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KADRINA LASTEAED SIPSIK 

HOOLEKOGU 2022/2023 KOOSOLEK 

PROTOKOLL 

 

Tõnismägi 18, Hulja         21.02.2023 nr 3 

 

Koosolek algas kell 18.00, lõppes kell 20.00 

Koosolekut juhatas: Anu Faelmann-Klaus 

Protokollis: Gerda Remmel 

 

Koosolekust võttis osa: lasteaia direktor, lasteaia õppealajuhataja Ingrid Haavajõe, 2 lasteaia õpetajate 

esindajat, 13 lapsevanemat rühmade esindajatena ja 1 valla esindaja (vt Lisa 1). 

 

PÄEVAKORD: 

1. Ringkäik Hulja majas 

2. 2023.aasta eelarve prioriteedid 

3. Oma köök 

4. Kevadised üritused 

5. Muud küsimused (kodukorra muudatus vs leping, sobitusrühm, koolitus lapsevanematele) 

 

 

1. Kõigepealt tutvustas Hulja maja õpetaja Marika Eelma huvilistele Hulja ruume. 

 

2. Järgmisena vaatasime uuesti üle eelarvetabeli, millega põhjalikumalt juba eelmisel koosolekul 

(30.11.2022) tutvusime. Suureks probleemiks on osutunud arvutipargi väljavahetus, sest hanke 

võitnud Ordi arvutitega on olnud palju probleeme ja nii mitmedki arvutid on saadetud 

garantiiremonti. Probleemiga tegeletakse.  

Ürituste poole pealt soovib lasteaed väiksemaarvuliste rühmadega kasutada võimalusel valla 

bussi teenust. Alates 4.aastastele lastele saab 2 õppekäiku õppeaasta jooksul rahastatatud 

lasteaia eelarvest. Seda kulu ei lisata lapsevanema arvele. Selline õppekäik peab toetama vastava 

rühma õppetegevust. 
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Liina Suurkivi küsis, kas tõuseb ka õpetajate abide ja muu lasteaia personali palk, sest õpetajate 

palk ju tõusis. Direktor vastas, et nende palk tõusis 10-13% samuti, kuigi õpetajate paljatõus oli 

23,9%. Kogu abipersonali palgafond tuleb täielikult valla eelarvest. Õpetajate puhul on ka riigi 

poolt oma toetusfond. 

 

3. Direktor Anu tutvustas oma köögiga seotud kulutusi tabelis (Lisa 2). -3085,50 EUR miinust on 

tekkinud seetõttu, et projekti tehes ei arvestatud  toetuse saajatega. Ehk siis lapsed, kes söövad 

poole hinnaga ja kes söövad tasuta. Teisena on põhjuseks see, et projektis on arvestatud kõigile 

sööjatele sama tasu, kuid sõimerühmade tasu on 20% väiksem aiarühmadest. Kolmandaks ei ole 

arvestatud projektis tööjõu kulutustega, mis olid juba valla kanda, aga mis praegu on kütte 

kompensatsioon ja toiduvedaja töötasu. Esimese kuu näite põhjal tasuvad köögi kulud 2/3 osas 

lapsevanemad ja 1/3 jääb valla toetada. Valla esindaja Raido küsis, kui palju on võlgnikke. Direktor 

Anu vastas, et viimase info kohaselt (17.02.2023) oli 5000 EUR tasumata arveid üleval. 

Maksetähtaeg oli 16.02.2023. Tänaseks peaks olema veel vaid 2 võlgnikku. Direktor vastas, et 

üldiselt on meie lasteaia vanemate maksedistsipliin ikkagi hea. Liina Suurkivi uuris, kas miinus, 

millest rääkisime, kas see on valla jaoks probleem. Valla esindaja vastas, et eelkõige ootab vald 

selle kohta põhjendusi, miks see miinus tekkinud on ja selle järgi otsustatakse, kas see on 

probleem või ei. Praegust seisu vaadates arvab ta, et olukord on hea ja vara on veel hinnata. 

Direktor tõi välja, et suvel , kui lasteaed on suletud ja kohal käib vähem lapsi, see on ka üks oluline 

miinuskoht. Valla jaoks on suurem probleem, kuidas toorainet hangitakse. Raido uuris, kuidas on 

lahendatud kokkadele suvel töötamine. Direktor vastas, et ühele kokale on kindlasti terve suvi 

tööd, sest 2 maja ei ole korraga kinni, vaid vaheldumisi. 

Esimese kuu menüü koostati köögimeeskonnaga ise Kersti Kaubi näidismenüü alusel, teise kuu 

menüü tegid kokad. Üldiselt on oma köögiga alustamine sujunud väga hästi, on vaid tulnud 

tagasisidet mõnelt lapsevanemalt, et lastel on kõhud tühjaks jäänud ja juurde küsida pole võimalik 

olnud. Samas on tagasisidet, et toidud on väga maitsvad ja toidust piisab. Direktor vastas, et 

kaloraaž ja kogused on kõik vastavalt normidele ja hästi maitsevate toitudega on see alati nii 

olnud, et küsitakse juurde ja jääb puudu. Ja toidud, mis nii hästi lastele peale ei lähe, need jälle 

jäävad pigem alles. Nii on see alati olnud. Eesmärk on siiski järgida norme, toit oleks tervislik ja 

poleks meeletut toiduraiskamist. Meie kokad on proovinud lastele mitte nii väga meeldivaid 

toiduaineid oskuslikult ära peita, et maitse nii tugevalt esile ei tungiks ja lapsed meelsamini 

mitmekesisemalt sööksid. Hoolekogus tehti ka jälle ettepanek, et siiski lasta lastel ise endale 

toitu tõsta või arvestada lapse tavalise söömisega. Mõni laps sööbki rohkem ja parema meelega 

kui teine.  

 

4. Järgmisena tutvustas õppealajuhataja Ingrid teise poolaasta üritusi (Lisa 3).  

Jaanuaris alustasime Verge koolitusega õpetajatele ja algas õpetajatele e-õpirännak, mis kestab 

10 nädalat. Jaanuaris toimus ka mudilaskogu valimine, mis veebruaris esimest korda kokku sai. 

Hulja maja sünnipäevanädalal tunnustati Hulja maja pikaajalisi töötajaid Marikat (staaž 35 aastat), 

Endlat (staaž 42 aastat) ja Marjut (staaž 28 aastat). 

Liina Suurkivi küsis, kas lasteaia poolt on arenguvestluste puhul reglementeeritud, kuidas neid läbi 

viia, kui kaua peavad kestma, mis on sisu ja ülesehitus? Küsimus tekkis sellest, et mõned vestlused 

kestavad näiteks pool tundi, mõne lapse arenguvestluse jaoks oleks jällegi tunduvalt rohkem aega 

vaja. Direktor vastas, et meie õpetajatele on koolitusi tehtud arenguvestluste läbiviimiseks. Kokku 

on lepitud selles, et sõimerühma arenguvestlused peavad olema lapse kohanemisest ja uue 
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olukorraga harjumisest ja viimase rühma vestlus peab olema koolivalmidusteemal. Täidetakse 

koolivalmiduskaarti. Vahepealsed etapid oleme jätnud õpetajate enda otsustada. Ülesehituse 

pool ja mis peab kindlasti olema lapse arengumapi vahel, need tegemised on ka kokku lepitud. 

Ühiselt leidsime hoolekogus, et kindlasti oleneb vestluse pikkus ja sisu ka lapsest ja lapsevanemast 

lähtuvalt. Kes on jutukam, kelle kohta ongi rohkem arutleda. Raido uuris, kuidas on 

arenguvestlustel osalemise protsent? Direktor Anu vastas, et osalusprotsent on isegi  100%. On 

juhtunud, et mingil põhjusel on üksikud vestlused pidamata jäänud. Liina Suurkivi uuris, kas 

toitlustusnõustamise koolitusele on võimalik minna kõigil vanematel. Direktor vastas, et jah, on 

võimalik kõigil soovijatel osaleda. Raido uuris, kuidas vanemad pakutavatel koolitustel osalevad. 

Direktor vastas, et osalejaid ikka on, kuid võiks oodata, et osavõtt oleks aktiivsem. Liina uuris 

edasi, mis tähendab ettevõtliku kooli programm lasteaiale. Direktor vastas, et pigem selline 

ettevõtliku suhtumise ja ettevõtluse toetamine. Näiteks lasteaias korraldatavad laadad on heaks 

näiteks ja mudilaskogu asutamine ja tegevus. 

Direktor rääkis, et kui muidu korraldatakse aprillis üleriiklik lasteaedade rahuloluküsitlus, siis sel 

aastal on plaanis teha meie oma lasteaia kohta rahuloluküsitlus. Kindlasti on sees ka küsimused 

meie oma köögi kohta. 

Direktor mainis, et mais toimuva Sipsiku olümpia jaoks kirjutatakse projekt ja kaasatakse ka 

Vohnja lasteaed. Üritus toimub kooli staadionil ja on ühe keskkooliõpilase loovtööprojektiks. 

Maakondlikul liikumispeol on sel aastal au osaleda ka Sipsiku beebikoolil. 

Liina uuris, et kui koolis on KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) projektirahad kasutada kõigile 

vanusegruppidele õpilaste seas, siis kuidas on lasteaias? Direktor vastas, et KIK projektirahad on 

kahjuks ette nähtud vaid koolieelikutele. Toetusraha on ka iga aastaga vähenenud. Raha, mida 

oleme saanud, oleme kasutanud võimalikult otstarbekalt, et võimalikult palju lapsi kaasata. 

Hetkel on lõpupeona kokku lepitud Krõllidele kell 15.00. Ingrid uuris, kas Krõllide lapsevanematelt 

on tagasisidet, kas kellaaeg sobib. Arutelu rühma lapsevanemate seas toimus ja tundub, et kõigile 

sobib. Samuti sobib kellaaeg 15.00 Pätu lõpupeoks. 

Pöialpoiste esindaja Mirjam uuris, miks ei ole lisas 3 Pöialpoiste rühma arenguvestlusi 

kuupäevaliselt kirjas. Ingrid vastas, et rühma õpetajad pole veel neid omavahel kokku leppinud, 

kuid tõenäoliselt toimuvad need märtsis. 

Raido küsis, kas personali arenguvestlused toimuvad ükshaaval. Direktor vastas, et sel aastal 

toimub meeskonnaga. Ingrid lisas, et kes soovib, saab ka ükshaaval arenguvestlust pidada. 

Liina uuris, millest tuleneb see, et väga paljudes rühmades on ühe õpetaja süsteem. Direktor 

vastas, et sellel otsusel on mitmeid põhjuseid. Esiteks on õpetajad läbinud mitmeid koolitusi ja on 

piisavalt pädevad, õpetajad on ise selleks soovi avaldanud (näiteks on kõrvalt õpetaja läinud 

pensionile ja on soovitud jätkata ühe õpetajana). Ühe õpetaja süsteemi puhul väga oleneb 

õpetajast ja lasteaed on ka vastu tulnud alles jäänud õpetaja enda soovile ja võimekusele. Ühe 

õpetaja süsteemi puhul on kõige suurem hirm, kui see õpetaja peaks näiteks haigeks jääma ja 

pole kõrvalt kohe kellelegi toetuda, et õppetöö saaks vajalikus mahus edasi viidud. Ajutiste 

asenduste puhul muidugi on lasteaed lähtunud sellest, et asendajaks oleks näiteks eripedagoog 

või teine õpetaja. Kui on haigusteperiood, siis võib tihe asendajate vahetus mõjuda halvasti 

lastele, kes pidevalt peavad nende jaoks võõraste inimestega jälle harjuma. Samuti pole 

asendajad tihti kursis õppetöö kavaga. Ühesõnaga rühma mõnus rütm läheb sellega sassi. 

Direktor on arvamusel, et meie lasteaias toimib see süsteem siiani väga hästi. Kui on hea ja toetav 

meeskond, siis see toimib.  
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5. Direktor tõi arutlusele teema seoses uue toitlustusega. On ju alates sellest aastast lisatud valla 

kohatasu arvele ka toitlustuse tasu. Ehk siis nüüd saavad lapsevanemad ühe arve. Seni oli 

lapsevanemal leping toitlustajaga ja sealt tuli toidu eest eraldi arve. Mõte on, kas peaks nüüd vald 

tegema lapsevanemaga toitlustuse kohta eraldi lepingu või lisame vastavad punktid seoses 

toitlustuse ja selle eest tasumisega lasteaia kordukorda. Siiani on kõik uute laste vanemad 

tutvunud lasteaia kodukorraga ja selle allkirjastanud. Direktor küsis, kas peaks olema eraldi 

leping või piisab sellest, et lisame need punktid kodukorda. Hoolekogu arvas ühiselt, et selle 

küsimuse peaks valla juristiga läbi arutama, kuid mugavam on üks dokument kodukorra näol. 

Hiirekese rühma esindaja Lili soovitas, et pigem panna punktid kirja kodukorda, et vältida 

lepingute muutmist igasuguse uuenduse puhul, uuesti lepingute välja saatmist ning allkirjade 

kogumist. Direktor vastas, et vallavanema seisukoht oli sarnane. Lili soovitas uurida, kuidas on 

toiminud näiteks teised omavalitsused, kellel on oma hallatav köök ja arvestatakse toiduraha 

eraldi. 

Anu Lanto uuris, kuidas on meil reguleeritud haigete laste lasteaeda toomine / koju jätmine. 

Direktor vastas, et kodukorras on meie seisukohad kenasti kirjas punktis 5.3 (Lasteaeda ei lubata 

last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Rühmaõpetajal on õigus 

mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, 

nohu, köha, pedikuloos jne) kellel on kips/lahas või kes on eelneval päeval trauma tõttu 

külastanud erakorralise meditsiini osakonda)). Direktor vastas, et nohused, köhased lapsed on 

need, kes diskussioone tekitavad. On soovitatud rühma koosolekul lapsevanematel omakeskis nö 

kriteeriumid paika panna, mis on vastuvõetav ja mis mitte. Ühiselt arvasime hoolekogus, et nohu 

ja köha on väga laialivalguv mõiste ja oleneb, missugune on lapse seisund ja mis staadiumis see 

nohu ja köha on. Suur vastutus on lapsevanemal endal, et tema laps ise oma terviseseisundist 

rohkem kahjustada ei saa ja teistele ohustav ei ole.  

Direktor rääkis, et järgmise hoolekogu üheks arutlusteemaks on kindlasti sobitusrühm. See 

puudutab uuel õppeaastal avatavaid rühmasid. Sõimerühmad on taaskord väga populaarsed, 2 

rühma avatakse kindlasti. Ruumi Kadrina majas üheks sobitusrühmaks aga enam ei ole. 

Tugispetsialistidel on mure, mis sobitusrühmast saab. Klaabu esindaja Marge uuris, mis siis 

juhtub, kui diagnoosiga sobitusrühma laps panna tavarühma. Mis õpetajad sellest arvavad? 

Direktor vastas, et ega väga ei mahugi, sest diagnoosiga laps võtab vastavalt diagnoosile enda alla 

3 tavalapse kohta, kui uus seadus vastu võetakse, siis 2-4 tavalapse kohta. Õpetajad, kes praegu 

sobitusrühmas toimetavad, on praeguse korraldusega rahul. Põhimure ongi ruumipuudus. Läbi on 

käinud erinevaid variante, et näiteks kasutada Roosistuudio ruume või Hulja majas leida ja 

kohandada ruum. Hetkel veel lõplikku lahendust ei ole. 

Pöialpoiste rühma esindaja Mirjam küsis veel, et kui laps jääb õhtul haigeks ja lapsevanem teatab 

lasteaeda hiljemalt järgmise päeva enne kella 8.00. Kas siis oleks võimalik veel laps lõunasöögilt ja 

ootelt maha arvata? Hetkel kehtib reegel, et vanem saab lapsejärgmise päeva söögilt maha arvata 

eelneva päeva kuni kell 13.00. Direktor ütles, et praegu on kõik tingimused oma köögi puhul 

jäetud samaks nagu olid need eelnevalt teenusepakkujaga. Aga seda teemat saab kindlasti veel 

mõelda ja arutleda uue õppeaasta alguseks. Kindlasti peab seda arutama ka kokkadega. Kuna 

planeerimine, toidu varumine ja valmistamine on aeganõudev, siis võib see köögi töökorras 

segadust ja valearvestust kaasa tuua. Praegune praktika on aastate jooksul toiminud. 

Direktor edastas üleskutse hoolekogu liikmetele, olla aktiivsed Sipsiku olümpial abistavate kätena 

kaasa aitama kohvikus.  
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Liina Suurkivi juhtis tähelepanu, et õpetajad ELIIS keskkonda aktuaalset infot õigeaegselt jagaks nii 

ürituste kui nädalaplaanide jms kohta. Klaabu rühma esindaja Marge täheldas, et paljud vanemad 

ei kasutagi üldse ELIISi ja eelistavad info saamiseks Facebook gruppi. Lotte esindaja Piret Luik tegi 

ettepaneku õpetajatele, et nad võiksid teha teated atraktiivsemaks, et lapsevanemaid 

motiveerida rohkem ELIISi kasutama. Pildid, mida päevast või üritustest ELIISi üles pannakse, on 

väga toredad ja kutsuvad. Valla esindaja Raido soovitas ELIIS kasutuse populariseerimiseks 

koostada vanematele ELIISis küsimustikke. 

Jutuks tuli ka lapse puudumise edastamine rühma. On vanemaid, kes märgivad puudumisi ELIISis, 

on neid, kes helistavad või saadavad sõnumi rühma telefonile. Seda, et info õigeaegselt rühma 

jõuaks, on ikkagi lapsevanema vastutus. Kiireloomuliselt on kõige parem rühma helistada või 

ELIISi märkida, sest sõnumit ei pruugi õpetaja õigeaegselt märgata. 

 

 

Järgmine koosolek toimub märtsis-aprillis. 

 

 Koosoleku juhataja       Protokollija 

/digitaalselt allkirjastatud/      /digitaalselt allkirjastatud/ 

Anu Faelmann-Klaus       Gerda Remmel 
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Lisa 1 
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Lisa 2 

    Eelarve 2023 

 

Täitmine 

jaanuar 

        

  Toitlustamine Lasteaias Sipsik -20,900.00 -3,805.50 

  Põhitegevuse tulud 132,000.00 7,832.36 

322040 Tasu toitlustamiskuludeks 132,000.00 7,832.36 

  Põhitegevuse kulud 152,900.00 11,637.86 

500250 Keskastme spetsialistide põhipalk ja kokkulepitud tasud 29,000.00 2,181.82 

500280 Tööliste põhipalk ja kokkulepitud tasud 9,000.00 544.00 

506000 Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 12,500.00 899.52 

506040 Töötuskindlustusmakse 300.00 21.80 

551101 Elekter 7,200.00 259.44 

551102 Vesi ja kanalisatsioon 300.00 78.13 

551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud   2.77 

551308 Rent 4,000.00 318.00 

551480 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus   180.00 

551500 Inventar ja selle tarvikud   106.54 

552100 Toiduained 90,000.00 7,045.84 

553200 Eri- ja vormiriietus 600.00 0.00 
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Lisa 3 

Veebruari tegemised 

• 03.02 – Mudilaskogu esimene koosolek 
• 06.02 – Mesimummu rühma arenguvestlused 
• 13-17.02 – Lepatriinu rühma arenguvestlused 
• 13-17.02 – Hulja sünnipäevanädal 
• 14.02 - Sõbrapäevanädal 
• 15.02 – Teater Marionett külastus 
• 20.02 – Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert kadrinas  
• 21.02 – Vastlapäev Kadrinas ja Huljal  
• 23.02 – Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert Huljal  
• 27.02 – Koolivalmiduskaartide koostamise koolitus 
• 28.02 – Köögi projekti meeskond külastab Tallinna Kellukese lasteaeda 

Märtsi tegemised 

• 3.03 – Ettevõtliku kooli rakenduskoolitus 
• 1-8.03 – Nublu rühma arenguvestlused 
• 6-9.03 – Lotte rühma arenguvestlused 
• 6-10.03 – Klaabu rühma arenguvestlused 
• 13-17.03 – Jänku rühma arenguvestlused 
• 6.03 – Loeng „Kui laps jonnib“ 
• 6.03 – Krõlli rühma suusavõistlus 
• 8-10.03 - Pildistamised 
• 10.03 – Pätu rühma suusavõistlus 
• 14.03 – Emakeelepäeva tähistamine rühmades (Eno Raua teoste näitus) 
• 15.03 – Ettevõtliku kooli programmi koolitus juhtgrupile 
• 17.03 – Osalemine robootikaüritusel „Cadrina“  Kadrina Keskkoolis  
• 20-24.03 - Tõrukese ja Päiksekiire rühma arenguvestlused 
• 23.03- Etendus „Mereröövli seiklused“ Huljal ja Kadrinas 
• 27-31.03 – Mõmmikute arenguvestlused 
• 30.03 – Toitlustusnõustamise koolitus lapsevanematele (vanus 2-4 a.) 
• 31.03 – Mudilaskogu koosolek Huljal 

 

Aprilli tegemised 

Südamekuu – õuesõppekuu (igal nädalal üks õppetegevus õues) 
• 06.04 - Teater Nipitiri etendus „ Kapsamamma võluaed“ Kadrinas ja Huljal  
• 10-14.04 – Hiirekese rühma arenguvestlused 
• 20.04 – Punane Rist külastab Krõlli ja Pätu rühma 
• 21.04 – Punane Rist külastab Hulja maja 
• 29.04 – Koolieelikute ujumise näidistund Kadrina ujulas 
• Rahuloluküsitlus lapsevanematele 

 

Mai tegemised 

• 3.05 - Krõlli rühma väljasõit Urbani loodustarkuse keskusesse 
• 12.05 – Kahe maja emadepäeva kontsert Kadrina rahvamajas kell 16.00 
• 17.05 – Sipsiku olümpia 
• 18.05 – Maakondlik liikumispidu „Sinine ja kollane“ 
• 24.05 – Pätu rühma väljasõit Jääaja keskusesse 
• 26.05 – Krõlli rühma lõpupidu kell 15.00 
• 25.05 – Klaabu rühma lõpupidu 
• 30.05 – Pätu rühma lõpupidu kell 15.00 
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• Kevadmatkad 
• Klaabu rühma väljasõit Wile Farmi 
• Liikumisringi esinemine 

 

Juuni tegemised 

• 1.06 Sipsiku sünnipäev/lastekaitsepäev 
• Arenguvestlused töötajatega  

 

 


