suveperioodil ja ka võõrastel näiteks ringi
juhendajatel rühmade leidmist, rääkimata esimest korda tulijatest. /

M. Rikker: sildid kõikide rühmade välis- ja siseustele tekitatakse lähiajal. Õueviitade rajamine
arutatakse läbi KVS-ga.
/Meie rühmas oli nurin, et pilte tuli tellida komplektidena üks suur ja kaks väikest pilti ka veel
juurde ostma jne.
Juba eelmine aasta pidin välja pakkuma Sven Meresmaa (https://meresmaafoto.ee/et/ ), kes tegi
kunagi ühes linna lasteaias väga ilusaid pilte. Tema kodulehe info põhjal saab kõike pilte tellida
üksikult vastavalt soovile ja pildid on tõsiselt ilusad. /
M. Rikker: kuna eelmise aasta teenusepakkuja pildid olid ilusad ja üldiselt oldi rahul, ei hakka sel
aastal fotograafi vahetama. Edastan „Sinu pilt” omanikule lastevanemate ettepanekud.
/Õnneseente rühma ja õpetajate sissepääsu koridor, kus hoitakse jalanõusid, võiks ette näha
ventilatsiooni, et ei peaks jalanõudest põhjustatud aroomide tuulutamiseks uksi lahti hoidma.
Ilmselt on võimalik vastavad väljavõtted teha koridori laes olevatest ventilatsiooni torudest läbi
seina. /
A. Kalvet: võimaluse korral lahendame probleemi
/Õnneseente rühma on vaja ühte kappi (magamistuppa) kus lapsed saaks hoida oma trennide ja
liikumistundide riideid kottidega. Koridori peal olevasse kappi need riided talviste üleriietega ei
mahu./
M. Rikker: koostöös lastevanematega leitakse parim võimalik lahendus lähiajal.
Koosolekul esitatud ettepanek toiduraha lapsevanemapoolse osaluse tõstmiseks.
A. Kalvet: alates 01.01.2017 on vajalik toiduraha päevhinda tõsta 30 senti. Põhjenduseks koka ja
köögitööliste palgatõus. Senise 1,65€ asemel hakkaks lapsevanem maksma 1,95€
Kuna ettepanek tuli hoolekogule ootamatult, lepiti kokku järgnevas:
17. oktoober koostab A. Kalvet lapsevanematele edastamiseks põhjenduse toiduraha tõusu
vajalikkuse kohta.
Kuni 21. oktoobrini on lastevanematel aega esitada oma rühma HK liikmele täiendavaid küsimusi.
26. oktoobriks esitab HK liige küsimuste ja ettepanekute kokkuvõtte A. Kalvetile.
Hoolkogu tuleb vajadusel uuesti kokku või toimub koosolek meili teel.
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