
Raasiku lasteaed Oravake Hoolekogu protokoll nr 1 (2019)

Koosoleku toimumise aeg: 21. jaanuar 2019
Koht: Raasiku lasteaed Oravake
Algus: 18:00
Lõpp: 19:25

Koosolekul osalesid:
Lendoravate rühma esindaja Toomas Kuningas (hoolekogu esimees)
Oravajütside rühma esindaja Merli Kuusik 
Käbikeste rühma esindaja Olga Veselkova
Pähklikeste rühma esindaja Aleksei Žuravljov (asendusliige)
Koopaoravate rühma esindaja Elle Tamm
Raasiku Vallavalitsuse esindaja Aare Ets
Õpetajate esindaja Liina Veerbaum
Lasteaia direktori kt Reelika Turi 
Õppealajuhataja Riina Korolkova (kutsutud osalema)
Majandusjuhtaja Raivo Napp (kutsutud osalema)

Koosolekut juhatas Toomas Kuningas, protokollis Elle Tamm

Päevakord:
1. Uue direktori sisseelamine (milline on töökorraldus, kas on tehtud või kavas muutused,

mis  teemadega  on  asutud  ak�ivselt  tegelema,  mis  on  hoolekogu  soovitused
esmajärjekorras tegelemist vajavate teemade osas).

2. Asendused (kas teemas on arenguid, kas liigume lahenduse=süsteemi loomise suunas,
haiguste periood on käes, mis on lahedused kui kiirelt on vaja asendusi). Asendustega
seonduv tööajaarvestus, mis jäi eelmisel korral ebaselgeks ja ka tasustamine. 

3. Turvalisuse teema 
4. Õppekava ja lasteaia arengukava uuendamise ajakava (milline on lasteaiapoolne plaan)
5. Jooksvad teemad (sh Merle poolt viidatud pildistamise teema)
1. Uue direktori sisseelamine

Reelika Turi – Võtsin eesmärgiks jaanuaris käia 5 erinevas lasteaias, et võrrelda, mis olukorras
me oleme ja mis olukorras nemad on. Käisin juba Kehras kahes lasteaias ja Lagedil. Olen ka
tutvunud dokumentatsiooniga ja tegelenud asendustega. Olen koos õppealajuhatajaga teinud
õppekava ja arengukava uuendamise plaani. 
Õppealajuhataja on 0,5 kohaga, seda ei  suurendata,  sest valla  ei ole ressurssi  ja  nii  väikse
lasteaia  puhul  ei  näe  seadus  täiskohta  e�e.  Peame  sellega  hakkama  saama.  Olen  majas
vajaduspõhiselt,  kui  vaja hommikul  siin  ja edasi  kooli,  kui  vaja  teisi�.  Olen teatud aegadel
kindlas� siin majas. 
Riina  Korolkova  –  Reelika  on  kogu  aeg  minu  jaoks  olemas  ja  oleme  arutanud  asenduste
teemasid ka näiteks kell 11 õhtul.
Liina Veerbaum – Meil on süsteem, et mis küsimustes pöördume juhataja ja mis küsimustes
õppealajuhataja poole. On nu�ajastu. Juhataja kä�e saamine ei ole probleem.

2. Asendused
Reelika Turi - Minu õppetund on, et 5 rühmaga väikeses lasteaias ei ole võimalik süsteemi
tekitada. Seda arvan teistes lasteaedades käimise ja nende juh�dega rääkimise põhjal. Lagedi

1



on suur lasteaed, tehakse majasiseselt asendusi. Kehra juht ütles, et võtab 21 rühma peale 3
inimest asendama, kas käsunduslepinguga või töölepinguga.  
5 rühmaga väikeses lasteaias jääme lahendama neid olukordi olukorra põhiselt. On võimalik
õpetajaid  mo�veerida  asendama.  Õpetajate  omavahelised  asendused  oleme  saanud  ka
lahendatud, õpetajate omavaheline asendus toimib. Probleem on õpetaja abide asendamine.
Kaalume,  kas  pesupesija  ja  koristajatädi  saavad abisid  asendada,  katsetame seda.  Viimase
lahendusena on lahendus ka see, et paneme rühmad kokku. 
Toomas Kuningas - Keh�vas arengukavas on kirjas, et luuakse asenduste süsteem. Sinul läks 2
nädalat  aega,  et  aru  saada,  et  süsteemi  ei  ole  võimalik  luua,  see  on  fundamentaalne
möödarääkimine varasemalt.
Merli  Kuusik  –  Mina  küsin  sama,  istun siin  2016.aastast  ja  iga  hoolekogu  päevakorras  on
asendused.
Reelika  Turi - Meil on struktuuri järgi kohad 2 õpetajat ja 1 abi rühma kohta. Sellise inimeste
arvuga ei ole võimalik luua süsteemi, et ala� on abi jaoks asendus olemas. Süsteem tähendab
minu jaoks midagi nagu Kehras plaanis on, et võetakse 3 inimest, kes tegelevad asendamisega.
Elle  Tamm  –  Mis  see  tähendab,  et  abi  asendamisest  saab  vähe  raha?  Õpetaja  töötab
normtunnid täis  ja läheb peale seda abi asendama, siis ta peab saama ju 1,5 kordset tasu
lisatöö eest?
Reelika Turi – Ei saa. Ta saab abi tasu, kuna palgafondis ei ole lisaraha, maksta saab vaid seda
raha, mis jääb abile maksmata ja mis palgafondis on. 33 eur on abi päevaraha (koosoleku järel
täpsustatud andmetel 29eur bruto).  
Elle Tamm - Siis on ikkagi probleem palgaressursis. Oleks pidanud eelarvesse rohkem küsima
palgaraha, et sellest ka�a õpetajatele 1,5 kordset lisatasu. Põhjendusega just, et meil on väike
lasteaed ja vaja paindlikkust asendamistega ja vaja asendusi lahendada.  
Reelika Turi – Kõigil asutustel on hetkel palgafond sama loogika järgi, õpilaste arv + 2%. Ma ei
tea  kui  palju  seal  on  võimalik  juurde  küsimise  teemat  üles  võ�a.  Kuni  õpetaja  saab
normtunnid  täis,  saab  ta  1,0  palka,  kõik  mis  läheb  üle  normtundide,  see  läheb  1,5
koefitsendiga,  aga  mul  ei  ole  võimalik  maksta  lisaks  abi  asendamise  eest  õpetajale  1,5
koefitsendiga, siis läheb palgafond upakile.
Elle Tamm – Septembrikuu koosolekul osales vallast Juta Asuja, pikalt rääkisime asendustest ja
ta sai aru, et meil on see siin suureks probleemiks ja on vaja lahendust. Selgitasime, et meil on
lisainimese või lisaraha vajaduse põhjendamiseks protokollide viisi materjale. Jäi, et esitage
taotlus. 
Reelika Turi – Küsisin, kas saaks õppealajuhataja koha suurendada 1,0 peale (norm on meie
lasteaia kohta 0,6 kohta õppealajuhatajale), et sealt jääks 0,4 kohta asenduste katmiseks, sain
Juta Asujalt vastuse, et see idee ei lähe vallavalitsusest läbi.
Toomas  Kuningas  -  Tahame  viia  vallavalitsusse  sõnumi,  et  meil  on  jätkuvalt  asendustega
probleem. Ei saa olla, et lahendust ei olegi. Vaja on kokku leppida, kuidas see info valda jõuab,
et meil on probleem.
Liina Veerbaum – Sõnastage täpselt, mida te tahte?
Toomas Kuningas – Süsteemi. Seda, mis on arengukavas kirjas, luuakse asenduste süsteem. 
Elle Tamm – Probleem on, Stella ei taotlenud ei palgafondi ega lisakohta. Nüüd on raske seda
teha.  Selle  aasta  jaanuaris  ei  ole  olnud  nii  krii�line,  aga  eelmisel  aastal  oli  jaanuaris  90
asenduspäeva.  See  hakkab  mõjutama  ka  seda,  kas  õpetajad  saavad  üksteist  asendada.
Krii�line viga on see, et lisaraha ei küsitud. Vastus oli see, et saame oma jõududega hakkama.
Tegelikult ei saa.
Reelika Turi – Ma lähen selle jutuga Juta Asuja juurde, et 0,5 lisakohta tekitada, vaatan, mis
mulle vastatakse.  
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Aare Ets – Sellel nädalal saaks veel eelarvesse e�epanekuid teha. Ma isiklikult arvan, et pigem
võiks  taotleda  palgafondi  suurendamist  asenduste  katmiseks  kui  struktuuri  koha  juurde
tekitamist, sest seda viimast on raskem põhjendada.
Merli Kuusik – Palgafondi ei ole kunagi raha juurde küsitud. Ka 2017.aastal ei küsitud, loen
2017 protokolli.

3. Turvalisus 
Reelika Turi – Meil on Raasikul üks noormees, kes on erivajadusega ja liigub kooli ja lasteaia
ümbruses ringi. Ta ei ole olnud ohtlik. Oleme suhelnud noorsoopolitseinikuga, kes ütles, et ei
ole vägivaldsuse kaebust. Tema kohta liigub palju ju�e, mis kõik ei vasta tõele. Kõik instantsid
teavad,  et  ta  siin  on,  õpetajaid  on  juhendatud  kuidas  temaga  käituda.  Kõige  hullem  on
tekitada paanikat, siis ei tea, kuidas ta reageerib. 

Olga Veselkova - Kas kaamerad siiski töötavad?
Reelika Turi – Ei  tööta. Me hakkame alguses kaardisüsteemiga liikuma. Praegu on eelarves
umbes 2000 eurot vahendeid selleks.

Raivo Napp –  Oleme võtnud  pakkumisi,  hetkel  on  üks  firma pakkumist  tegemas.  Esmane
tagasiside on see, et nt Koopaoravate-lendoravate uksele ei saa kaardisüsteemi panna, selleks
peaks ukse välja vahetama ja tooma tugev- ja nõrkvoolu. On võimalik sealt uksest jä�a ainult
väljapääs. On võimalik kaaluda sellel uksel fonolukku. On ka võimalik, et kõik lapsed tulevad
lasteaeda ühest uksest sisse ja sellele paneme kaardisüsteemi. Välja saavad kõikidest ustest. 
Reelika Turi – läheme siis seda teed, võtame sellele ühele uksele pakkumise.
Olga Veselkova – Käbikeste sissepääs võiks olla eraldi. 

Elle Tamm – Oli ju�u näpukaitsed ustele, seda võiks edasi arendada, kasvõi 1-2 ust alguses.
Raivo Napp – Pakkumine on ühelt firmalt olemas,  ühe ukse kohta on hind 340eur.  Teiselt
firmalt ootame pakkumist. 
Reelika Turi – See hind lõi hinge kinni. Hetkel tundub ebareaalne.
Merli Kuusik – Ehituspoodides on jublakad, mis käivad ka ukse vahele, et uks langeb õrnalt
kinni ja näppe ei ole võimalik vahele jä�a. Odavad.
Reelika  Turi  –  Ootame selle  teise  pakkumise  ka  ära  ja  kui  ei  saa  paremat  pakkumist,  siis
vaatame, mis need jublakad endast kujutavad.
 
Reelika Turi – IT-võimekus ja IT-turvalisus on meil väga nõrgal tasemel. 

Reelika  Turi  –  Õpetajatega  vaatame  uues� üle  Tervise  Arengu  Ins�tuudi  tabeli  riskide
hindamise kohta ja hindame uues� ohukohad lasteaias. 

4. Õppekava ja lasteaia arengukava uuendamise ajakava
Reelika Turi  -  Õppealajuhatajaga arutasime, et õppekava on aastast 2009, selle uuendame
enne  ja  siis  läheme arengukava  juurde.  Õppekava  kavatseme veebruaris  jagada õpetajate
vahel  osadeks,  teevad  parandusi  ja  siis  peale  seda  kirjutame  ta  kokku.  Peale  seda
pedagoogilisse  nõukokku  ja  siis  hoolekokku,  hea  plaani  kohaselt  suudame  ära  kinnitada
septembris 2019. 
Arengukava on vaja kinnitada 2019.a lõpuks. Plaan on kaasata õpetajad SWOT tegemisse, selle
töökoosoleku võiks teha mais. Siis peale seda teeks vanemate ümarlaua, et saada vanemate
sisend,  ideaalis  augus�s.  Ja  siis  jääb  september-oktoober  arengukava  kokku  kirjutamiseks,
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peale seda läheb pedagoogilisse nõukogusse ja siis hoolekogusse, kinnitamisele aasta lõpuks.
Jälgisime, et kõik oleksid kaasatud ja et need kaks ei langeks väga ühele ajale.

5. Jooksvad küsimused
Toomas Kuningas – Sel aastal oli esimest korda nii, et hoolekogu koosolek oli ajastatud nii, et
hoolekogu sai esitada e�epanekuid lasteaia eelarve koostamiseks. Ka edaspidi peaks koosolek
olema nii ajastatud, et hoolekogu saab kaasa rääkida eelarve koostamisel. Hoolekogu poolt
tulnud e�epanekud tuleks edastada valda, siis vallal on teada, mida lapsevanemad soovivad. 

Aleksei Žuravljov – Oli e�epanek, et ühine kaamera lasteaiale hankida, et ühisüritusi filmida,
mi�e  igaüks  filmib  ja  vaadatakse  üritus  läbi  kaamera.  Siis  pärase  saaks  seda  ühte  videot
jagada.
Reelika  Turi  –  See  võiks  olla  vanemate  vaheline  kokkulepe,  et  kes  filmib.  Ei  tahaks  seda
lisakohustust õpetajatele. Koolil on kaamera, aga see ei ole sellise kvaliteediga. Rühmad ise
võiksid kokku leppida.

Reelika Turi – Infoks, et järgmisel nädalal lähevad üles suvegraafikud. 

Reelika Turi – Oravajütsides, kuhu uuel õppeaastal tulevad Käbikesed, tuleb kinnitada liitrühm.
See jääks 18 lapsega liitrühm. Liitrühm, kuna seal on 2-4 aastased lapsed. Mõte on see, et kõik
tänased Käbikesed saaks sinna rühma edasi saata. Hoolekogu peab selle kinnitama.
Toomas Kuningas - Prak�ka on, et rühma esindaja teeb rühmas järelepärimise, kuidas rühm
suhtub ja peale seda tagasisidet hääletame. 

Elle  Tamm  –  Võiks  vanemaid  informeerida,  et  lasteaia  kohatasu  tõuseb,  see  on  seotud
alampalga tõusuga.

Reelika  Turi  –  Jõulukohvikuga  kogutud  raha  270  eur  võiks  kasutada  vastlapäevaürituseks
Kõrvemaal. Käbikesed ei lähe, Pähklikestes vajab arutamist. 
Üldine nõusolek.

Elle Tamm – Minul sarnasel teemal e�epanek, et septembri kohviku raha kasutada õuealade
mänguväljakute mitmekesistamiseks, nt jalgpalliväravad, korvpallikorv. 
Reelika Turi – Kas kõik on nõus, et vaatame septembri rahast õuealale?
Üldine  nõusolek,  vaadata  vaid,  et  kõik  rühmad  saaksid  osa.  Ja  lapsevanematele  anda  ka
võimalust panustada.
Reelika Turi – Plaanis on, et veebruaris arutame mänguväljakute teemasid õpetajatega. Seni
toimub tänane korraldus. Siis arutame, et miks meil on kindlad grupid kindlatel väljakutel ja
kas me laseme need grupid vabaks või kuidas me seda teeme. Ja arutame, et mis vahendeid
juurde või mida mingil väljakul vaja parandada on. Siis tekib list, mida saame laiali jagada, et
ka vanemad saavad panustada, kes soovib. 
Liina Veerbaum – Kehras on nii, et hommiku� on igal rühmal oma väljak, õhtul on kõigil ühine.
Elle  Tamm  –  Ja  oli  siis  kokkulepe,  et  märtsis  tuleb  lapsevanematega  mänguväljakute
tagasiside kohtumine ja saame kuulda, mis õpetajad mõelnud on. 
 
Elle Tamm – Mis selle liigvee probleemi lahendus oli?
Raivo Napp – Vales� on projekteeritud. Plaan on pinnast täita. Saame neid töid teha ilmselt
juuli alguses. Peame sinna plaadid ka peale laduma. 
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Järgmine koosolek toimub orienteeruvalt 15.aprillil.

Protokolli allkirjastajad:

Koosoleku juhataja Protokolli koostaja
Toomas Kuningas Elle Tamm
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
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