
 
 

ELVA LASTEAED ÕNNESEEN  

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Toimumiskoht: veebikeskond Zoom                     28.02.2022 1-6/4 

Algus 17.15, lõpp 18.55 
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1. Küsimused Elva valla esindajale  

 

1.1. Kas Peedu majade edasise tegevuse kohta on ka uudiseid või arenguid? Kas Tera on endiselt 

huvitatud hoonete üle võtmisest ja uue lasteaiahoone ehitusest? 

Heiki Hansen: Tera on võtnud paar nädalat tagasi ühendust ja neil on ikkagi omad mõtted ja 

plaanid seoses Peedu majadega. Sellega kavaga liigutakse ühiselt edasi. Kuhu plaanidega 

välja jõutakse, hetkel veel täpselt öelda ei oska. Teral huvi on ja arutleti jätkuvalt sellel teemal. 

 

1. Õpetajate esindaja  Anu Juhanson  

2.  Valla esindaja  Heiki Hansen 

3. Särasilmad  Andreas Lill 

4. Naerupõnnid Kersti Kaabel 

5. Päevakoaerad  Arno Aavik  

6. Tähetäpsid Piret Jaani 

7. Tervisjutsid Siim Meeliste 

8. Päikesepaid - 

9. Rõõmurullid Karina Kelle  

10. Vandersellid Mari-Heleen Purga 

11. Pääsulinnud Krete Enno 

12. Pähklipurejad Sandra Reinsalu 

13. Päikesejänkud Hardo Becker 



1.2. Praeguses koalitsioonilepingus on kirjas punkt, mis lubab vabastada pered alates teisest 

laseaialapsest lasteaiatasust. Kas on juba paigas millal selline kohatasu vabastus võiks 

jõustada? 

Heiki Hansen: Pere teine laps on lasteaia kohatasust vabastatud järgmisest õppeaastast, seega 

alates 01.09.2022. 

 

1.3. Arvestades praegust asjade kulgu Teraga,  mis on see tähtaeg, milleni praegusel kujul Peedul 

lasteaed kindlasti toimib? 

Heiki Hansen: kindlasti toimib lasteaed selliselt kujul vähemalt aasta ja ilmselt ka veidi 

rohkem, sellepärast, et protsess on seotud detailplaneeringuga, mida nüüd tahetakse alles 

algatada. Detailplaneeringu protsess kestab umbes aasta, siis saab alles Tera edasi minna oma 

ehituslike plaanidega. Seda ei oska öelda, kui kiiresti Tera oma plaane realiseerib. Ei oska ka 

Elva vald praegu täpselt ennustada detailplaneeringu sujumist, näiteks on juhtumeid, kui 

kohaliku kogukonna poolt hakkab vastuseis ja vaidlus, siis ka detailplaneeringu protsessid on 

veninud 3-5 aastani. Kui aga vaidlusi ja venitusi ei toimu, siis on võimalik see protsess 1-1,5 

aastaga lõpule viia. Vähemalt aasta aega ei toimu Peedu majadega midagi. 

 

1.4. Kas on teada, kuna algatatakse detailplaneeringu meetmeid? 

Heiki Hansen: Tera on saatnud vallavalitsusele omapoolsed mõtted ja küsivad infot, kuidas 

detailplaneeringu algatusega edasi minna. Heiki H. arvab, et Tera liigub endast olenevalt kiires 

tempos edasi ja ei venita asjaajamistega. 

 

1.5. Kas visioon on Tera poolt tulnud paberkandjal või on see veel suusõnaliselt edasi antud? 

Heiki Hansen: Visioon on olemas, Tera on teinud eskiisi. 

 

1.6. Kas see on dokument, millega saaks tutvuda valla elanikud? 

Heiki Hansen: Hetkel jään vastuse võlgu, kas see dokument on Amphoras jagamiseks. Samuti 

pole kindel, kas see dokument on jagamiseks praegu või alles siis, kui detailplaneeringu 

protsess algatatakse. 

 

1.7. Kas võib paluda, et vallavalitsus lähiajal tutvustaks Tera visiooni Peedu lastevanematele? 

Heiki Hansen: Visiooni peaks selgitama Tera ise. Tera soov on saada mõlemad Peedu majad 

enda käsutusse ja nad ehitaksid spordiväljaku asemel kuue rühmaga uue lasteaia. Olemas 

olevad majad võtaksid nad kasutusele tugifunktsioonidena nii Tera lasteaiale, koolile kui ka 

kogukonnale. Vallavalitsus ei ole veel lõplikku otsust Tera suhtes langetanud aga pigem on 

mõistlik seda suunda minna. Kui Teraga katame ära lasteaedade kohtade vajaduse, et ei peaks 

hakkama ehitama Käärdisse lasteaeda, siis täna ollakse seisukohal ja prognoosid näitavad, et 

vald peab nii või teisiti Käärdisse lasteaia ehitama 2024-2025.  

Vald ja Tera ei ole veel rääkinud nende käsitlusse antava kinnistu rendi tingimustest. Sellele 

tasemele veel pole läbirääkimised jõudnud. 

 

1.8. Kas hakatakse jagama ühtset hooviala teiste asutustega? 

Heiki Hansen: Majad jäävad teenindama nii kooli kui lasteaeda. Õhtustel aegadel ka 

kogukonna huvitegevust. Tera tahab rajada ühtse hariduskompleksi alates lasteaiast kuni 

koolini. Pikem perspektiiv on teiste naaberkinnistuste baasil jõuda ka eakateni välja.  

 

1.9. Kas vald saab kaasa rääkida selles, et kuidas seda majandama hakatakse ja palju lapsi vastu 

võetakse? 

Heiki Hansen: Kui tuleb 6 rühma, siis 80 kohast 10 lapse koht on Tera oma töötajatele ja 

ülejäänud kohti hakatakse jagama valla üldise lasteaia järjekorra alusel. Hakkavad teenindama 

valla ja Elva linna piirkonna lasteaia vajadusi. 

 

 



1.10. Ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine Elva majas. 

Heiki Hansen: Hanget valmistatakse ette, sooviga teostada tööd lasteaia kollektiivpuhkuse 

ajal. 

 

1.11. Pumbajaama lammutamine. 

Heiki Hansen: Hoone võib lasta lammutada ja selle arvelt lasteaia territooriumit laiendada. 

 

1.12. Kes vastutab jäätme käitluse eest pumbajaama lammutamisel? 

Heiki Hansen: Kokkulepete küsimus. Tuleb valla majandusosakonnaga ühendust võtta ja 

teemaga tegeleda.  

 

 

2. Teemad hoolekogule 

 

2.1. Toitlustamine Peedul. 

Aet Kokk töötab Järve lasteaias kokana ja sealt saadetakse toit Peedu lasteaeda. Tagasisidet 

toidu kohta praegu ei oska veel nii lühikese aja jooksul anda. Anname kokale aega 

sisseelamiseks.  

 

2.2. Liiklus Peedul Jaama ja Lõuna tänaval. 

Mõlemad tänavad on õuealad, kuid kahjuks kiirustavad vanemad tihti sellest kinni ei pea ja 

on esinenud ohtlike olukordi. Kuna lähestikku koos on Peedu lasteaed, kool ja ka lastehoid, 

siis kohalike lastevanemate soov on, et neile tänavatele paigutataks lamavad politseinikud. 

Antud teemat on arutatud ka Peedu Korraldusseltsis, aga paluti ka hoolekogu poole murega 

pöörduda, et turvaline lahendus koos lasteaia toetusega leida. 

Probleem on edastatud SA Elva Teenuste poolt  Elva Vallavalitsusele. 

 

2.3. Õues olev mängumaja vajab "uut elu". 

Lahendus peaks olema selline, et ka õpetajad saavad sisse minna. Õpetajad hea meelega 

praegu lapsi sinna ei luba, sest ise peab põlvili või väga kägaras sisse ronima ning kui laps 

peaks abi vajama, siis ei ole võimalik seda piisavalt kiiresti pakkuda. Kas eelarves on ette 

nähtud mängumajade uuendamine? 

Juhtkond: Antud teema on hetkel SA Elva Teenustega arutlusel, kas aken laiendada ukseks 

või paigaldada tagaseina uus uks. 

 

2.4. Kui tahta ka Peedule mudakööke, kas siis peaks projekti teostamiseks suhtlema 

lapsevanematega? 

Aigi Kapten: Üleskutse mudaköökide ühisele meisterdamisele oli tehtud kõikidele lasteaia 

rühmadele. Aigi on nõus taas talgupäeva üleskutses kaasa aitama.  

 

2.5. Kuuma ilmaga ei ole lastel ja õpetajatel õueala ülemisel osal päikese käest kuhugi varjuda. 

Juhtkond: Tuleb varustada Peedu majade õueala kokkupandava pop-up telgiga. 

 

2.6. Pähklipurejate rühmalt on tulnud sisend arutleda laste lasteaiast lahkumise üle, kui vanem 

helistab õpetajale ette, et laps pandaks kohe valmis koju minekuks, kuid lapsevanem jõuab 

alles 30 minuti möödudes. See tähendab, et laps on juba higine, teised lapsed on sel ajal vähese 

järelevalve all, sest õhtuti on ainult üks täiskasvanu rühmas. Kas tasuks kutsuda lapsevanemad 

taas rühmadesse oma lastele ise järele või reguleerida veel ca 1,5 kuuks kuidagi laste koju 

minekuks valmispanekut. Ca 1,5 kuu pärast on õhtuti juba valge ja siis on lapsed õues  peale 

õhtusööki. 

Hardo Becker: Ei ole teema, mida hoolekogus arutada. Pigem peab sellega tegelema õpetaja.  

Anu Juhanson: Elva majas ei näe probleemi. Seda enam, et järjest tihedamini hakkavad 

lapsed õhtustel aegadel olema õues. 



2.7. Ülerahvastatud rühm. 

Eelmisel koosolekul oli teemaks, et pool aastat hiljem antakse ülevaade, kuidas 

"ülerahvastatud" lasteaiarühmades läinud on?!  

Juhtkond: Rõõmurullide rühmast oleme saanud õppeaasta jooksul jätkuvat tagasisidet, et 

nende meeskonna töö tulemusena tulevad nad rühmaga hästi toime. Vandersellide rühmas on 

toeks praktikant ja rühmameeskond saab ühiselt hakkama. 

 

2.8. Viirushaigused. Eelmisel aastal umbes samal ajal ei olnud laste viirushaigused niivõrd 

levinud kui praegu.    Vähemalt nii tundub. Kas lasteaia juhatusel on mingit statistikat selle 

kohta? Kas ja kuidas seiratakse seda, et haigeid lapsi lasteaeda ei toodaks? Kas teavitus käib 

mingi süsteemi alusel? 

Juhtkond: Tsiteerides viroloog Irja Lutsarit… "Me ju paljude viirustega eelmisel aastal ei 

puutunud kokku, nii et meie immuunsus nendele viirustele on ka vähenenud mingil määral, 

sest me ei ole nendega kokku puutunud. Meie immuunsüsteem vajab ka natukene 

parandamist," ütles ta. 

Juhtkond: Meil haiguspõhine statistika puudub, kuna lapse puudumine võib olla tingitud ka 

ettevaatusabinõuna haiguste ennetamiseks.  

Personal lähtub laste haigestumise korral Õnneseene kodukorrast punkt 9. Lasteaiast 

puudumine, lapse eripärad ja haigestumine. Kodukord on leitav Õnneseene kodulehelt, 

https://xn--nneseen-00a.elva.ee/wp-content/uploads/2021/11/Elva-Lasteaed-Onneseen-

Kodukord-lisadega.pdf 

Kõiki samu reegleid, mis olid eelmisel aastal, on ka nüüd regulaarselt meelde tuletatud: 

kätepesu, pindade ja ruumide desinfitseerimine, ruumide õhutamine, haigete laste kohene koju 

saatmine või mitte vastuvõtmine. Loodame, et uus ventilatsioonisüsteem parandab meie 

lasteaia õhku ja lapsed püsivad tervemad. 

 

2.9. Õpetajad on avaldanud, et ehk sööksid nooremad lapsed paremini, kui lastel oleks 

sektortaldrikud. Sellised taldrikud, kus kaste, salat ja nt kartul ei segune omavahel, vaid jäävad 

kõik autonoomselt. Hoolekogu koosolekuks võiks iga rühma esindaja välja selgitada, kas 

nende rühmas võiks need taldrikud soodustada laste paremat söömist. Kahjuks tagasiside on 

puudulik.  

Anu Juhanson: küsitlesin õpetajaid ja sain väga erinevad vastused. Pigem võiks olla 

sektortaldrik nendele, kes toime ei tule. Õpetajate arvamused on enam vähem pooleks. Kus 

siis laps õpib sööma tavaliselt taldrikult? Üldjuhul on ka võimalik serveerida toitu tavalisel 

taldrikul nii, et nad omavahel kokku ei puutu.  Liitrühmas Vandersellid on 4-7 aastased lapsed 

ja nemad tõstavad ise endale toitu ja saavad sellega väga hästi hakkama.  

Piret Jaani: Lapsed on erinevad. Kui probleem on söömisega, siis lähtuda nendest üksikutest 

ja nendele tagada sektortaldrikud.  

Anu Juhanson: arvab, et väga hea lahendus on see, et laps tõstab ise endale toidu. Ta ise teab, 

kuhu ta paneb ja kuidas paneb. Ka väiksed lapsed saavad sellega väga hästi hakkama. 

Piret Jaani: Võib olla ongi see lahendus. Ka väikestele anda see võimalus, et saavad ise 

endale toitu tõsta. 

Aigi Kapten: Kuna meil on ka projektõpe, siis saavad ka nooremad rühmad sellega tegelema 

hakata. Väga hea idee.  

 

2.10. Kas õppekava peab olema Õnneseene veebis kodulehel?  

Aigi Kapten: Meie õppekava on õpetajale kui käsiraamat ja mis ei peaks täismahus kodulehel 

üleval olema. Tekkis mõte, et lühendaks õppekava.  

Piret Jaani: Lühendatud kujul ta võiks üleval olla.  

Sandra Reinsalu: Kui mõni lasteaed alla tõmbab ja eksponeerib enda omana? Võiks 

kodulehele panna viite, et leitav Eliisis. Viide lisada juurde: Õnneseenega mitte seotud isikud, 

kes soovivad dokumendile ligipääsu, paluda neil võtta ühendust juhiabi e-posti aadressil. 

 

2.11. Toitlustamine Elva majas. Kas ja kuidas saab SA Elva Teenused/köök tagasisidet selle 

kohta, millised toidud lastele meeldivad, millised mitte?  

https://õnneseen.elva.ee/wp-content/uploads/2021/11/Elva-Lasteaed-Onneseen-Kodukord-lisadega.pdf
https://õnneseen.elva.ee/wp-content/uploads/2021/11/Elva-Lasteaed-Onneseen-Kodukord-lisadega.pdf


Sandra Reinsalu: Osalesin  Peedu majade õpetajate ja Elva Teenused juhiga, Krista Loogiga, 

toitlustusalasel koosolekul. Koosoleku protokoll Lisa 1. Krista Loog nentis, et aasta-

pooleteise pärast on Eestis kohustus teha toitu hoopis uue määruse järgi, see lööb menüüd 

peapeale. Peame juba täna tegema sellist koostööd laste ja lastevanematega, et nad mõistaksid, 

toidumaailm muutub päris palju. Seetõttu soovitas Sandra kokku kutsuda koosoleku, kus 

Krista Loog tutvustab hoolekogu esindajatele uut määrust. Ettepanek korraldada vastav 

koosolek kevadel lasteaedade õuealadel. 

Juhtkond: tagasisidet on antud rühmade kaupa otse kööki kokkadele. Kokk omakorda räägib 

köögi juhatajaga. Ka mõned toidud, mis on lastel suures osas vastuvõetamatud, on menüüst 

eemaldatud. Menüüde mustandid on eelnevalt rühmadele edastatud ja nende 

kommentaaridega saadetud tagasi Krista Loogile. 

2.12. Pumbajaama lammutamine. 

Mari-Heleen Purga: Ettepanek pumbajaama lammutamiseks korraldada üle lasteaia 

talgupäevad. Tuleks mõelda ka selle peale, et kui on vaja luba haiglalt suurte masinatega 

ligipääsu jaoks, siis tuleb ka see eelnevalt kokku leppida. 

Juhtkond: SA Elva Teenuste haldusjuht Kaire Müür pidi lammutamise osas ühendust võtma 

valla majandusosakonnaga ja arutama antud teemat.  

 

3. OTSUSTATI: 

3.1. Õpetajatega arutleda teemal, et alates 4-eluaastast lapsed tõstavad ise omale toitu 

taldrikule.  

3.2. Korraldada kevadel lasteaia õuealadel toitlustusalane koosolek hoolekogu ja SA Elva 

Teenustega. 

3.3. Pumbajaama lammutamisel kaasata lapsevanemaid talgupäevale.  

 
Järgmine hoolekogu koosolek leiab aset 13.04.2022 kell 17.30. 

 

 

 

Koosoleku läbiviija        Protokollija  

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/  

Sandra Reinsalu        Kadi Vahtla 
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PÄEVAKORD 

1. Mured ja ettepanekud seoses Peedu majade toitlustamisega 

 

 

KUULATI 

Krista Loog: Tutvustas Reelika Õigemeele poolt läbi viidud köögi juhtide koolitusel räägitut.  

2021. aasta lõpus võeti vastu rahvatervise seadus, millest lähtuvalt plaanitakse vastu võtta 

„Nõuded toitlustamisele lasteasutuses“ uus määrus 2022 aasta lõpus. Selle rakendamise aeg on 1- 

1,5 aastat, kuid hakatakse varakult neid muudatusi menüüsse võtma, et üleminek oleks sujuv.  

Uue määrusega kinnitatakse toidu kogused 1-2 nädala lõikes.  

Köögi-ja puuvilju hakkab olema senisest rohkem, nisujahutooteid vähendatakse, rasvade kogust 

toidus vähendatakse, samuti väheneb vedelate piimatoodete pakkumine.  

Iga päev on üks teraviljatoit ja pakutakse rohkem seemneid ja pähkleid.  

Kala, mis on piirangu vaba ja kana koguseid suurendatakse, sea- ja veiseliha hulka vähendatakse. 

Loomset toitu asendatakse ka taimsete toodetega.  

Lasteaia menüüs ei tohi olla kommid, šokolaadid, kreemid, vahvlid, küpsised. Moosid, siirupid, 

kontsentraadid ja lisatud suhkrutega tooteid ei tohi samuti toidu valmistamisel kasutada. Lisatud 

suhkruid hakatakse rohkem jälgima.   



2 (2) 

 

Aja jooksul hakatakse rohkem pakkuma täisteratooteid.    

Kõike seda püütakse järk-järgult ellu viia 2-3 aasta jooksul. 

Sandra Reinsalu: Kas sektortaldrikute kasutuselevõtt aitaks söömisele kaasa, eriti väikelaste 

puhul. Arutelu sellel teemal. 

Inge Kikkas: Soovitas menüüsse kirja panna toidu täpse nimetuse. 

Krista Loog: Igapäevases menüüs on ka lastele tuttavad toidud, et toitu valiv laps saaks ikka 

midagi süüa. 

Inge Kikkas: Pääsulindude rühm soovib ise võileiba teha ja katet valida, siis söövad lapsed seda 

paremini. Sama kehtib puuviljasalati puhul. 

Krista Loog: Tulevikus hakatakse pakkuma erinevaid hummuseid. 

Kerli Väinsalu: Palus tähelepanelikumalt jälgida, et puuviljad ei oleks saabumisel riknenud, 

suhelda sel teemal tarnijatega. 

Krista Loog: Allkirjastatud kokkuleppeid veel ei ole, kuid plaanide kohaselt Aet Kokk tegutseb 

alates veebruarist Järve lasteaias ja Peedu majade toit hakkab mõne aja pärast tulema sealt. 

Menüü koostamisel tehakse koostööd tarbijatega (õpetajate abidega, õpetajatega, hoolekogu 

esindajatega jt). Kuid kuna neil ei ole toidualast haridust on raske arvestada ettepanekutega. 

Krista on valmis tutvustama uut eelnõud õpetaja abidele, õpetajatele , hoolekogu liikmetele ja 

teistele asjast huvitatutele. 

 

         

      

        

         

Koosoleku läbiviija  Protokollija 
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