
Raasiku lasteaed Oravake hoolekogu protokoll nr 6 (2020)

Koosoleku toimumise aeg: 13. jaanuar 2020
Koht: Raasiku lasteaed Oravake
Algus: 18:00
Lõpp: 18:55

Osalesid:
Oravajütside rühma esindaja Heelika Sepp-Anneljas (esimees)
Koopaoravate rühma esindaja Lauri Betlem (aseesimees)
Lendoravate rühma esindaja Nadezhda Adler
Käbikeste rühma esindaja Markko Lepikult
Raasiku vallavalitsuse esindaja Juta Asuja
Lasteaia direktori kt Reelika Turi
Õpetajate esindaja Liina Veerbaum
Õppealajuhataja Riina Korolkova (kutsutud osalema)
Majandusjuhataja Raivo Napp (kutsutud osalema)

Puudus:
Pähklikeste rühma esindaja

Koosolekut juhatas Heelika Sepp-Anneljas, protokollis Markko Lepikult

Päevakord:
1) Rühmade suurused uuel õppeaastal
2) Jooksvad küsimused

1. Rühmade suurused uuel õppeaastal
Reelika Turi: Jaanuar on käes ning lapsevanemad tunnevad järjekorra vastu huvi. Lasteaias on viis
vanuserühma, samas laps peaks käima lasteaias kuus aastat, mistõttu tekib nö nihe. Uuel õppeaastal
saavad seega sõime lapsed, kes on 1a 9k – 2a 9k.  Sõime saab 12 last.  Midagi  väga teha pole
lahenduseks. Ehk 1 a 5k ei saa praegusel juhul sisse. Olen seda vallavalitsuse esindajaga arutanud,
aga täna ei ole sinna midagi parata, kuna ruumipuudus on ees. Mure, mis vanematel tekib on see, et
vanemad ei saa jälgida oma lapse järjekorra staatust. Valla koduleht kuvab aastakäikude järjekorda,
aga lasteaed võtab vastu üldjärjekorra alusel, kus nooremad lähevad sõime ning vanemad lapsed
saavad järgmisesse rühma. Proovime sellele küsimusele anda vormikohase kirjelduse valla lehel. 

Rühmade suurused järgmisel õppeaastal: sõimes 12 last, 18 jääb Koopaoravatesse liitrühmana, 20
Pähklikeses, 20 Oravajütsides, Lendoravaid jääb ilmselt 18. Seega lasteaia peale on praegu kaks
vaba  kohta  Lendoravates.  Sõime  järjekorras,  kes  ei  saa  sõime,  on  12  last  ehk  jäävad  ootama
aiarühmaks saamist.  Esimeses  aiarühmas  ehk Koopaoravates  on  järjekorras  6  last,  kellest  1  on
Jõelähtme valla laps.

Juta  Asuja:  Praktika  on  ka näidanud,  et  kõik  vanemad ei  taha  ikkagi  kohta.  Panevad end küll
nimekirja, kuid ei pruugi last lasteaeda panna. 

Heelika Sepp-Anneljas: Mis võimalus on teha neid rühmasid 22-kohaliseks?

Juta  Asuja:  Hoolekogu  nõusolekul  ja  valla  otsusel  saab  rühmasid  suurendada.  Aiarümas  saaks
kohtade arvu viia 24-ni ja sõimerühmas saaks 16-ni, kuid siin lasteaias ruutmeetrid seda lihtsalt ei
võimalda.



Reelika Turi: Järgmine aasta saaks suurendada Oravajütse, Pähklikesi ja Lendoravaid. Täna näiteks
on Oravajütsides järjekord olemas.

Heelika  Sepp-Anneljas:  Peaks  vaatama  koos  õpetajatega,  kas  vastava  rühma  suurendamine  on
mõistlik.

Lauri Betlem: Laste seisukohalt on muidugi parem kui on vähem lapsi rühmas. 

Juta Asuja: Vallas pole ühtegi rühma 24-ni suurendatud, Arukülas on ka 22 kõige suurem.

Reelika Turi: Lasteaia juurdeehitust praegu plaanis pole.

Juta Asuja: Valla arengukavas on plaan uuele lasteaiale, kuid lapsi niipalju ei ole ning arvestades
valla rahalist seisu, ei ole selle ehitus mõeldav. Alternatiivid sõimele: Pikavere, Kostivere, erahoid,
koduse mudilase toetus teha valla poolt, Tallinn. 

Lauri Betlem: Kas vallas tühje ruume pole, mida rendile võtta, et erahoiuteenust pakkuda?

Juta Asuja: Täna ei ole. On tehtud ettepanekuid võtta poe taga ehitatavas ridaelamus boks rendile
või arutada võimalusi pinna leidmiseks rahvamajas. Aga need on esialgu olnud vaid ettepanekud. Ei
Arukülas ega Raasikul tühjalt seisvaid ruume ei ole.

Reelika Turi: Ehk lasteaia ruumiprobleemid pole eelmise hoolekogu kohtumisest paranenud ja täna
ei näe ka kiiret lahendust. Aga siiski parandame kommunikatsiooni, et vanemad näeksid paremini,
mis seis järjekorraga on.

Hoolekogu  otsus: Kuulata  ära  õpetajate  seisukoht  rühmade  suurendamise  osas  enne  järgmist
hoolekogu kohtumist.

2. Jooksvad teemad:
Reelika Turi: Tulemas on kaks üritust, kus on vaja vanemate abi. Esimene üritus on 18. veebruaril
Lego laat. Seotud sõbrapäevaga ja sõbrapäeva kohvikutega. Toimub 11:00-18:00, et ka koolilapsed
saaksid tulla. Lapsevanemad võiksid tulla ja osaleda. Lisaks esitavad õpetajad näidendi. Proovime
seekord  teha  ühe  kohvikuürituse  ja  korralikult.  Plaan  teha  suur  kampaania  eesmärgiga  koguda
rühmadesse Legodeks raha. Niisamuti kui keegi soovib oma vanad Legod lasteaiale tuua.
 
Teine  üritus  on  13.  märtsil  teatrifestival.  Koos  lastevanematega  ja  toimub  pärastlõunasel  ajal
rahvamajas.  Esinevad kolme vanema rühma lapsed (Pähklikesed,  Koopaoravad ja  Lendoravad).
Lisaks soovime esinema lapsevanemaid. Teatrifestivali eesmärk on muuhulgas Raasikule ka oma
traditsioon tekitada nagu näiteks Pikaverel on päkapikumaa. Järgmisel aastal võiks suuremalt veel
teha, näiteks kaasata teisi lasteaedasid või Raasiku põhikooli 1. ja 2. klassi.

27.01  vanemale  rühmale  keskkonnateemaline  keskkonnateater.  Kõik  rühmad  saavad
pakendikogumise konteineri.

Ukselukud.  Algne  eelarve  läheb  suuremaks,  kuna  lapsevanemad  tahavad  saada  kaarte  juurde.
Kuidas see ukseluku süsteem on siiamaani töötanud?

Markko Lepikult: Äpp töötab korralikult, kuid uksekaart töötab ainult hommikuti.



Nadezhda Adler: Äpp ei tööta hommikuti, aga õhtuti töötab. Kaarti pole veel kasutanud.

Liina Veerbaum: Osadel lapsevanematel on äpiga probleeme.

Markko  Lepikult:  Kui  need  lukud  paigaldati  ja  teavitati  lapsevanemaid,  et  nüüd  on  vaja
mobiilirakendus alla tõmmata, siis osad vanemad ei teinud seda kohe ja pärast ei saanud enam äppi
tööle.

Nadezhda Adler: Iphone’del ja Android’del on ka erinevused kuidas seda installeerida.

Markko Lepikult: Iphone’ga läks valutumalt kui Android’iga.

Reelika  Turi:  Plaan  on  minna  võiduka  lõpuni.  Edasi  plaanis  Pähklikesed  ja  Oravajütsid  lukku
panna.

Markko  Lepikult:  Kui  teistel  rühmadel  ka  uksed  lukku  lähevad  ja  lapsevanemad  peavad  äppi
hakkama endale tõmbama, siis aeg alla laadimiseks võiks pikem olla.

Reelika Turi: Seda ei saa mina määrata, aga ma saan juba enne lastevanematele info ära saata.

Markko Lepikult: Õpetajad võiksid siis ka lastevanematele nii-öelda sõnad peale lugeda.

Nadezhda Adler: Koopaoravate ruum, kus riideid vahetavad (garderoob) on umbne. Aknaid seal
pole, kas seal ventilatsiooni on? 

Raivo Napp: Ventilatsioon töötab 06:00-19:00. Variant oleks soojust maha keerata. 

Reelika  Turi:  Majandusjuhataja  käib  läbi  ja  räägib  õpetajatega,  kas  keerata  temperatuur
madalamaks.

Lauri Betlem: Käbikeste riietusruum kipub mudane ja liivane olema. Jääb mulje, et ei koristata. 

Reelika Turi: Koristaja käib iga päev. Seal ei ole hetkel korralikku vaipa ka. Küsime Lindströmilt
suurema vaiba. 

Reelika Turi: Räägin Käbikeste õpetajatega, et nad räägiksid lastevanematega läbi, kuidas saabaste
puhastus toimub, et lapsevanemad ei paneks lastele liivaseid jalanõusid jalga, vaid puhastaksid need
enne prügikorvi kohal ära.

Nadezhda Adler: Kas Käbikeste trepp tehakse ka millalgi korda?

Raivo Napp: Käbikeste trepi saab suvel korda teha.

Lauri Betlem: Kas uued lukud on ATS-iga ka kuidagi seotud?

Raivo Napp: Ei ole. Sellist nõuet ei ole ka. Käbikeste uks on ka tuletõrje sisenemisukseks.

Lauri Betlem: Mis seis eelarvega on? 

Reelika Turi: Eelarve ootab kinnitamist. Siis saab vahendeid osta ja suuremaid investeeringuid teha.

Juta  Asuja:  Kui  hästi  läheb,  saab  14.01  vallavolikogus  kinnitatud.  Kui  ei,  siis  kinnitatakse



veebruaris või märtsis.

Reelika Turi: Eelmine kord rääkisime, et Lendoravate ja Koopaoravate juures on pimedad postid.
Kuna me ei leidnud midagi, millega neid märgatavaks teha, siis lisame sinna ühe prožektori.

Järgmine hoolekogu koosolek on 29. aprill kell 18:00.

Koosoleku juhataja Protokollija
Heelika Sepp-Anneljas Markko Lepikult

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)


