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Katrin Kapten (Rukkilill), Kaisa Häkkinen (Tihane), Monika Teesalu (Lõoke), Kristel
Eichelmann (Kullerkupp), Berit Nugis (Karikakar), Marika Kissa (direktor).
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2. 2017. aasta eelarve projekt.
3. Ühisüritused lasteaias.
4. Jooksvad küsimused.
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
Toimus arutelu, kes võtab hoolekogu juhtimise üle. Soovijaid ei olnud.
Hoolekogu juhatajana jätkab Meriliis Villems.
Aseesimees Helina Riimann.
Protokollija Tuuli Ekbaum.
2. 2017. aasta eelarve projekt.
Kõik hoolekogu liikmed olid eelnevalt saanud võimaluse tutvuda 2017. aasta eelarve
projektiga.
Direktor Marika Kissa andis ülevaate lasteaia hetkeseisust.
Lasteaia nimekirjas on 194 last. Ükski rühm ei ole üle rahvastatud. Sõime kohti on Viljandi
linnas endiselt puudu. Aiarühmadesse järjekorda ei ole.
Eelmisel õppeaastal teravalt üleval olnud müraprobleem rühmaruumides on leevenenud.
Kõigi rühmaruumide lagedele on paigaldatud kajasummutavad plaadid.
Parkla.
Parklaga tegeletakse linnavalituse tasemel. Kõigis Viljandi linna haridusasutustes on
probleeme parkimisega. On valminud uuring „ Viljandi linna lasteasutuste ümbruste ohutuse
hindamine ja lahenduste pakkumine“. Selle uuringu tulemustele tuginedes alustatakse
haridusasutuste parkimist puudutavate probleemide lahendamist.
Tara.
Ka tara on probleem, mille küüsis vaevlevad kõik linna lasteaiad.
Taotlus tara uuendamiseks on esitatud.
Veel on esitatud taotlus leidmaks vahendeid, et uuendada paviljonide ees olevaid katendeid,
mis on väga halvas seisus. 8 paviljoni uuendamise maksumus on 8000 eurot.
Direktor Marika Kissa soovis hoolekogu liikmetelt soovitusi, kuidas inventari soetamiseks
ettenähtud raha otstarbekamalt planeerida?

Töös on rühmades olevate mängunurkade uuendamine. Kõik rühmad saavad mängunurka uue
köögi. Millega jätkata?
Hoolekogu liikmed arvasid, et koostöös rühmaõpetajate ja lapsevanematega võiks toimuda
mängunurkade sisustamine taaskasutuse meetodil. Kodudes leiduvat piisavalt mängunurka
sobivat sisustust, mida enam ei kasutata.
Direktor rääkis vajadusest uuendada lasteaia söögisaali mööblit. Hoolekogu liikmed olid
nõus, et mööbel vajab värskendamist.
3. Ühisüritused lasteaias.
Sel õppeaastal on lasteaias kaks suurt üritust, mis vajavad pikemat etteplaneerimist.
Üks ühine jõulupidu toimub neljapäeval, 15.detsembril kell 11.00 lasteaia hoovis. Tuleb
jõuluvana. Pidu on ainult lastele. Pidu filmitakse ja pildistatakse. Rühmad saavad kingikoti,
mille nad kõik koos esinedes jõuluvanalt saavad. Kingikott täidetakse koostöös vanemate ja
õpetajatega.
Rääkisime vajadusest leida lasteaia hoovile sobiv jõulupuu. Sellega lubasid tegeleda Meriliis
Villems (Piibeleht) ja Maive Agarmaa ( Kuldnokk).
26. mail 2017 kell 16.00 toimub Viljandi lauluväljakul Midrimaa X laulu- ja tantsupidu.
Riietusest on rühmakoosolekutel juba juttu olnud.
Plaan on valmistada laulupeoks heledad torusallid, mida saab kasutada laulupeol peakatttena.
Torusallile tuleb peale lasteaia logo. Salli maksumus on täpsustamisel.

4. Jooksvad küsimused.
● Ruth Sepp tundis huvi, kuidas edeneb liitumine Stuudiumi keskkonnaga?
Hetkel toimub keskkonna katsetamine ja vigade parandamine. Millal on vanematel
võimalik Stuudiumiga liituda, ei ole veel selge.
● Helina Riimann juhtis tähelepanu mürisevatele kuivatuskappidele.
Kappidele tehakse lähematel päevadel hooldus.
● Lapsevanem tundis muret sõime õues oleva kiigepuu seisukorra üle. On viltu vajunud
ja ei tundu heas korras olema.
Kiigepuu seisukord vaadatakse üle ja leitakse lahendus.
● Meriliis Villems küsis, kuidas planeeritakse koolituskulusid.
Ta soovitas õpetajatele planeerida koolitus „ Vaikuse minutid“
● Lapsevanem küsis, kuidas jätkab Tihase rühm õppeaastal 2017/2018?
Need Tihase rühma lapsed, kes veel kooli ei lähe liituvad Piibelehe rühmaga. Milline
õpetajate meeskond nende lastega jätkab, on hetkel arutluse all.
● Monika Teesalu tundis huvi, kes toetab õpetajat, kui rühmas on ebaselge
tervisejuhtum?
Juhul, kui vanema ja õpetaja arvamused lähevad lahku, on vanemal mõistlik küsida
nõu oma perearstilt.
●
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2017. aasta jaanuari algul. Kuupäev
täpsustatakse.
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