
Laulasmaa Kooli hoolekogu koosolek 06.04.2022 Karjakülas lasteaias 

Kohal: Tanel Lambing, Tanel Reiman, Kaarin Rehepap, Maarika Friedemann, Kadi Mäekuusk, Sven Heide, 

Jaana Roos, Maarika Tania, Nele Lavrikov, Marju Piirimägi, Raidi Allikas, Kadi-Ingel Kungla, Erki Klausson, 

Enn Pormeister, Elina Laansoo, Ülle Krabo, Mardo Hoovi, Erika Elissaar. 

Koosolekut juhatas: esimees Erki Klausson 

Protokollis: Marju Piirimägi 

 

Algus: 18.00 

 

Erika Elissaar tutvustab Karjaküla lasteaia maja. 

Järjekorras 5 last, sügisel läheb kooli 2 last. Lasteaias on üks liitrühm 18 lapsega. 

Lasteaia toitlustamine, söök tuleb kõrvalt Karjaküla Sotsiaalkeskusest. Kes kontrollib kvaliteeti. Menüü 

peal kirjas kontakt, kelle poole küsimusega pöörduda. Toit on maitsev, lapsed söövad. Kui on olnud nt 

vürtsikam/soolasem toit, siis on alati kööki tagasisidet antud ja sellega on arvestatud. Toiduraha päevas 

on 1.80 lapse kohta, millest peab tegema kolm toidukorda, sellega varsti enam välja ei tule. 

 

Päevakord: 

1. Kokkuvõte kohtumisest õpilasesindusega. 

2. Lasteaedade rühmade suurused 

 

Päevakorrapunkt 1 

Erki Klausson: Kohtusin õpilasesindusega, kuulasin nende mured ära. Kooli toidu suhtes oli pretensioonid. 

Kõige suurem mure, et telefonid võetakse koolipäevaks ära. Õpetajad saaksid siin ka olla eeskujuks. Lisaks 

mure, et ei ole piisavalt huviringe koolis neile. 

Kadi Mäekuusk: kohtun õpilasesindusega aeg-ajalt telefonide ära võtmise teemal. 

 

Päevakorrapunkt 2 

Erki Klausson: lasteaedades rühmade arvud järgmiseks aastaks on järgmine teema, peame otsustama 

rühmade suurust esmalt. 

Kadi Mäekuusk: Laulasmaa lasteaeda tuleb üks Ukraina laps, kuid samast rühmast läheb üks laps ära. 

Erika Elissaar: Karjaküla lasteaias sama teema, peame seetõttu ajutiselt suurendame laste arvu rühmas, 

praegu 18. 



Kadi Mäekuusk: KOV andnud meile ülesande vastu võtta Ukrainast tulnud lapsed kuni 31.08.2022. Meil on 

ka koolidesse tulnud lapsi Ukrainast. 

Elina Laansoo: milline plaan üldse vallal põgenikega? 

Marju Piirimägi: valmisolek võtta kuni 190, kohal 185 eilse seisuga. Kuid alguses läksid paljud tuttavate ja 

sugulaste juurde. Meil on olemas abipakkujate tabel. 

Tanel Lambing: kas vallal on plaanis teha eraldi rühm Ukrainast tulnud lastele, nt Keila tegi. 

Elina Laansoo: tahan rääkida Lehola koolist. 

Erki Klausson: eile pidin kohtuma vallavanema ja Liivi Siimuga, kuid uuringu vastus tuli alles täna. Sain info, 

et kohtumine õpetajatega plaanis selleks nädalaks ja vanematega järgmisel nädalal. 

Elina Laansoo: kas on teada palju lapsevanemaid osales küsitluses? 

Kadi-Ingel Kungla: osalusprotsent 51% kuid peab arvestama, et mõnes peres rohkem lapsi. 

Maarika Tania: vabandust, aga ei saa aru millest jutt käib? 

Elina Laansoo: paar nädalat tagasi viidi Lehola koolis läbi küsitlus, kuhu mujale vajaduse korral oma lapsed 

paneksin kooli. Liikusid kõlakad, et kool pannakse kinni. 

Erki Klausson: ei ole otsustatud, et kool pannakse kinni. 

Elina Laansoo: olen emotsionaalselt seotud selle teemaga, lapsed käivad seal koolis ja lasteaias. Paljud 

plaanivad Lehola kooli lapsi panna, isegi Tammermaalt. Kui kool kinni pannakse, siis paljud vanemad 

peavad piirkonnast kirjutama ennast mujale, et saaksid koolikohad teistesse KOVidesse. Lehola küla on 

arenev piirkond, nõudlus olemas koolile ja lasteaiale.  

Maarika Friedemann: ka õpetajad tahavad, et kool jätkaks. 

Erki Klausson: kuhu lapsed lähevad edasi õppima peale Lehola kooli lõpetamist? 

Kadi-Ingel Kungla: enamus suundub siiski Keilasse kooli, logistiliselt parem koht. 

Kadi Mäekuusk: Laulasmaa Koolis hoiame alati esmalt kohti Lehola ja Klooga kooli 6. klassi lõpetajatele, 

siiani veel mahutame ära. 

Kadi-Ingel Kungla: KOVil laual praegu 4 varianti mille vahel kaalutakse – 1. jätkata samamoodi; 2. sulgeda 

kooli osa ja jätta vaid lasteaed, 2 rühma tuleb juurde; 3. jätta alles 1-4 klassi pluss lasteaed; 4. kooliosa 1-

9 klassi pluss lasteaed. 

Maarika Tania: Klooga kooliga tehti samamoodi aastaid tagasi, et saadeti küsitlus esmalt ja vanematel 

tekkis tõrge ja ei pannudki lapsi enam sinna kooli (seoses vene keelse kooliosa sulgemisega). 

Kadi-Ingel Kungla: odavam on maksta kõrval KOVile kui ise pidada koolimaja üleval. 

Elina Laansoo: praegu on Lehola koolis nii hea õpikeskkond, väike kool. Seda ei tohi kinni panna. 

Erki Klausson: otsust ei ole tehtud veel, ärme rutta ette. Mitu SOS last käib Lehola koolis? 



Kadi-Ingel Kungla: kui ma ei eksi siis 12 last, neile sobib Lehola kooli õpikeskkond. Minu unistus on, et luua 

juurdeehitusena korralik sissekäik koos garderoobi ja raamatukoguga ning noortekeskusega. Viimane on 

väga vajalik, Leholas pole noortel midagi teha. 

Tanel Lambing: mis suuruses juurdeehitust sa mõtled? 

Kadi-Ingel Kungla: ma ei ole nii mõelnud. Täna pigem jätta kool alles, 60% lastest on erivajadusega, neile 

sobib see väike kool. 

Mardo Hoovi: mul on ettepanek, et hoolekogu saadaks Laulasmaa Kooli lastevanematele kirja seoses 

koolimaja lõhkumisega. Viimasena oli eile poiste WC ripplagi ära lõhutud. 

Erki Klausson: Kadi ju saatis vanematele piltidega e-kirja. 

Kadi Mäekuusk: see juhtum on leidnud lahenduse. 

Enn Pormeister: aga mis siis saab kui tehakse kindlaks kes tegi. 

Kadi Mäekuusk: politseis fikseeritud ja kõik, karistada ei saa. 

Elina Laansoo: aga lõhkujad peaks vastutama oma tegude eest, nt ise korda tegema. 

Kadi Mäekuusk: üks kahjunõue on sügisest saadik üleval, vanematel ei ole võimalik tasuda. 

Maarika Tania: lapsed saavad palju ideid sotsiaalmeediast, nt TikTokist. Kas vallas on piisavalt huviringe 

lastele? Kui lapsevanemal ei ole võimalik vedada autoga lapsi ringidesse, siis jäävadki tegevuseta. 

Kas Laulasmaa noortekeskus avatud? 

Erki Klausson: aprillis pidi avatama, täpsemat infot pole tulnud. 

Jaana Roos: kuhu see tuleb? 

Marju Piirimägi: Kaseurva tee 2 Laulasmaal, eelmisel nädalal olid töövestlused. 

Kadi Mäekuusk: kuna enamus on kohal, kas võiksime täna ära otsustada rühmade suuruse. 

Tanel Reiman: kas keegi on küsinud ka õpetajatelt, mis see neile kaasa toob kui rühma laste arvu 

suurendatakse? Enne võiks ikka õpetajatega ka arutada. 

Maarika Tania: see on riigi otsus, et tuleb Ukraina lapsed vastu võtta. 

Erika Elissaar: see on valla otsus, et peame vastu võtma. Sain selle teate just täna õhtupoolikul, et 

esmaspäevast tuleb meile juurde üks laps Ukraina perest. Teie olete esimesed, kes seda kuulevad, 

õpetajatega pole veel jõudnud rääkida. 

Tanel Reiman: mul on raske hääletada praegu seda. 

Erika Elissaar: kas olete selle vastu? 

Tanel Reiman: ei ole vastu, aga lapsevanemana mul raske otsustada. Mis on selle lapse taust, on tal mingi 

erivajadus? Kas see toob õpetajatele lisatööd juurde? 

Ülle Krabo: liitrühm ei ole midagi erilist, tavapärane. Tallinnas paljudes suurtes lasteaedades on liitrühmad. 



Erki Klausson: varasemalt on ju ka pandud vene lapsi eesti lasteaeda. 

Elina Laansoo: kas lastevanematele ka saadetakse info, et tuleb selline uus laps rühma? 

Hääletame: kas kinnitada Karjaküla lasteaia rühma suuruseks 18+1 last kuni 31.08.2022. 

Maarika Tania: teil on alati võimalus teha rühma koosolek ja seda arutada. 

Tanel Reiman: milleks siis enam arutada, kui otsus on juba tehtud. 

Raidi Allikas: pigem on probleem selles, et tahame suurendada laste arvu. 

Erika Elissaar: muidugi on see ka teema, et võetakse väljastpoolt järjekorda praegu. 

Tanel Reiman: kas õpetajad saavad hakkama? 

Erika Elissaar: muidugi saavad hakkama 

13 hoolekogu liiget on poolt, 1 erapooletu.  

Elina Laansoo: mis saab poole aasta pärast? Kui tuleb juurde veel põgenikke ja kas meie valla lapsed siis 

jäävadki ootele? 

Kadi Mäekuusk: keegi ei tea seda ette mis saab. 

Ülle Krabo: õpetajad on koolitatud hakkama saama igas olukorras. 

Maarika Tania: hoolekogus on esindajad määratud, õpetajad saavad ka otse hoolekogu poole pöörduda, 

kui tunnevad et on vajadus. 

Kadi Mäekuusk: vald hakkab järgmisel nädalal komplekteerima uue õppeaasta lasteaia rühmasid ja nad 

soovivad rühmades laste arvu teada. Minu ettepanekud: 

Laulasmaa lasteaed: 

Karukellad 14+2 last (sõimerühm) 

Merilõvid 14+2 last (sõimerühm) 

Tähetäpsud 20+2 last 

Sipsikud 20+2 last 

Õnnetriinud 20+2 last 

Hundud 20+2 last 

Klooga lasteaed: 

Oravapõnnid 20+2 last 

Mürakarud (veel ei tea kas sellest saab liitrühm – 17 last või sõimerühm 14+2 last) 

Lehola lasteaed: 

Lepatriinud 20 last 



Kiisud 20 last 

Oravad (liitrühm) 18 last 

Karjaküla lasteaed liitrühm 18 last 

Hääletame: kõik 14 hoolekogu liiget poolt      

Elina Laansoo: kuidas Laulasmaa lasteaias on liikuvus? 

Ülle Krabo: on liikumisi. 

Erki Klausson: kohtumine vallavalitsusega, kas teeme sel aastal ka? Valmistame küsimused ette ja 

saadame?  Kohtumine vallavalitsuse esindajatega toimub 10. mail kell 18.00 vallavalitsuses Paldiskis. 

 

Lõpp kell: 19.55 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Marju Piirimägi 

 


