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INFOLEHEST LEIAD  

iga rühma ühe kuu tööplaani 

Tõrupesa värv infolehes on kollane 

Naeruvõrude värv infolehes on roheline 

Soe maja rühmade värv infolehes on sinine 

 

tunnustus 2017 

 

 

01.09 – 15.09 toimunud tegevused 

 

   

   tutvustame uusi töötajaid 

 

 

See märk tähistab töökorralduslikku infot  nii õpetajatele    

kui lapsevanematele kõikides majades. 

PANE TÄHELE! 

 Muutustest tööplaanis annavad teada rühmade õpetajad. 

 Infoleht ei välista ühtki suhtluskanalit, vaid täiendab 

olemasolevaid. 

 

Tarvastu lasteaia 2017/2018 mänguaasta moto on: 

Kõiki asju ise teha, ise minna, ise näha. 

Aasta teema: Eestimaa värvid ja mustrid. 

Sügisel setu ja võrumaa mustrid, talvel saarerahva värvimaailm, 

kevadel uurimisretk mulgimustrite maailma. 

Aasta eesmärgid:  

laps õpib lugu pidama oma kodust, perekonnast ja kodumaast; 

laps tutvub oma maa erinevate kultuuripiirkondadega; 

tugevdada lapse tervist läbi õuesõppe koostöös peredega. 



Tarvastu Lasteaia hoone Mustlas pälvis Vabariigi presidendilt 

tunnustuse Eesti kodu 2017. Palju õnne! 

/allikas Alar Karu, fb Tarvastu vald/ 

 

04.09 ohutuspäev Mustlas 

11.09 Tõrupesa lastevanemate koosolek 

 11.09 Väikese Naeruvõru lastevanemate koosolek 

     12.09 väljasõit Vapramäele, osalesid Puhhid ja  

             Suured  Naeruvõrud. 

     13.09 Suurte Naeruvõrude lastevanemate koosolek 

     13.09 Ubinakese rühma lastevanemate koosolek 

     15.09 Soe järvejooks 

 

Soe maja töökorralduslikud muutused rühmades on järgmised: 

Muumi rühmas töötavad õpetajad Merike Tulp ja Siret Letlane ning 

õpetajaid abistab Liina Jurn.  

Ubinakese rühmas töötavad õpetajad Aili Klein ja Tuule Vilgelm ning 

õpetajaid abistab Anu Lepik. 

Puhhide rühmas töötavad õpetajad Liina Peek ja Sirje Laks ning 

õpetajaid abistab Kaie Loit.  

Naksitrallide rühmas töötavad õpetajad Reet Järveküla ja Külliki 

Kullama ning õpetajaid abistab Helja Ütsik.  

Liikumis- ja tantsuõpetajatena töötavad Aili Klein ja Merike Tulp. 

Muusikaõpetajana töötab Reet Järveküla. 

 

 

Mustla maja töökorralduslikud muutused: 

Liikumis- ja tantsuõpetajana töötab Kätlin Ilusk. 

Kokana alustas 1.septembrist tööd Asta Märtson. 

 

 

 

 

 

 



 Soe maja uus õpetaja on Külliki Kullama, kes alustas tööd   

Naksitrallide rühmas.  
 

Külliki ütleb enda kohta nii:  

„Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud Tarvastus ning 

haridusteed jätkan Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 

lapsehoidja erialal. Peamine eesmärk on astuda Tartu 

Ülikooli, õppida koolieelse lasteasutuse õpetajaks ning 

töötada kodukoha lasteaias ja samal ametikohal.“ 

 

Soe maja teine uus õpetaja on Sigrit Letlane, kes alustas 

tööd Muumi rühmas. 

 

Sigrit ütleb enda kohta nii: „Olen pärit Valgamaalt, 

Riidajast. Viimased viis aastat aga elanud ja töötanud 

hoopis Tallinnas lasteaiaõpetajana. Süda aga tahtis maale 

tagasi. Õpin Tallinna Ülikoolis viimast aastat alushariduse 

pedagoogiks. Sel sügisel alustasin tööd Muumi rühmas 

õpetajana. Elukutselt olen laste parim sõber.“  

 

Soe maja uus õpetaja abi on Liina Jurn, kes alustas tööd 

Muumi rühmas.  

 

Liina ütleb enda kohta nii: „Olen Tarvastus sündinud ja kasvanud. 

Peale põhikooli astusin Tartu Kutsekeskooli ja omandasin 

juustuvalmistaja kutse. Oma erialal olen töötanud kümmekond aastat, 

siis sündisid lapsed. Palju aastaid olen olnud kodune ja hea ema oma 

lastele. Sellest aastast töötan Muumi rühma õpetajate abilisena, sest 

mulle väga meeldivad lapsed.“ 

 

  

Mustla maja uus toidukäitleja on Asta Märtson. 

 

 

             



Kärstna Tõrupesa september 

 

E 18.08   Sügisnäitus „Minu väike sügiskimbuke.“  

Saame tuttavaks erinevate sügislilledega ja selleks palume igalt 

lapselt tillukest lillekimpu näituse tarbeks. 

 

E 21.09 lasteaia sügisene spordipäev „sügisandide võidujooks“ 

 

N 25.09 -29.09 aedviljaroogade nädal.  

                   Iga päeva menüüs erinev aedviljatoit. 

 

Suured Naeruvõrud 

K 20.09 eesti toidu päev 

R  22.09 matk Linnamäele 
 

R 29.09 kell 10 – 13 mihklipäev vanavanematega 

 

Väikesed Naeruvõrud 

K 20.09 eesti toidu päev 

R 22.09 matk: Tere, sügis! 

R 29.09 kell 10- 13 mihklipäev vanavanematega  

 

 
 

 

Karu talveunes  



Soe maja ühisüritus kõikidele rühmadele 

 

 
25.09 – 29.09 spordinädal 2017 - “Vapramast Vapramad” 

 

E 25.09 - liikumispäev  

T 26.09 – tervisepäev 

K 27.09 – spordipäev 

N 28.09 – matkapäev 

R 29.09 – mihklipäeva jooks 

 

 

 

Muumide september  

 

21.09 kell 17.00 – 18.30 peame plaani ja lustime koos peredega 
 

 

 

 

 

 

 

Puhhide september 

 

20.09 kell 17.00 rühma koosolek 

 

 

 

 



Naksitrallide september 

 

 19.09 kell 17.00 rühma koosolek 

 

 
 

  
 Soe ja Mustla majades alustab tegevust laste 

tantsuring. Juhendab Lauriin Mein. Täpne info rühmade 

õpetajatelt. 

 

 Meil on soov EV 100. sünnipäeva auks iga maja juurde 

rajada sibullillepeenar, kus kasvaks 100 lille. Saad osaleda 

rajamisaktsioonis, kui tood oma lapse rühmaõpetaja kätte 

oma pere lemmiksordist mõne kevadlille sibula.  Saab ilus 

kingitus oma maa suureks juubeliks. 

 

 Tarvastu Lasteaed osaleb 30.septembril kell 18.30 

Tarvastu Tammepargi rajamisel. Täpne info vallalehes ja 

Tarvastu valla Fb lehel. Tule koos perega! 

 

 

 

 

Sõbralikku  lasteaia – aastat! 
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