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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 

 

   Tutvustame Tarvastu Lasteaia hoolekogu liikmeid 

 

 Üks tore tegu meie lasteaias 

 

See märk tähistab töökorralduslikku ja eelinfot 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. 
        



   Hoolekogu liikmed 2017/2018 õppeaastal 

 

Muumi rühma esindaja - Daniel Savka peres kasvab kaks last, Carlos ja Sebastian. 

Mõlemad lapsed käivad Soe maja erinevates rühmades. Daniel töötab VMT 

Tehaste Viljandi Metallis projekti- ja müügijuhina. Hobideks on võrkpall, 

jahipidamine ning erinevad laskespordialad. Lasteaia hoolekogus algab Danielil 

esimene tööaasta. 
 

Ubinakese rühma esindaja on  - Joel Mandri, kes on Alexi ja Simmo isa. Lasteaia 

hoolekogusse on Joel valitud teist aastat. 
 

Puhhi rühma esindaja  - Jana Sild on kahe lapse Lennarti ja Kenneti ema. Kennet 

on lasteaias kolmandat aastat. Lennart  alustab lasteaiateed uuest 

kalendriaastast. Jana praegune igapäevatöö on olla kodune ja hea ema oma lastele 

ning hoolekogusse on Jana valitud teist aastat.  
 

Naksitrallide rühma esindaja  - Kerttu Sammul on kahe lapse, Liisbeti ja Jakobi 

ema, kes mõlemad käivad Soe maja erinevates rühmades. Kerttu töötab OÜ 

Keeleaidas tõlkijana ja huvideks on tervislikud eluviisid ja toit. Lasteaia 

hoolekogusse on ta valitud teist aastat, olles esimesel aastal valitud hoolekogu 

aseesimeheks. 
 

Suurte Naeruvõrude rühma esindaja - Sille Leenurm on kahe lapse -  Annabeli ja 

Oliveri ema. Lapsed on 5.a ja 3.a ning käivad Tarvastu Lasteaias Mustla majas. 

Sille ise on lõpetanud Tarvastu Lasteaia ja Tarvastu Gümnaasiumi. Seejärel õppis 

Tartus Eesti Maaülikoolis majandusarvestuse erialal. Hetkel töötab kinnisvara 

maaklerina Domus Kinnisvaras ja läks sellest sügisest õppima sama eriala Tallinna 

Majanduskooli sessoonõppesse. Sille hobideks on võrkpall ja discgolf. Ta on väga 

aktiivne, terve perega võtab osa kõikidest lasteaia üritustest. Lasteaia 

hoolekogus algab Sillel esimene aasta. 
 

Väikeste  Naeruvõrude rühma esindaja - Liisi Sutt on Oliveri ja Olle ema. Lapsed 

käivad Mustla maja erinevates rühmades. 
 

Tõrupesa rühma esindaja on enda kohta öelnud: „Olen Valmar Haava, olen 

Rasmuse isa. Olen põllumajanduse ettevõtte Kärstna Vili OÜ omanik. 

Igapäevaselt tegelen tööalaste asjadega. Olen Tõrupesa rühma esindaja 

hoolekogus ja seisan meie lasteaia heaolu eest.“ 

 

 



Õpetajate esindaja Reet Järveküla on lasteaias töötanud kokku 13 aastat. 

Õpetajana Soe maja Naksitrallide rühmas on Reedal käimas viies tööaasta. Laste 

ja kolleegide südame on Reet võitnud suurte arvuti- ning robootikaalaste 

teadmistega. Sellest aastast on tema kanda ka maja muusikaõpetaja 

töökohustused. Aastal 2014 pärjati Reet aasta õpetaja tiitliga. 

Reet on kolme täiskasvanud poja ema ja kahe lapselapse vanaema. Vabal ajal 

meeldib Reedale tegeleda käsitööga. Lasteaia hoolekogusse on Reet valitud teist 

aastat. 

 

Rollide jagunemine selgub esimesel hoolekogu koosolekul, millest teavitab liikmeid 

lasteaia direktor. 
 

 

/Info pärineb rühmade õpetajatelt, kokku kirjutas Merike Tulp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Spordinädal 2017 “Vapramast Vapramad” Soe majas. 

 

Facebookis ringles teade: 

 

“Käesoleva aasta septembris (23.-30. september) korraldavad Eesti 

Olümpiakomitee ja Ühendus Sport kõigile juba kolmandat korda Eestis 

 spordinädalat. Nädala eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele Eesti 

elanikele toredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi“. Oli ka üleskutse: 

“Registreerige oma sündmus!” 

 

Võtsime sõna sabast kinni, registreerisime lasteaia ürituse ja koostasime 

sportliku tegevuskava igaks päevaks. 

Esmaspäev – liikumispäev õues. Laulsime ja mängisime erinevaid laulumänge. 

Pärast  läbisid lapsed ümber lasteaia üles seatud takistusraja. Tuli roomata, 

hüpata üle tõkete, joosta sik-sak jooksu, pugeda rõngast läbi ning  kõndida joonel 

mannekeeni kõndi. 

Teisipäev - tervisepäev ehk Eesti toidu päev. Iga rühma õpetaja tutvustas 

lastele erinevaid Eesti toite ja toiduaineid. Muumi rühma õpetajad valmistasid 

koos lastega tervislikke smuutisid. Ka teistele rühmadele jagus tassike 

terviserüübet, et maitsta ja ära arvata kõik komponendid.  

Kolmapäev - spordipäev. Lastel tuli läbi teha kolm ala - kaugushüpe, pallivise ja 

30m jooks. Nii mõnigi laps püstitas isiklikke rekordeid. Päeva lõpus sai iga osaleja 

spordinädala logo ja toetajate logodega  diplomid. 

Neljapäev - matkapäev. Iga rühm korraldas vastavalt laste võimetele sobiva 

matka. Muumid matkasid nõiamajja. Ubinad võtsid suuna kohalikku metsa. Puhhid 

koos nelja Naksitralliga matkasid ümber Soe paisjärve. Kõige suuremad 

Naksitrallid koos õpetajatega  läksid rattamatkale, mille  sihtpunktiks oli Mulgi 

pere. Sealt suunduti veel jalgsimatkale ümber Mustla paistiigi. 

Reede - mihklipäeva jooks ümber lasteaia. Taas sümboolne diplom. 

 

Nii meie maja sportlik nädal läbi saigi. Kõik olid vapramast vapramad ja pidasid 

nädala vastu. Tänud Teile Soe maja õpetajad ja õpetaja abid spordinädala 

kordamineku eest! 

 

Korraldajad Reet Järveküla ja Aili Klein 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotode autorid: Sirje, Aili, Tuule, Reet, Merike 

 

 

 

 



Kärstna Tõrupesa oktoober  

 N 05.10-  Õpetajatepäeva tähistamine - rühmas Tarvastu Gümnaasiumi 

õpilased. 

E 09.10-13.10   Leivanädal: küpsetame ise  leiba ja valmistame võid. 

Proovime kodude erinevaid leivasorte. Iga laps toob kaasa oma kodust 

lemmikleiva pakendi ja paar viilu leiba. 

 

N 12.10  Mulgi lipu päev: Räägime lipust ja meisterdame mulgi lipu. 

 

E 16.10- R 20.10   Helkurite näitus: “Helkur väike särab kui päike!” Lapsed toovad 

kodust erinevaid helkureid. 

 

R 20.10 Ettelugemise päev:  Kaspari vanaema Virge tuleb juttu lugema 

(jutt Võrumaa või setumaa kirjanikult). 

 

Suurte Naeruvõrude oktoober 

N 5.10 Õpetajatepäeva tähistamine - külas Tarvastu Gümnaasiumi 

õpilased. 

R 6.10 Mustla Rahvamajas Reky  teatri etendus Kunksmoor ja Kapten 

Trumm, pilet - 6 eurot. 

E 9.10 – R 13.10  Leivanädala tegemised. 

N 12.10  Mulgimaa lipu päev - matk Mulgi pere juurde. 

R 20.10 Ettelugemise päev - Eesti muinasjutt. 

E 23. – R 27.10 Mängudenädala tegemised. 

 

 

 

 

 

Karu talveunes  



Väikeste Naeruvõrude oktoober 

N 5.10 Õpetajatepäeva tähistamine - külas sõbrad Tarvastu 

Gümnaasiumist. 

R 6.10  kell 11.00 Mustla rahvamajas lasteteater Reky etendus „Kunksmoor 

ja kapten Trumm“ (suuremad lapsed ja pilet 6.-). 

E 09.10  - R 13.10 Tervisenädal (sportimine ja tervislik toit käsikäes). 

E 23.10 - R 27.10 mängudenädala tegemised. 

 

Muumide oktoober 

 

K 04.10  Lemmikloomapäev. Ootame lasteaeda pere lemmikloomi, 

kokkulepped sõlmitakse rühmas. 

N 05.10  Õpetajatepäeva tähistamine, ootame rühma suuri sõpru. 

N 19.10   Muumi rühma sünnipäev. Et sünnipäevalast vääriliselt meeles 

pidada, palume lapse perelt ühte väikest sügiskimbukest. 

E 23.10 - R 27.10 lapse oma mänguasja nädal. Igal päeval võib laps ühe mänguasja 

kaasa võtta. 

 

R 27.10 Kaisukarupäev - Kogu Maailma Head Karud kogunevad 

Muumi rühma. Sel päeval ootame lapsi lasteaeda koos kaisukarudega. 

 

 

 



Ubinakese rühma oktoober 

 

K 4.10 -  Lemmikloomapäev 

N 5.10 - Õpetajate päev. Õpetajateks Tarvastu Gümnaasiumi õpilased. 

E 9.10 – R 13.10   Leivanädal 

N 12.10 -  Mulgi lipu päev 

E 16.10 - 20.10   Õuesõppe nädala toimetused. 

E 23.10 – R 27.10 Mängudenädala tegemised (lapse lemmik lauamäng kaasa). 

 

Puhhide oktoober 

 

N 5.10 - Õpetajatepäeva tähistamine, rühmas õpetajateks Tarvastu 

Gümnaasiumi noored. 

N 12.10 -  Mulgi lipu päev 

N 12.10  toimub väikeste mulkide (keelepesa) õppereis Lilli. Sõidavad rühma 

vanemad lapsed. Täpne info õpetajatelt. 

E 16.10 -20.10 -  Õuesõppe nädal - LOODUS KUI VÕIMALUS. 

E 23.10- R 27.10 Mängudenädala tegemised. 

Naksitrallide oktoober 

 

N 5.10 -  Õpetajatepäeva tähistamine, rühmas  õpetajad Tarvastu 

Gümnaasiumist. 



N 12.10 -  Mulgi lipu päev. 

N 12.10  toimub väikeste mulkide (keelepesa) õppereis Lilli. Täpne info 

õpetajatelt. 

E 23.10 - R 27.10  - Kodust kaasa võetud lauamängude nädal (seoses koolivaheaja 

nädalaga) 

E 16.10 -20.10 -  Õuesõppe nädal - LOODUS KUI VÕIMALUS. 

 

  
 04.10 kell 13.30 toimub Mustla majas pedagoogilise nõukogu 

koosolek. 

 5.-6.10 Tartu Ülikooli koolitus “Käitumisprobleemidest ja sekkumise 

võimalustest koolieelses eas” - osaleb õpetaja Irja Vell  

 14.10 grupi “Kaheksajalg” kokkusaamine Päri lasteaia Ramsi majas – osaleb 

õpetaja Irja Vell  

 17.10 kooliminejatele teaduskool Soe majas kell 15.15 ja Mustla majas 

16.00 

 

 

N 19.10 KELL 16 – 18 TOIMUB TARVASTU GÜMNAASIUMIS EELKOOL 

 

 

 

 21.10 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolitus „Loovtants ja 

loovmäng“. Osaleb MerikeTulp 

 21.10 toimub asutuse töötajate õpetajatepäeva tähistamine Pärnu teatris. 

Teatripiletite  broneerimine direktori juures. 

 24.10 toimub maakonna hariduskonverents. 

http://www.vjl.ee/wp-content/uploads/2012/09/1787591_6.jpg


 31.10 kooliminejatele teaduskool Soe majas kell 15.15 ja Mustla majas 

16.00 

 

 

EELINFO!  

 

 Suurte ja väikeste Naeruvõrude isadepäeva tähistame toimub 9.11  

kell 17.00 - 18.30 sportlikult Tarvastu gümnaasiumi saalis. 

 Muumi rühma isadepäeva tähistamine: „Helkurorienteerumine“ toimub 

neljapäeval, 09.11 kell 17.15 - 18.30. Oodatud on kõik isad ja vanaisad. Võta 

kaasa helkur, helkurvest või helkurpael või helkurmüts (ole loov) ja 

taskulamp.  

 

 

Töökuulutus! 

 
Lasteaed võtab tööle jõuluvana.  

Töö graafiku alusel päevasel ajal advendist jõululaupäevani 2017. Hüvedeks 

vähemalt 100 kallistust ja puhkus jaanuarist järgmise advendini.  

 

Kui tekkis huvi, helista kohe telefonile 5254160 

Kiire! 

 

 

 
 

 

Tegusat oktoobrit! 


