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2. Jõulupidude tagasiside lasteaia ja vanemate poolt 
3. Jooksvad küsimused 

  
1. Toitlustamine 

 
P. Dussmann Eesti OÜ esindajad (toitlustaja) selgitasid, kellele ja milliseid andmed on neil kohustus              
toitude kohta infot anda. Neil on kohustus edastada menüüd ja toitude koostised/ainete sisaldused             
lasteaiale. Lasteaia poolt on esindajaks tervishoiutöötaja Virve Lillend, kes kontrollib menüüde           
vastavust nõutele. Kui lapsevanemal on huvi tutvuda toitude koostisega siis saab seda teha eelneval              
kokkuleppel Virve Lillend-iga ja toitlustaja esindajaga.  
 
Tervishoiutöötaja Virve Lillend andis ülevaate koosolekule eelnenud nädala kohta: 37,5 grammi           
keskmiselt päevas suhkrute sisaldus (lisatud suhkur lisaks toitudes sisalduvatele suhkrutele).          
Keskmiselt 400 grammi piima päevas (lubatud on 500 grammi). 
Lastevanematel erinev hinnangud piima koguste osas. 
 
Direktor: lasteaial on kohustus tagada kõik vajalikud toiduained lastele, mis on õigusaktides ette             
nähtud. Samuti peavad lapsed saama kõhtu täis. 
 
Linnavalitsuse esindaja: normidele lisaks on ka olemas toidus halvad ja head rasvad. Tuleb kasutada              
toiduaineid, mis sisaldavad häid rasvu. 
 
Trollide rühma kasvatajatelt tagasiside, et kui pakutakse täistera toite, siis lapsed ei söö seda ning               
toite visatakse ära. 
Võiks suhkrustatud mahla asemel anda vett ning suhkrust saadava magusa asemel puuvilju.  
Teed võiks pakkuda ilma suhkruta. Enamasti kasutab toitlustaja marja-puruteed. Kuna lastele on ilma             
suhkruta tee harjumatu, võiks üleminek ilma suhkruta teele toimuda järk-järgult.  
Piima võib asendada ka keefiriga. Lasteaia ja toitlustaja tagasiside, et lastest joob keefiri ca 1/3               
lastest. Harjutada lapsi keefirijoomisega. Võiks olla 1 kord nädalas (praegu üle nädala).  
Toitlustaja esindaja sõnu peaks jõudma suhkruvabade jookideni ca 2 kuuga.  



Hapukapsast võiks rohkem kasutada. Toitlustaja sõnul võib lapsel hapukapsas toorena tekitada           
maoärritust.  Linnavalitsuse esindaja toetab toitlustajat. 
Täisteratooteid võiks ka hakata järk-järgult harjutama. Esialgu õhtuootena, et ka juhul kui laps ei söö,               
saab ta õhtul kodus süüa. Lasteaia esindajad toovad head näited - paprika ja brokkolipüreesupp -               
mida lapsed alguses ei söönud kuid on nüüd väga hästi hakanud sööma.  
Iga uue toiduga harjumine võtab aega ja ühe korra pealt ei saa midagi otsustada. Tuleb olla järjepidev                 
ja muuta alguses võõrad toidud lastele apetiitseks.  
 
Küpsetised (saiakesed, pirukad) võiksid olla 2 korda kuus.  
 
Lapsevanemad küsivad erinevate toiduainete päritolu ja kasutuse kohta. Toitustaja vastused: 

- Kartulid tulevad lasteaeda vees või vaakumisse pakendatult sulfiteerimata; 
- Köögiviljad – kartul, porgand, peet, kapsas on eestimaise päritoluga 
- Moosidest kasutatakse Rõngu moose, Lõuna-Eesti moositootjalt ning toormoose, mida         

valmistatakse kohapeal külmutatud marjadest; 
- Mett ei ole nõus pakkuma, sest sisaldab palju allergeene. 
- Kasutatakse päris juustu, mitte juustulaadseid tooteid 

 
Lapsevanematele on tulnud signaal, et köögi põrandad ja köögimasinad on mustad.  
Toitlustaja: Suurpuhastused peavad köögis toimuma igal nädalal. Köögis oli vahepeal vähe inimesi,            
nüüd tuli juurde üks töötaja.  
Tervishoiutöötaja: Lasteaed on ka selle probleemiga toitlustaja poole pöördunud ja tähelepanu           
juhtinud ning asi on paremaks läinud.  
 
Lapsevanem: Kas vaadatakse ka toitude keemilist koormust, et kuidas toitude ainesisaldused päeva            
jooksul laste veresuhkrule mõjuvad? 
Toitlustaja ei ole seda teinud, ka vastavasisulist nõuet ei ole. 
 
Hoolekogu ettepanekud/soovid toitlustajale: 

- joogiks pakkuda suhkrustatud mahla ja piima asemel vett, kuhu võib olla sisse pandud             
värskeid marju. Kui laps soovib piima, siis seda ka antakse; 

- vähendada järk-järgult teesse pandavat suhkrukogust, et lõpp-tulemusena oleks pakutav tee          
suhkruvaba; 

- harjutada lapsi keefiri jooma, pakkuda keefiri 1 kord nädalas; 
- harjutada lapsi täisteratoitudega, algselt õhtuootena; 
- küpsetisi (saiakesed, pirukad) pakkuda 2 korda kuus. 

 
Otsustati, et koosolekul kokku lepitud muudatused rakendatakse toitudes alates veebruarist 2018. 
 
Lapsevanem Jaanika Käärst teeb ettepaneku esitada vallavalitsusele taotlus eraldada lasteaia          
hoolekogu kasutusse 2018 aastal 2000 eurot, et tellida vajadusel või kahtluse tekkimisel toidule             
keemiline analüüs. 
Hoolekogu nõustub ettepanekuga. Jaanika Käärst koostab hoolekogu nimel taotluse. 
 

2. Jõulupidude tagasiside 
 
Direktor tegi tagasisideküsitluse rühmades jõulupeo uue korralduse kohta. Tagasiside on näha lisatud            
esitluses. 
 



Lastevanemate tagasiside koosolekul: (kui mõne rühma seisukoht jäi märkimata siis võib selle siia             
lisada) 

- Tõrukesed – väga rahul 
- Mesimumm - Ei olnud üldse rahul, soovivad koos vanematega pidu ja kui lasteaed seda ei               

tee, siis teevad ise. 
- Lepatriinud – katsetavad järgmisel aastal lasteaiast välja minekut 
- Naksitrallid - Rühm tegi eraldi lisaks õhtuse peo vanematele. Tegemist koolirühmaga, lapsed            

ei olnud väsinud ja jaksasid esineda. Oli väga tore pidu. Õpetajad ka ise soovisid teha               
vanematele pidu. Teises rühmas ei olnud perega pidu, laps ei kurtnud.  

- Osad vanemad olid rahul, osad mitte. Lapsed ise küsisid, et miks emme ei tulnud peole. Pidu                
iseenesest oli tore, lapsed ja õpetajad jäid rahule. 

- Muumipere – Lapsevanemad ei andnud tagasisidet 
- Krõllid – lapsevanemate arvamused jagunesid pooleks 
- Trollid – lapsevanemad jäid uue korraldusega rahule 
- Klaabud  – lapsevanemad jäid uue korraldusega rahule 
- Rohutirtsud – lastel oli peost positiivne tagasiside, lapsevanemad jäid neutraalseks 
- Oravakesed – lapsevanemad olid positiivsed ja laste tagasiside oli hea  
- Tipp ja Täpp – vanemad on uue korraldusega leppinud. Õpetajad olid positiivsed 
- Tõrukesed – kaks vanemat oli vastu, teised lapsevanemad jäid neutraalseks 
- Sipsik – tagasiside kesine, kuid vanemad tahaks siiski, et pidu oleks koos.  
- Puhh ja Sõbrad - tagasiside kesine, kuid siiski oli vanemaid kes soovib, et pidu oleks koos                

lapsevanematega. 
 
Kuna tagasiside oli valdavalt positiivne või neutraalne, siis jätkuvad jõulupeod uues formaadis.            
Lõpurühmade puhul kaalub juhtkond siiski võimalust, et pidu toimub koos vanematega. Lapsed on             
siis juba piisavalt suured ja valmis esinema.  

 
 

 
3. Muud küsimused 

 
● Paaril lapsevanemal on probleeme, et ei saa hoolekogu materjale e-kirja teel kätte. 

Kellel on listiga mure, pöörduge Katrin Arvola poole: katrin.arvola@gmail.com  
 

● Lepatriinude rühmas on puudu tugiisik. See on valla korraldada. Toimunud on konkurss aga ei  
leitud sobivat inimest. Teemaga tegeletakse jätkuvalt. Kui keegi oskab kedagi soovitada, siis kõik             
vihjed on oodatud.  
 
Lisaks otsitakse veel lasteaeda tugiisikut – töölepinguga.  
 

● Tõstatati probleem, et lasteaia sissepääsude juures on teed väga libedad ja lapsed kukuvad  
tihti. Linnavalitsuse esindaja lubas edastada info tee hooldajale, et probleemiga tegeletaks.  
 

● Siim Kadak tänas linnavalitsust kiire tegutsemise eest, B-tiiva õueala valgusti vahetamisel. 
 

● Seoses lasteia ehitustöödega on lasteaed juulikuus suletud. Vajadusel ja võimalusel avatakse           
suvised valverühmad. Rühmade avamine otsustatakse lähtuvalt ehitusgraafikust. 

mailto:katrin.arvola@gmail.com


● Lapsevanem jagas infot 24. veebruaril 2018 Saue linnas toimuva piduliku rongkäigu osas ja             
tegi lasteaiale ettepaneku, et Saue Lasteaed Midrimaa osaleks ametlikult rongkäigul oma           
esindusega. Juhtkond lubas seda arutada.  

 
 

Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 14.03.2018 kell 17.30. 
 

Hoolekogu otsustas: 

1. Toitlustajal teha alates veebruarist 2018 muudatused lasteaia menüüs vastavalt koosolekul          
arutatule. 

2. Esitada Saue vallavalitsusele taotlus 2000 euro eraldamiseks lasteaia hoolekogule, et          
tellida vajadusel toidu keemiline analüüs. Taotluse koostab Jaanika Käärst. 

3. Jõulupeod jätkuvad uues formaadis. Lõpurühmade puhul kaalub juhtkond siiski võimalust,          
et pidu toimub koos vanematega. 

4. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 14.03.2018 kell 17.30 

 

Koosoleku juhataja Protokollija 

Anu Alatsei Elina Siimon/Anu Alatsei 
 


