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1. Tervitus. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

 

 Terje Ednaševsky- 

1.1 Tervitus Oru Lasteaed „Mesimumm“ hoolekogu liikmetele. 

1.2 Hoolekogu liikmete lühitutvustus: 

Terje Ednaševsky- Oru Lasteaed „Mesimumm“ direktor 

Kadri Tiis- Kose Vallavalitsuse esindaja 

Elinor Toming- Tarukese rühma vanemate esindaja 

Riin Arras- Mummide rühma vanemate esindaja 

Raili Ilves- Summide rühma vanemate esindaja 

Piret Känd- Mesilindude rühma vanemate esindaja 

Natalja Kolesova- Kärjekese rühma vanemate esindaja 

Liina Sulbi- Õiekese rühma vanemate esindaja 

Marju Tamm- Oru Lasteaed „Mesimumm“ õpetajate esindaja 

 

OTSUSTATI: 

1.1-1.2 Võeti teadmiseks 
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2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe, sekretäri, arendusmeeskonna ja 

tervisemeeskonna liikmete valimine 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

                              2021-2022 õppeaastaks uute esindusliikmete valimine 

 

ARUTELU 

 

OTSUSTATI: 

 

Hoolekogu esinaine- Raily Ilves 

Hoolekogu aseesinaine- Natalja Kolesova 

Hoolekogu sekretär- Marju Tamm 

Arendusmeekonna liige- Piret Känd  

Tervisemeeskonna liige- Elinor Toming 

 

3. Eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse ning majandustegevuse lühiülevaade 

 

SÕNA VÕTTIS: 

3.1 Pilvi Kullasepp- 

tegi 2020-2021 õppeaasta majandustegevusest lühiülevaate: 

Renoveeritud sai Mummide rühm, järgmine suurem renoveerimisprojekt on köök, 

värskendusi tehti kõikides rühmades vastavalt vajadusele, soetatud sai viiele rühmale 

piknikulauad rõdule, paigaldatud aiakuur, eemaldati kuusehekk ja asemele on istutatud 40 

erinevat põõsast, uuel aastal istutatakse põõsaid juurde. 

Olemas on nimekiri laste nimedega, eelnevalt istutatud elupuude kohta. Kui keegi soovib 

enda puu üles otsida. 

Uueks projektiks on alajaama ümbruse korrastamine. Maa ei kuulu küll lasteaiale, aga luba on 

Vallavalitsuselt tegutsemiseks saadud. 

Järgmisel aastal on plaanis muretseda mõned uued õuemänguasjad, kuna vanad on juba katki 

ja kulunud. 

Tarukese rühm sai tänu lastevanema abile mudaköögi. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

3.2 Terje Ednaševsky- 

Uutele liikmetele hoolekogu pädevuste tutvustamine: 

1) iga-aastase õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamise aruande ärakuulamine; 

2) arengukava koostamises osalemine koostöös lasteaia pedagoogilise nõukoguga; 

3) sisehindamise aruande kooskõlastamine; 

4) soovituste andmine direktorile ja vallavalitsusele lasteaia eelarve koostamisel ja 

eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 

5) lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni esindaja 

määramine; 

6) pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra 

kinnitamine direktori ettepanekul; 

7) ettepanekute tegemine vallavalitsusele lasteaiaga seotud küsimuste paremaks 

lahendamiseks; 

8) lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsustamine; 

9) ettepaneku tegemine vallavalitsusele laste arvu suurendamiseks rühmas; 

10) koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud 

küsimuste otsustamine. 
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SÕNA VÕTTIS: 

3.3 Terje Ednaševsky- 

tegi lühiülevaate 2020-2021 õppe- ja kasvatustegevusest. 

Laste arv on püsinud stabiilsena, 105-106 last. Töötajaid 32. Aasta teemaks oli „Kodukoha 

loodus“. Vähemalt 1 kord nädalas toimusid õppetegevused õues. Lapsed osalesid erinevates 

projektides: KIK- õppekäik, Suukool, tulest Targem, lugemisprojekt „Minu väike 

raamatukogu“, õppekäigud. Töötajad on saanud osaleda erinevatel koolitustel: tuleohutus, 

toiduhügieen, jooksvad erialased koolitused. 

Oru Lasteaed „Mesimumm“ on vastuvõttev organisatsioon. 

Taotletud ja saadud  tugiisiku ametikoht, alates 2021 jaanuarist 

Personaliga sai läbi viidud rahulolu uuring ning on toimunud üritused personalile. Lisaks on 

personalil võimalus neljapäeviti osaleda joogas. 

Toimub pidev koostöö erinevate huvigruppidega, kellega koos on saanud läbi viia mitmeid 

erinevaid üritusi: Maal elamise päev, isadepäev, emadepäev, õpetajate päev, kunstipäev, 

spordipäev kolmele vanemale rühmale, õppekäigud, spordinädal, kadrisandid Oru 

Põhikoolist. Oleme vastu võtnud praktikante, külastanud Tuhala Ajaloo- ja  Kunstikambrit, 

organiseerinud koolitus lapsevanematele ning korraldatud uute vanemate kokkusaamise. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

3.4 Terje Ednaševsky- 

tegi lühiülevaate aiapaviljoni järgnevatest etappidest- projekt on olemas. Vundament tuleb 

valada betoonist, et vundamendi konstruktsioon oleks piisavalt tugev. Projekti on kirjutatud ka 

valgustus, see töö jääb  kõige viimaseks. Aiapaviljoni jaoks sai koht valitud vastavalt 

võimalustele, kuna maa sees on palju erinevaid kaableid ja trasse. 26. oktoobril 2021 

toimunud Vallavalitsuse istungil anti ehitusluba aiapaviljoni paigaldamiseks. Kokku on 

aiapaviljoniga seonduvad kulud on orienteeruvalt 10235 eurot. Täpne summa sõltub firmade 

hinnapakkumisest, sest kahte  pakkumist ootame veel. Laatadelt saadud tulu aiapaviljoni 

paigaldamiseks on vastavalt 840 eurot ja 993 eurot (toimus kaks laata) ja aiapaviljoni 

maksumus 1935 eurot - saadud sponsorluse korras. 6527 eurot tuleb tasuda lasteaia eelarvest. 

Planeeritud on, et aiapaviljoni saaks püstitatud sellel õppeaastal ning võimalikult palju 

ehitustöid teostatakse sellel kalendriaastal. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

3.5 Elinor Toming 

Kas õuepaviljoni saab paigaldada samal ajal, kui lapsed on lasteaias? 

 

OTSUSTATI: 

            3.1- 3.4 Võeti teadmiseks 

            3.5- vastas Pilvi Kullasepp- Aiapaviljoni ehitustöid tehakse kindlasti siis, kui lapsi 

lasteaias ei ole, nädalavahetustel. Kuna territooriumil peavad liikuma ka erinevad masinad. 

 

 4. Käesolev õppeaasta olulisemad teemad 

 

SÕNA VÕTTIS: 

            4.1- Terje Ednaševsky- 

                    tutvustas 2021-2022 õppeaasta olulisemaid teemasid: 

                   Jätkame: Kodukoha looduse teemaga -  kodukoha loodus ja turvaline keskkond    .  

                   Toetada lapse väärtuskasvatust ja tervisekäitumist läbi aktiivõppe ja õuesõppe: 

lasteaia personal ja lapsevanemad on eeskujuks lapse väärtuste ja tervisekäitumise 

kujunemisel. Lapsed viibivad palju õues. Samuti toimub laste üleandmine õues. Erandid 
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nendele lastele, kes alles kohanevad lasteaiaga.  

Köögi ja abiruumide  rekonstrueerimine. 

Sellel aastal on Oru Lasteaial võimalus olla vastuvõttev organisatsioon Euroopa 

vabatahtlikule, Laurale. Suurema osa viibib Laura Summide rühmas, kuna 

Õiekese rühmas kohal vähe lapsi. Võimalusel käib ka teistes rühmades tutvumas, on käinud 

Tarukese rühmas. Tema juhendaja on õpetaja Marju Pool. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

4.2 Elinor Toming 

Kuidas on Laura võimalus oma inglise keele oskust parandada, mida ta soovis? Kas lasteaial 

on plaanis selle projektiga jätkata. 

SÕNA VÕTTIS: 

4.3 Natalja Kolesova-  Kuidas me Laurat kaasame ? 

4.4 Natalja Kolesova- Kui kaua Laura viibib Oru Lasteaias? 

 

OTSUSTATI: 

4.1 Võeti teadmiseks 

4.2 Vastas Terje Ednaševsky- Töötajad suhtlevad temaga inglise keeles. Pärast projekti 

lõppu arutleme õpetajatega sellel teemal. Minu arvates tasuks uus projekt kirjutada, siis saab 

lasteaiaelu rikastada erinevate kultuuridega. 

4.3 Vastas Terje Ednaševsky- Laural on sõbrad, kellega ka aeg-ajalt kokku saab. Käib 

nädalavahetustel tutvumas Tallinnaga. Ta on kaasatud lasteaia ühistesse ettevõtmistesse nt 

õpetaja päeva töötuba, õpetajate päeva üritus Kosel, õpetaja on kaasa võtnud rabamatkale jms  

Koolivaheajal oli tal ka vaba nädal ja sai tegeleda endale meelepäraste tegevustega. 

4.4 Vastas Terje Ednaševsky- Leping on sõlmitud 2022 veebruari lõpuni. Talle väga 

meeldivad lapsed ja lapsed on ta ka omaks võtnud. Projekti lõpus tuleb teha ka põhjalik 

aruanne. 

 

5. Küsimused, ettepanekud 

 

SÕNA VÕTTIS: 

                           Terje Ednaševsky- 

5.1 Peale Mummide rühma renoveerimist, saavad lapsed selles rühmas käia 

kooliminemiseni.  

5.2 Koroona kohta lastevanematele juhised saadetud. Lasteaias lapsi ei testita. Oluline on, 

et lasteaias käivad ainult terved, haigustunnusteta lapsed ja et rühmad toimiksid. 

5.3 Personalist on 4 töötajat haiguse läbi põdenud. 

5.4 2 korda nädalas toimub personali testimine. Samuti viiakse testimine läbi, kui tööl 

olles on ilmnenud haigustunnused ja seda ka vaktsineeritutele. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

                          Elinor Toming 

5.5 Kas haigestunud töötajad olid kõik vaktsineeritud? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

                           Elinor Toming- 

5.6 Kas õpetajad peavad olema rühmades maskides? 

 

 

 

SÕNA VÕTTIS: 

                           Natalja Kolesova- 
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5.7 Kuidas toimub hetkel huvitegevuste läbiviimine? 

       

SÕNA VÕTTIS: 

                           Terje Ednaševsky- 

5.8 Hiljemalt 15. detsembriks märkida ELIIS-i lapse kohalkäimine jõuluvaheajal, 

23. detsember- 10 jaanuar (kaasa arvatud). 

5.9 Personali jõulupidu on plaanis läbi viia 17. detsembril, algusega 18.00. Võimalusel 

sellel päeval lapsed varem koju viia. Jõulupeo toimumine sõltub kehtivatest piirangutest 

5.10 17. jaanuaril 2022 tuleb  lasteaeda silmamonitooruuring. Eriti puudutab see 

koolieelikuid, kuna sealt saadava tõendi saab esitada perearstile ning arvestatakse ka koolis. 

Uuringut viiakse läbi alates neljandast eluaastast, kuna lapsed peavad oskama rääkida. 

Uuringu hind 10 eurot. 

5.11 Sügisene pildistamine lükkus edasi, esialgselt on see plaanis 26. jaanuaril. Ühispilti 

sellel aastal ei tehta. 

Vaatame pärast jõuluvaheaega, palju lapsi kohal käib ja siis otsustame, kas saame 26. 

jaanuaril pildistamise läbi viia. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

        Liina Sulbi 

5.12 Kas pildistamise võiks teha septembri alguses? 

 

 SÕNA VÕTTIS: 

                           Terje Ednaševsky- 

5.13 Riikliku rahulolu uuringu tulemused lastevanematele edastatud. 

5.14 Sügisest alates on Kärjekese rühmas tugiisik. Ta saab lastega hästi läbi. Viis ise lapse 

koos vanemaga Rajaleidjasse ning kogu tegevus kuni dokumentide koostamiseni võib aega 

võtta ligi aasta. 

                

SÕNA VÕTTIS: 

                           Natalja Kolesova- 

5.15 Miks see kaua aega võttis? 

5.16 Aga see laps, kellel diagnoos, kas temal ei pea olema tugiisikut? 

5.17 Kas tugiisikul on palk ka tõuseb? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

                            Terje Ednaševsky- 

5.18 Lasteaia järjekord – hetke seisuga on laekunud käesoleval õppeaastal 40 avaldust. 

5.19 Puudumiste märkimine- toidu arvestamisel on väga oluline, et lapsevanem teatab lapse 

puudumisest. On olnud olukordi, kus kohalolevate laste arvudes on suured erinevused 10-15 

last, on olnud ka 20 last rohkem kirjas. Tulles vastu vanemate soovile, muutsime kodukorras 

puudumiste teatamise kelleaaega - hommikul teatada 7.30-ks. Põhjuseks asjaolu, et kui laps 

haigestub õhtul või öösel. On üksikuid vanemaid, kes üldse ei märgigi, kuna vald maksab 

nende eest toiduraha ja seega probleemi nende jaoks ei ole. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

                          Elinor Toming 

5.20 Kas tegemist on suurperega, kes saab vallalt toetust? 

 

 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 
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                           Natalja Kolesova- 

5.21.1 Kas on selgunud suvepuhkuste graafik? Vanematel on raske, kui lasteaed 

on kinni järjest terve kuu. Kas on kuidagi võimalik seda aega lühendada? 

Samuti on ka lapsel raske. Iga päev uued õpetajad ja lapsed. Valvelasteaias ka 

lastele võõrad õpetajad. 

         Terje Ednaševsky- 

5.21.2 Õpetajate puhkus on 49 päeva seetõttu on keeruline lasteaeda terve suvi lahti hoida. Ka 

õpetaja abidel on puhkus 35 kalendripäeva. 

          Elinor Toming- 

5.21.3 Varasemale tuginedes on näidanud, et valvelasteaia kohta Orust soovivad 

 1-3 last. Kas siis on mõtet tervet lasteaeda lahti hoida.  Laste jaoks eriti midagi ei muutu, 

kuna ka Orus pannakse rühmad kokku ja laps peab viibima võõraste õpetajate, laste ja võõras 

rühmaruumis. 

          Terje Ednaševsky- 

5.21.4 Kogemus näitab, et palju rohkem lapsi kirja pannakse, kui kohale tuleb. 

           Kadri Tiis- 

5.21.5 Väikeste laste vanematel on seaduse järgi õigus oma tööandjale teha ettepanekuid ja  

puhkuse aja osas kokku leppida. 

           Natalja Kolesova- 

5.21.6 Mida ma lapsevanemale vastan? 

           Kadri Tiis- 

5.21.7 Valvelasteaia võiks valida selle järgi, kuhu on juulis kirja pandud kõige rohkem lapsi. 

           Pilvi Kullasepp- 

5.21.8 Vanemad panevaid igaks-juhuks kirja, aga lapsi kohale ei tooda. 

           Kadri Tiis- 

5.21.9 Võimalusel võiks olla ka teiste lasteaedade personal tööl valvelasteaias. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

             Liina Sulbi 

5.22 Lasteaias pidi tegutsema hakkama tantsutrenn. Kas on tulemas? Hea, kui oleks ka 

tüdrukutele midagi, mis on seotud liikumisega. 

 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 

                        Natalja Kolesova- 

             5.23 Kuidas lasteaias tegeletakse töötajate vaimse tervise toetamisega? 

 

OTSUSTATI: 

                

            5.1-5.4 võeti teadmiseks 

5.5 Vastas Terje Ednaševsky- Kolm töötajat olid vaktsineeritud, üks ei olnud. Lasteaias ei 

ole viiruskollet tekkinud. 

5.6 Vastas Terje Ednaševsky- Üldkasutatavates ruumides kannavad kõik töötajad  maske, 

rühmaruumis on see soovituslik.  

5.7 Vastas Terje Ednaševsky- Huvitegevuse toimumine lasteaias on lubatud teatud 

piirangutega. Hetkel toimub judo lasteaia saalis. Treener peab olema vaktsineeritud. 

Koolilapsi testitakse koolis ja nende poolt ei ole ohtu karta.  

5.8 - 5.11 Võeti teadmiseks 

5.12 Vastas Terje Ednaševsky- Lasteaias ei ole võimalik, sest sõimerühma lapsed alles 

septembris tulevad ja kohanevad. Selle rühma õpetajad on teinud ettepaneku, et pildistamine 

võiks toimuda teisel poolaastal, kuna mitmed sõimerühma lapsed tulevad lasteaeda jaanuarist. 
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            5.13-5.14 Võeti teadmiseks. 

5.15 Vastas Terje Ednaševsky- Vanematele sai mitu korda meelde tuletatud, 

kuna midagi ei tehtud, siis pani tugiisik ise lapsele aja Rajaleidjasse ning viis 

ema ja lapse ka kohale. 

5.16 Vastas Terje Ednaševsky- . Lapsevanema poolt lasteaeda saadetud dokumendis ei ole 

kirjas, et laps vajaks tugiisikut,  vaid tegevustes on soovitatav kõrvaline abi. Teiste lastega on 

sõbralik. Logopeedi teenust saab neli korda nädalas.  

5.17 Vastas Terje Ednaševsky- . Uuest aastast peaks ka tugiisikutel palk tõusma. 

            5.18-5.19 Võeti teadmiseks. 

5.20 Vastas Terje Ednaševsky- Hetkel on teada üks perekond, kes saab vallalt toetusi. 

Raily Ilves- Veelkord rääkida vanematega. 

Pilvi Kullasepp- Veelkord teha meeldetuletus hoolekogu poolt. 

            5.21.1- 5.21.9 Vastas Terje Ednaševsky- 22. novembril saavad lasteaedade juhid     

kokku ja siis arutatakse põhjalikumalt valvelasteaia teemat. 

5.22 Vastas Terje Ednaševsky- Tantsuõpetaja tuleb kaugemalt ja oli nõus tulema ainult siis, 

kui saadakse mitu rühma kokku, lisaks lasteaiale viiks läbi treeningut  Oru Põhikooli lastele. 

Kuna kool oli oktoobris mitu nädalat distantsõppel, siis kooli otsust tantsutreeningu osas veel 

ei tea. 

Pilvi Kullasepp- Kui keegi teab kedagi, kes tegeleb tantsuõpetamisega, võib julgelt pakkuda. 

5.23 Vastas Terje Ednaševsky 

Lasteaias toimub töötajatele, kes soovivad, korra nädalas jooga laste magamise ajal, samuti 

korra nädalas õpetajatele infotunnid. Oleme ise rahulikud ja rõõmsad. 
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