Lagedi Lasteaia hoolekogu korralise koosoleku protokoll nr 2
08.04.2015 kella 17:30-18:53 Lagedi Koolis
Osalejad:
Bärbel Salumäe (hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja), Hans Leissoo (hoolekogu
aseesimees, lastevanemate esindaja), Siret Leiste (protokollija, lastevanemate esindaja),
Marianne Lõhmus (lastevanemate esindaja), Esta Vaker (õpetajate esindaja), Marju
Randlepp (valla esindaja), Mirjel Reinumägi (Lagedi kooli majandusjuhtaja), Imbi Orav
(direktor).
Hoolekogu liikmeid ette teavitamata oli külalisena koosolekul kohal Rae valla haldusjuht
Marje Aho, kes tegeleb valla elamute ja kommunaalasutuste haldamisega ning hooldamise
korraldamisega, organiseerib parandus- ja remonttöid, koordineerib koostöös allasutuste
juhtidega valla asutuste haldamist.

PÄEVAKORD:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

15.12.2014 toimunud koosoleku ettepanekute-soovituste ülevaatamine
2015 aasta eelarve – kinnitatud kujul
Mänguväljaku täiendamise hinnapakkumiste arutelu
Suvel ettenähtud garantiiremont
Uus lasteaia kodukord
Kohapeal algatatud küsimused

Koosoleku alguses teeb direktor Imbi Orav ettepaneku võtta järjekorras ette need punktid,
mis puudutavad haldusteemat, haldusjuht on kohal, näiteks õhuniisuti ja mänguväljaku
teema.
Haldusjuht teatab, et ta kuulaks, mida räägitakse ja sekkub, kui on mingit asjakohast infot,
kuna M. Reinumägi on ise ettevalmistanud.
*Hoolekogu eelmises protokollis 15.12.14 oli soovitus juhtkonnale oli saata hoolekogule
tutvumiseks saadud pakkumised mänguväljakule. (Infoks: Pakkumised saatis M.Reinumägi
hoolekogu liikmetele 20.03.15). Olid laekunud järgmised pakkumised: TipTipTap OÜ
pakkumus 18848-1 12.03.15, summas 4551,12 koos km-ga, pakkumus nr. 18890-1 12.03.15,
summas 5854,32 koos km-ga, pakkumus 18891-1 15.03.15, summas 4536,06 koos km-ga,

Tommi Play OÜ pakkumus 11.03.15, summas 8434,80 koos km-ga, pakkumus 18.03.15,
summas 4674 koos km-ga.)
M.Reinumägi annab teada, et ta kuulutas välja väikehanke, 3-le firmale saatis päringu,
kirjeldas, mida selles mängulinnakus tahab näha (näiteks tunnel, redel, liumägi, kiige kohta
jne). Lastehoiu pärast, et oleks ka pisematele kiik. Tehti tavapärane päring, pakkumine tuli
kahelt firmalt. Üks firma loobus, kuna tarne tähtaeg liiga lühike.
B.Salumäe uurib, kas juhtkond on oma valiku teinud. M.Reinumägi ütleb, et eelarve paneb
asjad paika.
*Samuti annab majandusjuhataja ülevaate õhuniisutitele saadud pakkumiste kohta. Et asjaga
on tegelenud erinevad spetsialistid (Infoks: saabunud pakkumised HVAC Nordic OÜ
pakkumus nr 150066 09.03.15 summas 915,17 km-ga, OÜ Kliimaseade pakkumus J10516-1,
18.03.15 summas 8095.- ning Airvitamin OÜ pakkumus e-kirjana, summades 190+km/tk,
357+km/tk ja 91+km/tk erinevatele õhuniisutitele.) Soodsaim oligi aasta alguses võetud
pakkumine, kokku soetatakse 8 niisutit, on kohal mai lõpuks.
*Imbi Orav annab teada, et päevakorrapunktina 2 – 2015a eelarve kinnitati samal kujul nagu
oli seda eelmisel koosolekul tutvustatud eelarveprojekt. Direktor täpsustab, et eelarves on
inventari jaoks 2600 eurot, raha pannakse kokku lastehoiu eelarves oleva rahaga ning
soetatakse kaks kiike ja linnak. Lapsevanema abi, kes mänguväljakuid paigaldab, me
kasutada ei saa, kuna ta on paigaldaja alltöövõtuga ja see hinda meile soodsamaks ei tee.
E.Vaker annab teada, et õpetajate ühine valik (ka õpetaja, kes võtab sügisel kõige nooremad
lapsed) oli mängulinnak Oskar pakkumusest 18848-1. Sama arvas ka juhtkond, kuna sobilik
ka kõige väiksematele, et praegune olemasolev on 2-3 aastastele isegi ohtlik. M.Reinumägi
täpsustab, et kõrgus on 2,15m ning hinnapoolest ka odavaim. (Pakkumuse järgi on mõeldud
linnak alates 1aasta vanusest alates).
S.Leiste tunneb muret, kas pakkumuses on ka pehmed alused, maapinna pehmendamine
kaitseks, kummimatid või midagi muud, nii, nagu oli see lisatud ühele pakkumisele,
tagamaks väiksem risk vigastusi saada.
M. Reinumägi: Tean, et see Oskar on madalam, sellele liivapõhja ei tehta ja ei ole nõutud.
Kui see pinnatöötlus oleks, kajastuks see pakkumise sees. Aga kuna siin ei ole, siis ei ole siin
seda nõuet. Samuti lisab, et ega lapsed ilma täiskasvanu järelvalveta seal ei ole. Ei ole
nõutud.

S.Leiste küsib, et kui seda nõutud pakkumisega ei ole, kas me võiksime ise ja lasteaed ka,
pidada vajalikuks selle olemasolu, tagamaks laste parema turvalisuse, kuigi ei ole nõutud.
H.Leissoo täpsustab, et vaja oleks teha ka riskianalüüs, täiendada jooksvalt olemasolevat
ning seejärel otsustada, kas on vajalik pehmendava aluse paigaldamist.
M.Reinumägi ütleb, et riskianalüüsi teeme me ju niikuinii aga kui spetsialistid (siin on
mõeldud siis hinnapakkumise koostatud spetsialiste?) on arvanud seda, et see ei ole ohtlik,
siis miks me peaksime arvama, et see on? Samamoodi võib ohtlikuks osutuda ka pallimängus
palliga näkku saamine. Meie õpetajad ja õpetaja abid peavad seda jälgima nagunii.
S.Leiste arvab, et tagada parem turvalisus, võiksime sellele ikkagi mõelda. Ja lapsi võib olla
mänguväljakul üle 80 lapse ja iga rühma kohta ainult üks õpetaja, kes kõike jälgima peab.
I. Orav kinnitab, et ei ole ainult õpetajad vaid õpetaja abid on ka õuesoleku ajal valdavalt
mänguväljakul. Nii, kui õpetaja teeb ettepaneku ja annab teada, et teda oodatakse õues.
Lapsevanematel on info, et õpetaja abid saadavad vajadusel lapsi välja ja lähevad vastu,
ainult väljapool territooriumi käivad vajadusel kaasas. (eelnevalt on hoolekogu koosolekutel
räägitud, et õpetaja abid täidavad sel ajal tööülesandeid rühmas).
S.Leiste küsib üle, et üldiselt on ju ikkagi ühe rühmaga väljas korraga üks õpetaja, Imbi Orav
kinnitab, et jah, õpetajat on üks, lisaks õpetaja abi. (Õuesoleku ajal on siis kinnituse põhjal
lastega 10õpetajat lasteaist ja hoiust kokku).
Valla haldusjuht küsib, miks lapsevanem arvab, et paigaldatav mänguväljak ilma
pehmendava aluseta on ohtlik ja kas on juhtunud õnnetusi?
S.Leiste seletab, et praegu ei lase isegi 3 aastaseid olemasolevale linnakule üles ronima, kuna
seda hindavad õpetajad ohtlikuks. Ja kas peab tõesti õnnetus enne juhtuma, et turvalist
tagatakse? Me saaksime ju ohtu vähendada selle pehmendava aluspinnasega.
Haldusjuht M.Aho ütleb, et see maksab ju raha. M.Reinumägi lisab, et kõik maksab raha ja
kui valmistaja ütleb, et seda vajadust ei ole, siis… (siis ei pea ka muretsema seda)
M.Randlepp uurib, mis pinnas on praegu, kas liiv või muru. M.Reinumägi vastab, et muru.
S.Leiste lisab, et liiv ja muru, mis on kive täis, mida ju keegi ekstra sealt välja ei korja.
M.Aho küsib, kas S.Leistel on selle kohta tõendeid. S.Leiste esitab küsimuse, kas peaks
hakkama pildistama sellist olukorda, sellepeale vastab M.Aho, et ta arvab küll. Seejärel lisab,
et kui S.Leiste nõuab rahalisi investeeringuid, siis nõuavad nad selle jaoks tõendeid.

SOOVITUS: Hoolekogul koguda vajadusel tõendeid mänguväljakul olevatest ohtudest,
et hilisemal lisainvesteeringul oleks alust.
H.Leisoo uurib, et kas on mõistlik, et linnak tellitakse ära ilma lisaaluse tegemiseta ning
hiljem riskianalüüsi käigus selgub, et tekib vajadus selle mati vms järele, kas siis ka see matt
sinna muretsetakse koheselt, et ei peaks ootama hoolekogu koosolekuid või järgmist eelarvet
või ei muretseta?
M.Aho kinnitab, et loomulikult, kui tekib vajadus. Aga me saa ette muretseda, et me nüüd
turvame ära.
S.Leiste küsib, mis juhul võiks vajadus tekkida, kas siis kui esimene trauma või õnnetus
juhtub?
H.Leissoo lisab, et vajalik on teha sellele riskianalüüs ja siis on selge, kas on vajalik või
mitte. M.Aho vajab täpsustust, mida H.Leissoo mõtleb riskianalüüsi all. H.Leissoo täpsustab,
et Lasteaia riskianalüüs kogu mänguväljaku kohta, ka kiige, see on olemas, seda peab
täiendama. M. Aho ütleb, et eks see võtab siis aega. M. Reinumägi ütleb, et riskianalüüs on
olemas ja ka uuesti ülevaadatud riskianalüüs seoses lastehoiu avamisega. Kõik tegevused
võivad olla ohtlikud, ka pallimäng aga me peame usaldama spetsialiste (?) ja ei tasu üle ka
muretseda.
M.Randlepp tunneb muret, kas S.Leiste kodus on ka kiik, kas seal on ka matt all? S.Leiste
vastab, et tema kodus ei ole lasteasutust, kus üks õpetaja peab tagama rühmatäie laste
turvalisuse, mille peale M.Aho uurib, kas S.Leiste ei usalda lasteaia õpetajaid ja juhtkonda.
S.Leiste usaldab õpetajaid, kuid ühe õpetaja jaoks on raske jälgida 18 last, suuremates
rühmades veel rohkemaid. M.Aho küsib, millel S.Leiste seda öeldes tugineb ning kas
S.Leistel on mõni kurb kogemus?
S.Leiste vastab, et tegemist ei ole tema personaalküsimusega ning arutelu käib Lagedi
lasteaia teemal. Seejärel jätkab M.Reinumägi avaldusega, et siis on pigem meil personali
probleem. See sama õnnetus võib juhtuda ka nii, et üks tuleb kiige pealt maha ja teine sõidab
talle taha kuklasse. See ei tähenda, et õpetajaid on vähe ja et kui me teeme kummimati või
liivaaluse, et need lapsed võivad sellepärast üksi kiikuda.
S.Leiste uurib, miks on vald ja juhtkond ettepanekule paigaldada uue mängulinnaku ja
kiikede alla turvalisem liivapõhi või kummimatt nii vastu?
Sellepeale M. Reinumägi teeb ettepaneku, et me võiksime teha vatipõhja ja meil on üks
inimene mänguväljakul. S.Leiste soovitab mitte minna äärmustesse.

M.Ahu lisab, et kui töökäigus selgub, et kui on vaja topeltkinnitusi või siia topeltmatti siis
seda me ka teeme. Seda me otsustame koos paigaldajaga. Aga teie (suunatud S.Leistele), et
me võtaksime juurde personali. S.Leiste ei ole palunud personali suurendada. S.Leiste
selgitab, et ta tegi ainult ettepaneku laste turvalisuse nimel kaaluda võimalust lisada uuele
paigaldatavale atraktsioonile turvalisem aluspind, mida ei olnud pakkumises lisatud, kuid
ühel pakkumisel oli see juures. M. Reinumägi seletab, et teisel pakkumisel oli see nõutud.
Antud valitud linnakul ei pea olema. M.Randlepp lisab, et tulebki välja selgitada kas sellele
murule on seda matti vaja ja kui kivid on, siis tuleb need ära korjata. M.Reinumägi teatab, et
lastega on tehtud isegi arendavaid mänge, pannes neid kive korjama, samuti vaatab töömees
iga päev platsi üle.
OTSUS: Pärast mängulinnaku paigaldust täiendatakse riskianalüüsi seoses
mänguväljaku turvalisusega.
OTSUS: Eelistatakse „Oskari“ mängulinnakut ja vajadusel tagatakse täiendamine
turvameetmetega.
M.Ahu kinnitab, et kui leitakse et tekib vajadus, leitakse vallas raha selle mati jaoks, kui
selgub, et see on hädavajalik. Jõuame riskianalüüsi välja, tuleb riskid maandada.
M.Reinumägi lisab siinkohal, et riskianalüüs on selline dokument, mis on mitme aasta kohta
tehtud ja seal on ka planeeritud, mida me millal teeme ja mida me uuesti üle vaatame. Ja
meie igahommikune kontroll, mis ei ole isegi nõutud, me teeme seda, et tagada turvalisus.
H.Leisoo tuletas meelde õnnetut surmaga lõppenud juhtumit Lasnamäe lasteaias, peale mida
teised lasteasutused hakkasid alles omi asju üle vaatama ja leidsid palju ohte.
*I.Orav annab teada, et vald on teinud ettepaneku teha Lagedi Lasteaia mänguväljak
avalikuks mänguväljakuks. Hoolekogu liikmed ideed heaks ei kiida. M.Ahu lisab, et see ei
ole otsuse tasemel ja kui nii peaks vald soovima, tagab ta korra kaamerate ja
koristusteenusega.
*Hinnapakkumine võeti ka eraldi varjualusele ning mänguasjakastidele kuid selle jaoks
eelarvest hetkel raha ei jätku. Mõte oli seeneke teha aga tänapäeva valmistajad ei paku enam
sellist.
B.Salumäe küsib, kas olemasolevat varjualust ei saaks aiani pikendada? M. Reinumägi ütleb,
et on olnud mõte teha olemasolevale otsasein, mis maksab 1411.- Kõike korraga ei saa.

* Eelmises protokollis oli soovitus uurida, kas on võimalik saada toetust venekeelsete laste
eesti keele õppeks.
M.Randlepp ütleb, et toetust on olnud võimalik taotleda kooliosal aga mitte lasteaial. Innove
on teinud vallaga teinud lepingu kooli osas. Lagedi kool sinna alla ei käi, kuna ei olnud
õigeaegselt EHISesse sisestatud andmed, märge, et tegeletakse individuaalselt, vastati ausalt.
Sellepärast, et Lagedi koolis ei tegeleta individuaalse keeleõppega venekeelsetele lastele.
Lasteaedade osas ei ole Innove poolt rahastusi ega lepinguid jagatud.
*Hoolekogu soovitas eelmisel koosolekul teha analüüs, mis maksaks suvel lasteaias
valverühma lahtihoidmine. B.Salumäe nendib, et arvatavasti ei ole sellist analüüsi tehtud.
Direktor tunneb huvi, kes seda peaks analüüsima. Tema saab vaadata, mis maksab kahe
õpetaja töötasu, kommunaalkulud, rühma asukoht, sõidukulud, toitlustamine.
M.Randlepp ütleb, et kõikide lasteaedade juhid ongi seisukohal, et nad ei soovi suvel rühma
avada, me saame hakkama. Ja kui see kunagi otsustatakse, et see kuskil tuleb, siis Lagedil
see tõenäoliselt olema ei saa. Tänase seisuga on antud otsust tehtud, et juulikuus on kõik Rae
valla lasteaiad kinni. On võimalus kasutada eralasteaia toetust, hoiutoetust juuli eest ei
maksta.
*Soovitus oli hoida hoolekogu kursis ventilatsiooniprobleemi lahenemisega. Eelnevalt sai
juba alustatud pakkumistest rääkimisega. M.Reinumägi kinnitab, et ventilatsioon on
vastavalt nõuetele paigaldatud ja siin ei ole mingit küsimust, et see oleks õhuniisutitega
seotud. Ja oletus, et ventilatsioonisüsteem on valesti ehitatud, ei vasta tõele. Vald on
kaasanud eksperdid, kes on üle vaadanud. S.Leiste küsib, kas on olemas akt, mis kinnitab, et
kõik on korras ventilatsioonisüsteemiga? M.Ahu ütleb, et on olemas hooldusleping, hoolduse
kohta on kõik aktid ja dokumentatsioon olemas. Ehituse järelevalve, projekti järelevalve,
peatöövõtja on olemas, samuti kasutusluba, päästeameti luba, mis näitab, et hoone on
ehitatud nõuetekohaselt. Samuti tervisekaitseamet on kinnitanud, et vastab nõutule.
Mõõtmisprotokollid näitavad pluss-miinus õhuhulkasid. Ja niiskuseprobleemil on kõige
odavam lahendus, portatiivsed õhuniisutid. Inimesed on ka erinevad, ühele sobib see
normide kohane, teine soovib, et õhk meenutaks rohkem ahikütet.
*Soovitus oli soetada rühmadesse tagavara rätikud. Soetatud, olemas.
*Marianne algatab küsimuse, et miks antakse kaasa koju vanemale märg voodipesu, kui
lapsel on lõunaune ajal juhtunud apsakas (voodisse pissinud), kas see on normaalne?
M.Reinumägi leiab, et see peaks olema õpetaja ja lapsevanema koostöös. Ma tean seda, et on

lapsi, kellel see igapäevane probleem ja ühe lapse jaoks 30 komplekti voodipesu ei ole
mõeldav. Madratsikatted ja kiled on meil olemas.
M.Randlepp ütleb, et see ei ole aktsepteeritav, nii ei tehta. Kui on igapäevane probleem, peab
lapsevanem pampersid ostma. Aga see, et lapsevanem iga päev voodipesu koju viib, ei ole
aktsepteeritav. S.Leiste arvab et ka hügieeninõuded lähevad vastuollu, kui antakse
lapsevanemale pissine voodipesu kaasa. Kui lapsel on selline probleem, kas ei oleks mõistlik
arvestada eelarves juba sellega, et on vaja soetada kile aluslinasid kui rohkem voodipesu ja
nende pesemine ei ole võimalik.
OTSUS: Voodipesusid ei tohi anda lapsevanematele koju pesta, kui laps on need täis
pissinud.
*Küsitluse korraldus toitlustamisega seoses kooli vaheaegadel – jätkuvalt võib koostada
küsitluse eelinfo saamiseks. Kuid kui lapsevanem on teatanud vastavalt kodukorrale lapse
lasteaias käimise, siis toitlustamise eest raha küsida ei tohi kogutud küsitluse põhjal, juhul
kui erineb hiljem kohalkäimine eelinfona kogutud kohalkäimisest.
*Parandatud on jooksvalt siinid, uks, mis käis halvasti. M.Reinumägi seletab, et probleem
tekib, kuna lapsed kõõluvad ukselingi küljes. Luku süsteemivedrud ütlevad üles. Eelmisel
korral läks kauem aega kuna peatöövõtja ja alltöövõtjal läheb aega, nad ei lenda lihtsalt
kohale. See võttis pisut aega aga seekord lahendasime selle nii, et võtsime teisest kohast luku
ära ja töömees pani sinna. Praegu on teine uks, mis ei tööta. Oli probleem, et lapsevanemad
olid mures, et lapsed kaovad ära ja lähevad ise jalutama aga ma arvan, et isegi kui see uks
käib kinni siis personal on rühmas, kes laste eest vastutavad. Ega ukselukud ei ole
sellepärast, et personal võib lahkuda.
*I.Orav annab teada, et suvise garantiiremondi käigus juuli kuus parandatakse, mida vaja,
seinapraod. M.Reinumägi lisab, et 20.03 on tehtud ringkäik olukorra kaardistamine ja on
ajagraafikus tööd. Direktor räägib, et see puudutab kõike ruume, rühmad, wc-d, koridorid,
aknad on ära vajunud. Pikk nimekiri. Lasteaia osa tööd lõpevad juulis. M. Reinumägi lisab,
et meie kasuks on 3 aastat garantiid 2 aasta asemel.
*B.Salumäe: Lasteaia kodukord – uus kodukord on kinnitatud 4 märtsil, kus on ka välja
toodud, et hoolekogu otsused on selle aluseks aga millal küsiti hoolekogu käest arvamust
kinnitamiseks? Kas teised liikmed on uuendatud kodukorraga tutvunud?

Direktor selgitab, et kodukorra muudatuse tingis paar vajaliku muudatust, millest ühe tingis
üks laps, kes väidetavalt ei maga lõunaund ning tema vanem soovib lapsele kaasa anda
tahvelarvuti.
S.Leiste tõstatab küsimuse, et kuna seaduse ja kodukorra enda järgi on nõutud hoolekogu
arvamus enne kinnitamist, et miks ei saadetud tutvumiseks ega tehtud elektroonilist
koosolekut?
M.Randlepp vastab, et kuna Imbi juhib kooli esimest aastat ja alles õpib kõike ja ei tea kõiki
seaduseid ja kõiki punkte, võetakse teadmiseks ja tehakse nii.
H.Leissoo tuletab meelde, et need korrad, kui hoolekogu peab olema kaasatud, saabki ju
teha elektrooniliselt, ei pea ootama kord kvartalis kohalkäimist.
Kui hoolekogu ei ole uusi kinnitatud muudatusi heaks kiitnud (kuna ei ole ka teavitatud
arvamuse andmiseks), ei saa neid ka enne rakendada.
*S.Leiste soovib teada, palju on ette nähtud rühma kohta raha eelarves mänguasjade
ostmiseks?
M. Randlepp selgitab, et lapse kohta on määratud õppevahendite raha 57 eurot aastas.
S.Leiste teeb ettepaneku soetada õppevahendina kunstitunniks põll, et laps saaks samas olla
loominguline ja jääb puhtaks. Õppevahendite rahast peaks ju jätkuma nende soetamiseks.
Ettepanek: Leida võimalus soetada lastele kunstitöödeks õppevahendina kaitsepõll.
Direktor arvab, et seda otsustab iga lapsevanem ise, kas soetab oma lapsele.
*Komplekteerimise küsimus. Mesikäppades on 3 kohta sügisest. Bärbel: kas lastevanematele
teavitatakse muudatusteks?
M.Randlepp selgitab, et komplekteeritakse vastavalt nimekirjale ja teavitatakse neid, kes
koha saavad. Kui rühma ei tule alla 3 aastaseid, ei ole tegemist liitrühmaga ja direktor saab
otsustada, kuidas komplekteeritakse järjekorra alusel ja saame lähtuda sellest.
Soovitus: hoolekogule teada muudatuste otsusest, mis puudutab erivanuses laste
kokkupanemisest.
Küsimustega sel teemal saab pöörduda M.Saarkoppeli poole.
*Lastehaigused. Jätkuvalt haigustunnustega lapsed rühmas, tugeva nohu ja köhaga.

M.Lõhmus: Õpetajad tagasihoidlikud selle teemaga. Alati ei anna õpetaja teada päeva
jooksul, kui laps haigestub päeva jooksul. Ehk õpetajad on loobunud kuna vanemate
vastuseis on olnud.
H.Leissoo: Kas nüüd tervishoiutöötajaga on võimalus seda ohjeldada?
S.Leiste: Tervishoiutöötajal on ju õigus kontrollida ja saata lapsi koju haigustunnustega lapsi
nii, nagu kodukorras ka kirjas.
Direktor selgitab, et nii ongi juba, kontrollib ja on kutsutud vanemaid järgi.
Tervishoiutöötaja hoiab haiget last enda juures vanema saabumiseni.
B.Salumäe: Oli juhus kus ühe rühma uksel oli, et rühmas on Rota viirus aga teadet meilile ei
saadetud kõigile. Tuli välja, et rühma õpetaja ise kahtlustas, et tal on see viirus. Kui õpetaja
tunneb, et on haige, ei ole tema koht laste seas. See tuleks panna kasvõi kodukorda sisse. See
ei ole ka esimene kord kui päris haige õpetaja on rühmas. Ei ole haige lapse ega haige
õpetaja koht lasteaias.
S.Leiste: Kahjuks nii lastel ka immuunsust ei tugevda kui on lasteaias selline hoiak, kus
tegelikult haige laps rühmas hoitakse.
M.Randlepp lisab, et lasteaed ei saa vanemaid ümber kasvatada.
Direktor palub õpetaja Estal kommenteerida, kes räägib, et tervishoiutöötaja teatas, et tuleb
südamenädal, kes tuleks lastele rääkima lastele tervislikest toitumisest ja tervisest ja
südamest.
M.Aho võttis sõna, et kui siin lapsevanemad siin väitsid, et mäletavad siin südamenädalat ja
räägiti, et tullakse veel ja kõikidel oli nagu midagi öelda, jah, et me mäletame küll, et
tervishoiutöötaja on tulemas ja on räägitud rühmas sellest, siis mida te silmas peate, et
tervisekasvatusega ei tegeleta? Öeldi, et koguaeg käib tervishoiutöötaja.
S.Leiste: aga lasteaed saab omaltpoolt kaasa aidata kui võetakse kindel hoiak, et nohune ja
köhane laps saadetakse koju nii nagu ka kodukorras kirjas, muidu ei saagi siin lasteaias
terveks jääda. Et nüüd on hea võimalus, et tervishoiutöötaja tegeleb selle probleemiga
rohkem. On väga tänuväärne, et see koht tehti ja inimene ametikohale leiti.

B.Salumäe –hoolekogu esimees
S.Leiste – hoolekogu protokollija

