
Raasiku lasteaed Oravake Hoolekogu protokoll nr 5 (2019)

Koosoleku toimumise aeg: 04. november 2019
Koht: Raasiku lasteaed Oravake
Algus: 18:00
Lõpp: 19:10

Koosolekul osalesid:
Heelika Anneljas-Sepp (esimees)
Koopaoravate rühma esindaja Lauri Betlem (aseesimees)
Lendoravate rühma esindaja Nadezhda Adler
Käbikeste rühma esindaja Markko Lepikult
Triin Hallik (puudus), asendaja Janne Urbas
Raasiku Vallavalitsuse esindaja Juta Asuja 
Lasteaia direktori kt Reelika Turi 
Õpetajate esindaja Liina Veerbaum
Raasiku lasteaia Oravake õppealajuhataja Riina Korolkova (kutsutud osalema) 
Raasiku lasteaia Oravake majandusjuhataja Raivo Napp (kutsutud osalema)

Koosolekut juhatas Reelika Turi, protokollis Nadezhda Adler

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Käesoleva õppeaasta teemad
3. 2020. aasta eelarve
4. Muud teemad 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Hoolekogu esimeheks ühehäälselt valiti Heelika Sepp-Anneljas.
Hoolekogu aseesimeheks ühehäälselt valiti Lauri Betlem.

2. Käesoleva õppeaasta teemad
Reelika Turi – Räägin sellest, mis me augusti kuust alates oleme ära teinud, tutvustan tulevased
asjad, mis sai eelarvesse palutud ja räägin kahest asjast, millel on vaja kinnitust. 
Rühmadesse jõudsid vaibad, vaibad meeldivad ja nad on meil roteeruvas formaadis. See tähendab
seda, et iga vaip on ühes rühmas kuu aega. Siis liiguvad vaibad edasi, teistesse rühmadesse. Kõik
vaibad on erinevate mustritega. 
Saime edukalt üle minna Eliisi programmile. Tänu sellele on kommunikatsioon vanematega läinud
mugavamaks, saab paremini edastada infot, ei ole enam fragmenteeritust. Eriti hea Eliisi programmi
puhul on puudujate märkimine. Õpetajatel kaob vajadus märkida puudujaid. 
Sai parandatud kaevutruup, mis põhjustas kolm aastat järjest  üleujutust,  kuna äravool oli  tehtud
kõrgemasse osasse ja madalamasse osasse kogunes vett.  
Meie kollektiivi lisandus logopeed, 0.3 kohaga. Täna ta pakub logopeedilist abi umbes kümnele
lapsele, kord nädalas.
Oravajütsides on nüüd veel üks õpetajaabi kalendri aasta lõpuni. Kuna lasteaia järjekord on väga
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suur ja selleks, et saaks sellel aastal uusi lapsi vastu võtta sõimerühma, oli otsustatud sõimerühmast
üle tuua lapsi Oravajütside rühma ning teha liitrühma. Oravajütside rühmas on palju kaheaastaseid
lapsi  ning  ka  mitu  raskemat  last,  mis  põhjustas  lisa  õpetajaabi  võtmist.  Esimene  nädal  läks
suurepäraselt, kuna lastele jätkus rohkem tähelepanu. Vaatab, mis järgmised nädalad näitavad. 
Lauri Betlem – Mis edasi saab?
Reelika Turi - Lisa õpetajaabi on võetud paariks kuuks, kuna psühholoog arvas, et laste käitumine
on seotud kohanemisega. Psühholoog arvas, et nad võivad selle poole aastaga nii palju kasvada, et
saavad ise hakkama. Psühholoog ja sotsiaalpedagoog käivad päris tihti rühma vaatamas, et anda
tagasisidet,  mida  õpetajad  võiksid teha  teisiti,  mis  võimaldaks neil  rühmaga paremini  hakkama
saada. 
Heelika Anneljas-Sepp – ütlesite, et pool aastat, aga aasta lõpuni on kaks kuud
Reelika Turi – pool õppeaastat on kohanemiseks, alates augustist
Nadezhda Adler – kas rühmas on nüüd kaks õpetajaabi? Igapäevaselt?
Reelika Turi – Jah, iga päev 
Heelika Anneljas-Sepp – Kas õpetajaabi on nõus jätkama, kui on vajadust?
Reelika Turi – meil on mingeid reserve olemas eelarves, Inimene on poole kohaga, 09.00-13.00, kui
lastel  on  õueminekud  ja  õuest  tulekud  ehk  raskemal  ajal.  Vaatame  rühma  pingsalt.  Usun,  et
detsembri alguses juba näeme, kas olukord on paranenud või mitte. Kui olukord ei ole paranenud,
siis hakkame otsima lahendusi. 
Tulevased suuremad asjad: Käbikestel on tuletõrje ettekirjutus. Trepp, mis viib Käbikese rühma,
peab olema vaibast vaba ja trepi all ei tohi olla ühtegi põlevat eset. Tuletõrje tegi ettekirjutuse ja
trahvi, kuigi need asjad on olnud aastast 2004. Antud probleemi lahendamiseks leidsime järgmise
lahenduse: Käbikese rühma lapsed ja nende vanemad hakkavad majja tulema otsauksest. Teeme
laoruumi  tühjaks  ning  tekitame  sinna  garderoobi.  Võtame  vaiba  trepi  pealt  ära,  paneme
libisemisvastased ribad. Saame koridori asjadest vabaks. Päevasel ajal võivad õpetajad liikuda otse
hoovi või läbi otsaukse. Praeguseks on see põhimõtteliselt ainus lahendus. 
Lukud lähevad käiku alates 11.11. Paigaldame, kontrollime, kuidas toimivad ja tekitame kaardid ja
äppid  lastevanemate  jaoks.  Saadame lastevanematele  juhised,  vaatame kuidas  toimib  ja  laseme
töösse.
Lauri Betlem – tulevad mitte fonolukud, vaid äppiga avatavad?
Reelika Turi – Jah!
Heelika Anneljas-Sepp – Kui telefoni kaasas ei ole?
Reelika Turi – Igale perele tuleb oma kaart ka.
Lauri Betlem – Kui kevadel lapsed ära lähevad, kuidas siis on süsteemiga?
Reelika Turi – kaardid on nimega ja numbriga seotud, administraator kustutab süsteemist ära nende
telefoninumbrid, kes kevadel ära lähevad.
Heelika Anneljas-Sepp – Kas telefoninumbrite arv on piiratud, mida saab süsteemi lisada?
Reelika Turi – kaart maksab 10 eurot ja äppis maksab 1 euro ühe numbri lisamine, telefoninumbreid
saab lisada piiramata koguses. Kulu on ühekordne.
Raivo Napp – esialgu lukud pannakse kahele uksele (Käbikeste uks,  Oravajütside ja Pähklikeste
uks), kuna Abloy lukkudele on kergem panna. Lendorava ja Koopaorava uksele praegu panna ei
saa, ei ole ressursse.
Reelika Turi – Lendoravate ja Koopaoravate uksele paigaldatakse lukk järgmisel aastal, eelarves on
sees. 
Reelika Turi - Lasteaia järjekorra probleem. Vald pooldab ja kompenseerib seda, kui meie lapsed
käivad naabervaldade lasteaedades. Aga aeglaselt liigume projektiga, et ehitada juurdeehitust aula
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peale. Arhitekt käis majas ära, kinnitas, et teoorias on see võimalik. 
Juta Asuja – Kõik variandid on vallas laual ja lahtised.
Reelika Turi – Järgmisel aastal oleme sellises situatsioonis, kui paljud lapsed ei saa kohta lasteaias. 
Järgmisel aastal tahab lasteaeda saada sõimerühma umbes 30 last, aga ainult 12 last võtame vastu. 
Juta  Asuja  –  valla  laual  on  ka  variandina  hoiu  loomine,  näiteks  Anija  vallas  on  lasteaed  ja
munitsipaalhoid. 
Reelika Turi – Ruumide küsimus, kuna Raasikul ei ole eriti kuhu teha seda hoidu. 
Lauri Betlem – Kas on pikaajaline nägemus ka? Näiteks viie aasta pärast, palju lapsi tulemas on,
arvestades uute majade ja eramute ehitust.
Juta  Asuja  –  See  on  prognoosimatu.  Lasteaedade prognoosi  tehakse  kahe  aasta  peale.  Aruküla
näitel: ehitati neli kortermaja, peaks tulema ka lapsi juurde, aga reaalsuses laste arv ei suurenenud.
Praegu on reaalselt  puudu Raasikul  üks sõimerühm. Suuri  kortermaju ei  ehitata  Raasikul  ja  ka
lasteaia  kohtadega ei  tohiks  olla  suuri  raskusi.  Pikaveres  on kohti  sõimerühmas  ja  Arukülas  ei
jäänud ühtegi last kohata. 
Arengukavas  on  sees  lasteaia  teemad,  aga  konkreetset  sammu  praegu  öelda  ei  saa.  Raasiku,
Pikavere ja Aruküla on ametlikult üks tegutsemispiirkond ja Pikaverel on olemas 10 vaba kohta
sõimerühmas. 
Reelika Turi – meie mõte oli ehitada aula peale lisaks ruumi ning spordihoone parkimisplatsil teha
mänguväljakut
Liina Veerbaum -  oleme arutanud omavahel,  et  kui  oleks 5 aiarühma ja  iga rühm alustab oma
sõimega ise. Meil on ju voodid standardsed, toolid ja lauad reguleeritavad ning oleks väga vähe
liikumist rühmast rühma lastele. 

3. 2020. aasta eelarve
Reelika Turi – viin teid kurssi sellega, mida panime projekti sisse. Täna oli projekti kaitsmine, mis
tähendab seda, et vald teab nendest mõtetest, aga ei ole veel kinnitust, et saame neid: 

1. Käbikese rühma varjualuse ehitamine 
2. Kolme  rühma  seinade  värvimine  (Pähklikesed,  Oravajütsid,

Koopaoravad). Lendoravate seinade värvimise jätsime järgmisse
aastasse. 

3. Õhksoojuspumpade  paigaldamine  Oravajütside  rühma,  kuna
suvel  lähevad ruumid  väga  kuumaks.  Õhksoojuspumbaga  saab
kevadel ja suvel toatemperatuuri reguleerida.

4. IT-vahendid:  lauaarvutite  vahetus  rühmades,  kahe  sülearvuti
vahetus

5. IT-võrgu  projekt,  selleks  et  saaks  WIFI-t  kasutada,  robootika
jaoks. 

6. Koopaoravate  toolid  ära  vahetada.  Tahaks  minna  üle  sellisele
loogikale, et igal aastal on võimalus ühele rühmale uued toolid
osta.

7. Õue õppeklassi  sisustamine  –  kaks  kriiditahvlit  (üks  maja  ette
varjualuse alla ja teine maja taha kuuri külge),  toolid ja lauad,
mida saaks ilusa ilma korral õue tõsta, mis seisaksid murul püsti
ja paha ilma puhul kasutada varjualuse all. 

8. Pähklikeste ja Oravajütside mängumajade ja mänguköökide välja
vahetamine.
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9. Mänguväljakule uus atraktsioon juurde.
10. Uued prügikastid, prügi sorteerimiseks. 
11. Töötajal  tekib  võimalus  küsida  gripivaktsiini  ja  läbida

töötervishoiu arsti kontrolli.

4. Muud teemad
Reelika Turi – on kaks teemat, milledele on vaja hoolekogu kinnitust.

1. Reelika Turi - Õpetajatel jõulude puhul väljasõit teatrisse. See oleks 4.
detsembril ja oleks poolik päev ehk 14:30 suletakse lasteaed ja kõik
töötajad lähevad teatrisse.

Liina Veerbaum – Eelmine aasta me tegime niimoodi,  et  palusime, kes saab,  leida oma lapsele
hoiukohta.  Kellel  selline  võimalus  puudus,  siis  teavitati  meid,  panime need  lapsed kokku ühte
rühma ja lapsevanemad olid nõus olema lastega, niikaua kuni lapse vanemad tulid talle järgi. 
Reelika Turi – see on hea variant ja meil on kaks töötajat, kes teatrisse ei tule ja jäävad tööle. Ei tohi
nii jätta, et ainult vanemad majas. 
Otsus: Kogume  info  kokku,  kuidas  lapsevanematel  võimalused  on.  Teeme  küsitluse.  Küsime
õpetajate abi käest üle.

2. Reelika Turi - Detsembris jääb kolm päeva punaste päevade vahele
27.12-31.12 ja kui on vähem lapsi lasteaias, siis võib teha liitrühmad,
kuna  osadele  õpetajatele  oleks  vaja  välja  anda  kolm
lisapuhkusepäeva. Küsiks novembri lõpus vanematelt üle, kas laps on
tulemas nendel päevadel lasteaeda. Vaadata palju rühma tulemas on ja
selle järgi otsustada, kuhu teha liitrühma.

Otsus: Koguda infot kui palju lapsi tuleb nendel päevadel lasteaeda ning selle järgi otsustada kuhu
teha liitrühm.

Triin Hallik (puudus), asendaja Janne Urbas – maja taga tee, kus lapsed sõidavad ratastega, on au-
guline. Kas on plaanis üle vaadata ja remontida? 
Otsus: majandusjuhataja Raivo Napp vaatab üle. 

Lauri Betlem – Platsil on tänavakivid ära vajunud. On olnud juba juhus, kus väänati jala välja.
Mingis perspektiivis oleks vaja seda ka uuendada.
Liina Veerbaum – põhjuseks on ilmselt äärekivide puudus. Kus äärekivid puuduvad, seal ka vajuvad
tänavakivid ära. 

Liina Veerbaum – Lendoravate ja Koopaoravate välisukse varjualuse postidel puudub markeering,
hämaras on postid nähtamatud.
Otsus: Panna postidele helkurribad

Nadezhda Adler – Kodulehekülg on kohati uuendamata ning erinev kirjapilt. 
Reelika Turi – lähiajal uuendame.

Nadezhda Adler – Info avatud uste päevast uutele lastele oli ainult lasteaia kodulehel. Paljud ei
osanud sealt  vaadata  ja  ka  selle  pärast  ei  tulnud.  Oleks  hea,  kui  helistada vanematele  ja  öelda
suuliselt jagada infot või saata e-kirjaga. 
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Otsus: saadetakse e-kiri

Järgmine hoolekogu koosolek E 13.01 jaanuar 2020 kell 18.00.

Protokolli allkirjastajad: 
Koosoleku juhataja                                                                     Protokolli koostaja
Heelika Anneljas-Sepp                                                               Nadezhda Adler
(allkirjastatud digitaalselt)                                                          (allkirjastatud digitaalselt)
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