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Toimumise aeg: 25.01.2018
Algus: 17.00, lõpp: 18.35
Koosoleku juhataja: Maili Kalmus ( Hoolekogu esimees, Leevike)
Protokollija: Tuuli Ekbaum (õpetajate esindaja)
Osalejad: Kristel Eichelmann (Kullerkupp), Maris Juul (Rukkilill), Monika Teesalu ( Lõoke),
Erika Saaren ( Karikakar), Maive Agarmaa (Kuldnokk), Helina Riimann (Pääsuke), Mehis
Vinni ( Piibeleht), Mairi Laos ( Tihane), Marika Kissa ( direktor), Urve Leemet
(õppealajuhataja), Eha Puusild (Viljandi Linnavolikogu poolt määratud esindaja), Külli Karu
(kinnisvara haldusamet, külaline), Joel Jürgen (kinnisvara haldusamet, külaline), Siiri Kruuse
(Laste- ja perede osakond, külaline)
Päevakord:
1. Viljandi Linnavalitsuse Laste-ja perede osakonna ja selle võimaluste tutvustamine.
Esineb ja küsimustele vastab osakonna juhataja Siiri Kruuse.
2. Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti tööst, kinnisvara haldamisest ja
hooldamisest Midrimaa lasteaias ning Midrimaa lasteaia hoolduskava tutvustamine.
Esineb ja küsimustele vastab Kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi.
3. Parkimine Midrimaa lasteaias- hoolekogu pöördumine lapsevanemate poole.
4. Muud küsimused.
1. Viljandi Linnavalitsuse Laste-ja perede osakonna ja selle võimaluste tutvustamine.
Esineb ja küsimustele vastab osakonna juhataja Siiri Kruuse.
Siiri Kruuse tutvustas Laste – ja perede osakonda ja selle tööd.
Laste-ja perede osakonda on koondunud kõik Viljandi linnas töötavad tugispetsialistidlogopeedid, psühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid. Kõik tugispetsialistid jätkavad
tööd nendes koolides ja lasteaedades, kus nad enne töötasid. Sügiseti vaadatakse üle, kas
vajadus tugiteenuste järele on lasteastutustes vähenenud. Tendents on aga, et tugiteenuseid
vajatakse järjest enam.
Spetsialistide vähesuse on põhjustanud asjaolu, et seni olid palgad võrreldes õpetajatega
väga madalad, mistõttu vastava eriala spetsialistid asusid pigem tööle õpetajatena. Samuti ei
olnud asutustel pakkuda täiskohaga tööd. Tänase seisuga on Viljandi linnas kehtestatud
tugispetsialistidele õpetaja miinimumpalga suurune tasumäär ning Laste- ja perede keskus
saab pakkuda oma spetsialistidele täiskohaga tööd. Osakond otsib veel juurde spetsialiste
(Paala kooli psühholoog, 0,5 koormusega eripedagoog Jakobsoni kooli, logopeed). Keskus
pakub spetsialistidele võrgustikku, nõu ja võimalust juhtumeid arutada.
Siiri Kruuse kiitis meie lasteaia logopeedi ning märkis, et tegemist on väga tugeva oma ala
spetsialistiga.
Vastuseks küsimusele, miks teeb logopeed ka eripedagoogi tööd, selgitas Siiri Kruuse, et
eripedagoogide ja logopeedide õppekava on ülikoolis suuresti sama, mõningate erisustega

magistriprogrammis. Vahe on aga selles, et häälikuseadega võib tegeleda üksnes logopeed.
Seda tööd eripedagoog teha ei saa. eripedagoog tegeleb rohkem tunnetustegevusega.
Meie lasteaias teeb logopeed ka eripedagoogi tööd. Häälikuseadet suudab laps teha üldiselt
15-20 minutit, ülejäänud aja vältel on võimalik teha lapsega eripedagoogi tööd.
Siiri Kruusele vastas küsimusele logopeedi abi kättesaadavuse kohta lasteaias: Kui
lapsevanem arvab, et tema lapsel on vaja logopeedi abi, aga lasteaias ta abisaajate hulka ei
mahu, siis lapsevanem pöördub nõustamiseks Rajaleidjasse. Rajaleidja ei paku ise vastavat
abi, kuid saab vanemat nõustada ja tuvastada probleemi olemuse ja lapse poolt vajatava abi
olemuse. Näiteks mõnel juhul võib olla vajalik hoopis muu abi (nt psühholoogiline). Kui laps
vajab Rajaleidja hinnangu kohaselt logopeedi abi, siis saab sellest teavitada laste-ja perede
osakonda. Sellisel juhul püüab keskus leida võimaluse, et selline laps ikkagi lasteaias
logopeedi abi saaks.
Maarika Kissa sõnul on täna lasteaias ca 10 last, kellel logopeed hoiab silma peal, kuid
kellega igapäevaselt tööd teha ei ole võimalik.
Laste- ja perede osakond pakub alates käesoleva aasta algusest ka psühholoogi teenust.
Siiri Kruuse on käinud psühholoogiga seni 3 lasteaias. Midrimaa lasteaias veel mitte. Kui
lasteaias on vajadus psühholoogi teenuse järele, siis tuleb sellest laste-ja perede osakonda
teada anda. Pöördujaks peaks olema lasteaed, kuid pöörduda võib ka lapsevanem otse.
Tugiisikuteenust laste- ja perede osakond ei paku. Seda teenust saab taotleda lasteaed läbi l
Sotsiaalameti.
Laste- ja perede keskuse koduleht internetis on veel välja töötamisel, tegutsetakse Sakala
keskuses, kuhu tuleb nii nõustamiskeskus kui koosolekuruum. Siiri Kruuse on valmis
vastama lapsevanemate küsimustele ning andis oma telefoninumbri, mille lubas avaldada
koosoleku protokollis. Siiri Kruuse, tel 507 2427.
2. Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti tööst, kinnisvara haldamisest ja
hooldamisest Midrimaa lasteaias ning Midrimaa lasteaia hoolduskava tutvustamine.
Esinema ja küsimustele vastama oli kutsutud Kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi.
Et samal päeval oli volikogu koosolek, siis esindasid kinnisvara haldusametit Joel Jürgens,
haldusameti kinnisvarahaldur ja Külli Karu, haldusameti heakorrajuht.
Joel Jürgens tutvustas Kinnisvaraametit. Amet loodi Viljandi linna kinnisvara tsentraalseks
haldamiseks. Läbi on viidud mitmeid hankeid, mis hõlmavad linna kinnisvara objektekoristushange, porivaibahange. Eleväli pakub elektriteenust, Linnahooldus heakorrateenust.
Valveteenuse osutaja patrullib lasteasutuste ümbruses, s.h suvel öösiti.
Kevadel vahetatakse välja Midrimaa lasteaia väravad. Vase tänavale plaanitakse samuti
kevadel parkimisprobleemi lahendamiseks luua (ajutine) lahendus, mis seisneb selles, et
aeda nihutatakse 3 m lasteaia territooriumile sissepoole, tehakse süvend, mis täidetakse ja
kaetakse killustikuga, et oleks võimalik teha parkimiskohad diagonaalis parkimiseks
(vt lisa 1, parkimislahenduse plaan).

Plaanis on lasteaia ventilatsioonisüsteemide videouuring. Jooksvalt tegeletakse ja on
tegeldud erinevate probleemidega-välisuste reguleerimine, pisiremonttööd.
Libeduse tõrje osas lasteaia territooriumil vastas Joel Jürgens, et Linnahooldusega
Kinnisvaraameti poolt kokku lepitud objekti hoolduskava (vt lisa 2) hõlmab ka
libedusetõrjet ning Linnahooldus peab tegelema lasteaia territooriumil libeduse tõrjega.
Probleemidest tuleb koheselt teavitada maja perenaist, kes saab vastavad korraldused anda.
Samuti võib teavitada haldusametit. Libeduse tõrje lasteaia Tehnika tn värava taga ei ole
otseselt Kinnisvaraameti pädevuses, kuid ta lubas selle teema oma asutuse siseselt üle
rääkida. Samuti lubasid kinnisvara haldusameti esindajad, et kõigis rühmades vaadatakse
üle solgihaisu probleem.
Lasteaia välisustel on kleebised, kus peal kinnisvara haldusameti kontaktnumber ning
meiliaadress. Kinnisvara haldusameti e-posti aadress on haldus@viljandi.ee, telefon
4354724. Joel Jürgensiga saab ühendust numbril 5352 4597.
Külli Karu andis ülevaate lasteaia koristamisest. Koristushanke võitis Pesuekspert koos
Kyyriksiga, kes toetab Pesueksperti eritöödega. Teenuse käivitamisega on olnud probleeme.
Vähem on probleeme seal, kus jäid endised töötajad tööle. Midrimaal on koristajad kõik uued
inimesed. Hetkel on haiguste periood ja asendustöötajatel on omakorda asendajad ning
kokkuvõttes ei saa nende tööga ei saa rahule jääda. Pesuekspert püüab olukorda
lahendada.
Igal objektil on päevik, kus on kirjas, kuidas, mida ja millal koristada tuleb. Kokkulepitud
koristustööde kohta vaata koristuskava (vt lisa 3). Vaipade aluseid tuleb koristada, ja
vajadusel teeb seda ka päevakoristaja. Kaltsuvaibad viiakse 2x aastas pesumajja. Kord
aastas tehakse põrandatele süvapesu, koos sellega puhastatakse ka tekstiilid. Aknaid
pestakse 2x aastas.
Lasteaias on päeva jooksul kohapeal päevakoristaja, kelle ülesandeks on lahendada päeva
jooksul kõik jooksvad koristusprobleemid, s.h vannitubade koristus, riietusruumide
koristamine peale laste tuppa tulekut jne. Kõigi koristusalaste probleemidega tuleb
pöörduda maja perenaise poole, kes saab koristajale anda vastavad korraldused ja
juhised. Kui need jäävad täitmata, siis saab pöörduda haldusameti poole.
WC-paber ja kätekuivatuspaber ei ole rühmades limiteeritud ega normeeritud. Neid tuleb
koristajal tuua vastavalt vajadusele. Rühmadesse pannakse nüüd ka lisarull. Nende paberite
kulu arvestatakse eraldi ning hüvitatakse ka linna poolt Pesueksperdile vastavalt kulule.
Maili Kalmus: Millal lõpetatakse lasteaeda ümbritseva tara uuendamine?
Joel Jürgens: Selle kohta kinnisvaraametil info puudub.
Lapsevanemad kurdavad, et Tehnika ja Terase tn. ristmikul ja lasteaia värava juures on
valgustus halb.
Joel Jürgens: Olukord tuleb üle vaadata ja vajadusel leida lahendus. Joel Jürgens lubas, et
kinnisvaraamet arutab lisavalgustuse võimalust.
Kas lasteaia õueala arendus on kinnisvaraameti pädevuses?

Joel Jürgens: Jah, lasteaia õueala arendusega hakatakse tegelema ning kavas on teha
üldine planeering kogu õueala kohta. Õueala planeerimisse kaasatakse lasteaia töötajad.
Õueala planeerimine saab siiski toimuda vastavalt eelarve vahenditele .
Marika Kissa: EKRE on meile määranud riigikogu fraktsioonidele laialijagamiseks antud nn.
katuserahadest 5000 eurot õueala tarbeks.
Tehnohoolduskava lasteaial veel ei ole.
3. Parkimine Midrimaa lasteaias- hoolekogu pöördumine lapsevanemate poole.
Hoolekogu koostas liiklusteemalise pöördumise lapsevanematele.
Otsus: Kiita heaks pöördumine esitatud sõnastuses. Edastada pöördumine
vanematele Stuudiumi, listide ja infotahvlite kaudu.
4.Muud küsimused.
Hoolekogu liikmetele on tutvumiseks edastatud toitlustamise hanke projekt. Hanke
dokumentatsioon tuleb läbi vaadata ning linnale esitada meie lasteaia poolsed ettepanekud.
29. jaanuaril 2018. a on Sakala keskusesse palutud kõik hoolekogu liikmed, kes on huvitatud
toitlustushanke projekti arutelust.
Otsus: Volitada Maili Kalmust, Helina Riimanni ja Monika Teesalut esindama Lasteaed
Midrimaa hoolekogu 29.01.2018. a koosolekul Sakala keskuses, samuti välja töötama
ning esitama lasteaia hoolekogu poolseid ettepanekuid hanke dokumentatsiooni
kohta.
Marika Kissa: Lasteaed esitas täna kahe nädala menüüd koos tehnoloogiliste kaartidega TAI
(Tervisearengu Instituut) ekspertidele.
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