Viljandi Lasteaia Midrimaa hoolekogu koosoleku protokoll
04.04.2017
Toimumise aeg: 04.04. 2017
Algus: 17.00, lõpp 18.00
Koosoleku juhataja: Meriliis Villems (hoolekogu esimees, Piibeleht)
Protokollija: Urve Leemet
Osalejad: Leana Starostin (Leevike), Maive Agarmaa (Kuldnokk),
Pille Avaste
(Pääsusilm), Katrin Kapten (Rukkilill), Kaisa Häkkinen (Tihane), Monika Teesalu (Lõoke),
Meriliis Villems (Piibeleht) Berit Nugis (Karikakar), Marika Kissa (direktor), Urve Leemet
(õppealajuhataja)
Päevakord:
1. Torusallid
2. Jooksvad küsimused
Päevakorrapunkt nr 1 Torusallid
Jätkati eelmisel korral alustatud arutelu torusallide tellimisega seotud küsimuste osas (värv,
kogus jms)
Otsutati:
1. Tellitakse 200 helesinist torusalli, meie poolt on kujundus olemas.
2. Torusalli hind koos käibemaksuga on 4.14€. Täpsustatakse, kuidas vanemad neid
osta saavad.
3. Torusalli ostmine ei ole kohustus vaid võimalus.

Päevakorrapunkt nr 2 Jooksvad küsimused
Punkt nr 2.1 Viljandi Päevakeskuse põhimääruse muutmisest, laste ja perede osakonna
loomine päevakeskuse juurde
Hoolekogu esimees Meriliis Villems andis ülevaate kohtumisest Viljandi Linnavalitsuse
esindajatega (20.03.2017). Kohtumise sisuks oli loodava laste- ja perede osakonna
tutvustamine. Kohtumisele olid kutsutud koolide ja lasteaedade hoolekogude esimehed.
Kohal oli 4 inimest, kellest 2 oli loodava keskuse vastu.
Lasteaia direktor Marika Kissa selgitas, et me ei ole keskuse vastu üldiselt. Praeguses
protsessis pole aga asjaosalisi piisavalt kaasatud ja sellest on tekkinud palju vastamata
küsimusi. Lasteaed Midrimaa on ainuke lasteaed Viljandi linnas, kus on 1 logopeedi koht ka
aastaid täidetud olnud. Loodav laste- ja perekeskus soovib koondada tugispetsialistid
(logopeedid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, eripedagoogid) ühte keskusesse, mida
hakkab juhtima vastava osakonna juhataja. See ei taga seda, et kõik lasteaiad ja koolid
saaksid kaetud tugispetsialistidega – inimesi lihtsalt ei ole. Teiste samalaadsete keskuste
(Tartu) töö käib nii, et lasteaedade juures on tugispetsialistid olemas, pluss veel keskuse
juures. „Rajaleidja“ keskus pakub teise astme teenust. Lapsevanem Berit Nugise sõnul ei
tegeleta seal lapse probleemiga, kui kuuldakse, et lasteaias on logopeed olemas.
Veel leiti, et 200 lapse kohta ei piisa ühest logopeedist ja loodava keskuse puhul ei saagi see
olukord paraneda kuna keskuse rõhk on nõustamisel. Logopeedi töö ei ole ainult nõustamine
vaid kontakttegevused lapsega, töö õpetajatega, lastevanematega jms.

Punkt 2.2 Hoolekogu esimeeste planeeritavast koosolekust
Meriliis Villems rääkis, et plaanitakse hoolekogu esimeeste koosolekut, kus arutlusele
tulevad toitlustamisega seotud küsimused.
Marika Kissa ütles, et praegu tegeletakse linnavalitsuses hinnapakkumiste võtmisega.
Arutluseks on kaks varianti: kas ühisköök, kus tehakse kõigile söök ja jagatakse siis
asutustele või teeb iga asutus oma köögis sööki edasi aga läheb uue toitlustaja alluvusse.
Punkt 2.3 Kinnisvara haldusamet
Linnavalitsus juurde loodav kinnisvara haldusamet võtab enda peale teatud tööd nagu
üldkoristus, akende pesu jms. Loodav amet leiab nende tööde tegemiseks ka töötajad, kes
töötavad ameti alluvuses. Katrin Kapten (Rukkilill) küsis, kas nendel töötajatel on nõutud ka
tervisekontroll (töötavad lasteaias). Ka sellega hakkab tegelema kinnisvara haldusamet.

Küsimused, ettepanekud:
Monika Teesalu (Lõoke) küsis, kuidas on mõeldud laulu- ja tantsupeole minek. Kas vanemad
võtavad lapsed lasteaiast või lapsed lähevad koos rühmapersonaliga? Kui vanem ei saa tulla
ise ja last laulu- ja tantsupeo toimumise kohta viia, siis tuleb laps koos õpetajatega. Vajadusel
tellitakse buss.
Kuldnoka rühma esindaja küsis, mida lasteaia ees oleval maalapil tehti, et koonused ees olid.
Tasandati teed.
Kaisa Häkkinen (Tihane) väljendas vanemate muret seoses sellega, et praegu Tihase rühmas
töötav õpetaja tahetakse viia sügisest Karikakra rühma. Augustikuus on tagasi tööle tulemas
lapsehoolduspuhkusel viibinud õpetaja, kes töötas Tihase rühmas. Karikakra õpetaja ja
tööletulev õpetaja on mõlemad pikaajalise kogemusega vanempedagoogid ja nad hakkavad
tööle nii, et üks Karikakra õpetaja töötab oma rühmas edasi ja lapsehoolduspuhkuselt naasev
õpetaja läheb tööle Tihase rühma. Praegu Tihase rühmas asenduskohal töötav õpetaja
suundub Karikakra rühma puuduoleva õpetaja asendajaks.
Monika Teesalu (Lõoke) osutas probleemile Lõokese rühma riietusruumis (laste riided
kastides, lapsed ei saa kaste kätte, riidepuud mittesobivad). Tegeleme kohe lahenduste
leidmisega.
Leana Starostin (Leevike) küsis, milline on jalgrattaga sõitmise kord, kas sõimerühma laps
võib jalgratast kaasa võtta. Laps võib tulla lasteaeda ja minna koju jalgrattaga
(jalgrattahoidjad on olemas). Iga rühm kehtestab ise, kas ja millisel päeval nemad
jalgratastega sõidavad
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