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LASTEAED VESIROOS 40!
Mustamäe kaunite mändide all lauldakse: „Siin kõigile öeldakse
tere, palju sõpru on iga päev koos, me oleme sõbralik pere,
nimeks meil ilus lill vesiroos.“ See ongi Tallinna Lasteaed
Vesiroos, kus tähistati 2. septembril lasteaia 40. aastapäeva.
Päikseline soe sügispäev lubas pidulikku aktust korraldada
sisehoovis – lipuväljakul. Hommik algas ühise sini-must-valge

lipu heiskamisega, mis toodi laste poolt kohale rongkäigus ümber
lasteaia maja. Rongkäigus osalesid lapsed, laste vanemad, kogu
lasteaia personal ja kutsutud külalised. Peale lipu heiskamist
lendasid õhku sajad värvilised seebimullid, mida puhus kogu
Vesiroosi lastepere. Aktusel esinesid tervitustega lasteaia
direktor Jaanika Raudsepp, Tallinna Haridusameti juhataja härra
Andres Pajula, Mustamäe Linnaosavalitsuse juhataja proua Helle
Kalda, Tallinna Pedagoogilise Seminari õppejõud Lii Lilleoja ning
hoolekogu kauaaegne esimees ja praegune liige Gert Laanemaa.
Enne aktust külastas lasteaeda riigikogu aseesimees härra Jüri
Ratas, kes andis lasteaiale üle parimad õnnesoovid.
Väärtuskasvatus on lasteaias aukohal, seepärast ka rahvuslik stiil
töötajate ja laste riietuses ning esinemistes. Lapsed laulsid
rahvalikke laule, õpetajate tantsuansambel esitas „Kaerajaani“,
mängis rahvapilli kapell. Vesiroosi
trio – Jaanika Raudsepp, Iivi
Meeksa, Janne Kivi esituses
kõlasid laulud „Üksteist peab
hoidma“ ja „Eestimaa laul“ , mis
liigutasid kõiki kauni kõla ja
südamliku sõnumiga.
Austati lasteaia kauaaegseid ja
praegusi töötajaid „Lasteaed
Vesiroos aukodanik“ tiitliga, kingituseks kaunis rosett.
Aukodanikud on: Marika Männik, Karin Vinkel, Aili Skripka, Anne
Martin, Teresa Minitš, Niina Tammik, Helle-Reet Pajula, Janne
Kivi, Aino Koržets, Pille Siimpoeg,
Gert Laanemaa.
Lastele üllatuseks saabus väljakule
Jätsiabi värviline auto, kõik lapsed
said
maiustada
maitsva
koorejäätisega ja kingituseks pinali.
Õhku lendas suur õhupall koos
parimate
soovidega
uueks
õppeaastaks.
Pidu
jätkus
lasteaia
saalis
kutsetega
külalistele.
Jätkusid
õnnitlused
ja
soojad
sõnad
lasteaiale edaspidiseks. Söödi torti
ja puuvilju, joodi kohvi
Oma
praeguste
ja
endiste
töötajatega jätkus pidu veel mitu tundi. Külalisesinejaks oli oma
lustliku tantsutrupiga Ivar Lett.
Oli väga tore sünnipäevapidu- aitäh juhtkonnale ja kõigile, kes
meie lasteaia juubelipeo korraldamisel nõu ja jõuga abiks olid!

2011.a.

Direktor Jaanika Raudsepa juubelikõne
Üks imeilus Eestimaa suvi on lõppemas ja lapsed tulevad taas
lasteaeda. Mängivad, leiavad sõpru, omandavad tarkust. Mitte
kombe täitmiseks, mitte moe pärast, vaid selleks, et ühel päeval
tunda: olen targem kui mu praegune õpetaja, olen targem isegi
emast ja isast ning ma tean, kuidas muuta paremaks meie kõigi
elu.
1.septembril
1971
a
avati
tolleaegne
Tallinna
12.
Lastepäevakodu. Alates 1999.a kanname me imeilusat nime
Vesiroos. Vesiroos on puhas, ilus, lootust täis nagu väikene laps.
Väärtustame perekonda, õppimist, tervist ja traditsioone. Tähtsad
on inimesed, muusika, liikumine.
Lasteaias on olnud nende neljakümne aasta jooksul 4 juhatajat.
Meie eriline tänu meie endistele juhtidele: Ella Pross, Aino
Koržets, Pille Siimpoeg. Eks iga inimene jätab ajalukku oma jälje
ja iga pisemgi tegu muudab tulevikku.
Mida oleme saavutanud 40 aasta jooksul?
Meil on olnud mitmeid võite nii isiklikul, lasteaia, linna kui ka
vabariiklikul tasandil. Meil on suurepäraseid koostööpartnereid nii
Eestis kui ka väljaspool. Oleme näidanud silmapaistvaid tulemusi
oma igapäevatöös, osalenud näitustel, konkurssidel, saanud
tunnustusi kvaliteediauhinna näol, tunnustuse „Eestimaa õpib ja
tänab”. Tiitlid Hea õpikeskkonnaga lasteaed, Parima
Toitlustusega
lasteaed,
Personaliprojekti
eripreemia,
Innovaatiline tegu ja Hästi juhitud lasteaed partnerluse
valdkonnas ja palju teisi.
Sageli ei märka me kiire elutempo juures kõike ja veel vähem on
meil aega seda nautida.
Oleme õnnelikud ja tänulikud, et seda märkavad inimesed meie
ümber. Endised ja praegused kasvandikud, kes ikka ja jälle
tulevad oma rõõmude ja heade sõnade ja emotsioonidega
lasteaeda. Nad ei lase meil meie tegusid unustada.
Me oleme 40ne aasta jooksul lasteaiast kooliteele saatnud ühe
terve meie lasteaiatäie lapsi. See on olnud nii pikk aeg, et juba
esimeste lasteaia lõpetajate seas on meie vilistlased ja
praegused meie laste emad-isad ja juba ka vanaemad-vanaisad.
Meie lasteaias on hetkel läbi viimase 20. a kõige rohkem lapsi
240 ja kõige vähem töötajaid 50, so kokku 290 perekonda . See
ongi meie Vesiroosi pere.
Et püsida kaardil on meid kõiki väga vaja, seepärast hoides
ennast terve, rõõmsa ja õnnelikuna, hoiame ka kogu Vesiroosi.
Me teostame oma unistused ühel tingimusel- kui me suudame
igapäevasest tühjast-tähjast kõrgemale tõusta ja keskenduda
peamisele- Laps ja areng
"Ei ole häid ega halbu aegu, on ainult hetk, milles viibime
praegu," on kirjutanud Artur Alliksaar. Olevikku ei saa me muuta,
tulevikku aga küll. Tulevikku muudavad meie tänased teod, meie
tegutsemis-, otsustamis- ja vastutamisjulgus. Aga ka auahnus,
särasilmsus ja pürgimus asjade järgi, mis näivad esmapilgul
võimatud.
Ma tänan teid kõiki koostöö ja toetuse eest armsad sõbrad.
Õnnitlen teid kõiki meie lasteaia sünnipäeval.
Hoiame üksteist ja oleme vajadusel teineteisele olemas.

ÕNNITLEME!
9. juuli- TOIVO
12. juuli- NIINA
17. juuli- MARIKA
23. juuli- MARJU
24. juuli- KARIN

5. sept. - ANDRUS
15. sept.- IIVI
17. sept.- ÕIE
17. sept. - HILJA
22. sept.- AILI
26. sept.- ANNE M
15. aug.- FAINA

Õnnitleme õpetaja HELI
pisipoja HORRE sünni puhul 7. septembril.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
1. septembril kogunesime lasteaia lipuväljakule, et uut
õppeaastat tervitada. Kõige pisemad on sel aastal Mõmmide ja
Lepatriinude rühmas ning kooliminejate rühmad on Pokud ja
Konnakesed. Soovime kõige väiksematele toredat kohanemist
meie lasteaia eluga ning suurematele oma tubliduse ja
käitumisega eeskujuks olemist kõigile.
Toredat, sisukat, põnevat ja vahvat õppeaastat kõigile!
Septembris alustasid tööd mitmed tasulised huviringid- seekord
siis judo, akrobaatika, peotants, jalgpall, inglise keel ja kunstiring.
September oli tore õuesõppe kuu. Palju liikumist, üritusi, mänge
ja võistlusi.
12. sept. Pokude rühm Liivaku lasteaias ühisel liikumismängude
päeval.
14. sept. käis meil külas Lepistiku lasteaia vanem rühm, kes
koos Konnakestega nautisid sportides ja mängides ilusat
sügisilma.
19. septembril algas taas ujumine.
20.-21. sept. Vesiroosi sügisjooks. Suuremad jooksid Sütiste
parkmetsas, kus nii lapsed kui ka need, kel vanust üle seitsme
läbisid 200 meetrise raja. Meie väiksemad sõbrad lasteaia
spordiväljakul. Kõik lapsed olid väga tublid. Jooksust võtsid osa
ka lapsevanemad oma väikeste lapsevankris lastega.
23. sept. osalesid Konnakesed „Mustamäe sügise”
traditsioonilisel üritusel Männi pargis.
29. sept. Konnakesed osalesid Sinilinnu lasteaias tervist
edendavate lasteaedade Olümpiamängudel.. Oli väga põnev,
mitmekesine ja emotsionaalne hommikupoolik.
30. sept. käisid Rohutirtsud ja Pokud Keskkonna projekti
raames Pääsküla rabas otsimas ja leidmas sügise ilminguid
27. sept. käisid Naksitrallid ja Rohutirtsud Rocca al Mare
vabaõhumuuseumis Mihklipäeva tähistamas.
28. sept. toimus Konnakestel Mihklipäeva tavandipidu
29. sept. toimus Pokudel Mihklipäeva tavandipidu

Projektis osalevad lasteasutused presenteerisid omavalmistatud
kooki/pirukat teistele osalejatele.
Meie lasteaia tubli meeskond eesotsas peakokk Mairega
saavutas oma Suvikõrvitsapirukaga esimese preemia. Autasuks
saadi SPA pääsmed ja Anni Arro pühendusega raamat „ Itaalias,
Pelgulinnas ja Sepamaal...“
23.sept. Niina ja Anne M Keskkonnahariduse konverentsil
„Kohtume metsas!”
21.-23. sept alustas Iivi 160 tunnist kvalifikatsioonikoolitust
„Õppimine ja kasvamine mängu kaudu”
27.09 Jaanika koolitusel „Lasteaedade direktorite IKT-alane
juhtimiskoolitus“.
27.09 Evelyn Õpetajate Majas kohtumisel HTM-i üldhariduse
osakonna peaeksperdi Tiina Petersoniga teemal: "Ülevaade
arengusuundadest ja õigusaktide muudatustest alushariduses
2011/2012 õa"
27. sept. osales Ivika Audentese Spordikoolis liikumisõpetajate
koolitusel.
28. ja 30.sept. meeskondlik seenelkäik
29. sept. Evelyn TAI koolitusel
29.sept. TPed seminari tudengid külastasid lasteaeda
sobitusrühma. Lahtised tegevused Jannelt ja Üllelt.
KOOSOLEKUD
23. aug. TPedS-is koosolek konverentsist
30. aug. Ped. Nõupidamine
7. sept. Ped nõupidamine
8. sept. Infotund õpetajate abidele
19.sept. Lastevanemate üldkoosolek
26.sept. Hoolekogu koosolek
Rühmakoosolekud.

•

TEATER
30. sept. külastasid meid Ervin Lillepea ja Raimo Aas
etendusega „Karlssoni koolitund”
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
2.-3.augustil toimus hooaja avakoolitus Pärnumaal Saugal.
2. augustil külastasime Tammiste ja Jänesselja lasteaeda.
Sama päeva õhtul toimus Jaanika vanemate talus koolitus
Esmaabi ABC, kus omandasime põnevas ja kaasahaaravas
vormis eluliselt vajalikke oskusi nagu tegutsemine õnnetuskohal,
elustamine, verejooksu peatamine, šokis kannatanu abistamine,
haavade, luumurdude, liigesevigastuste esmaabi, sidumine ning
õige käitumine äkkhaigestumise korral.
3.augustil sisekoolitus: Töömotivatsioon.
5.augustiks esitas Jaanika 2012 aasta eelarve projekti
Haridusametisse.
2012 a on lasteaia eelarve
Tallinna Lasteaed Vesiroos 2012. aasta eelarve projektis on
•
linnakassa tulude maht 360 560 €,
•
omatulude maht 113 590 €,
Tööjõukulud 378389 €, millest linnakassa on 360560 € ja
17829€ omatulu
17.-29. augustil toimus kultuurikeskuses Kaja meie laste
kunstitööde näitus. See oli pühendatud lasteaia 40. juubelile.
24.aug. osales Helle-Reet juhtide kohtumisel uue Mustamäe
LOV vanema Helle Kaldaga.
25.aug. Evelyn Haridusjuhtide õppeaasta avakonverentsil
Tallinna Humanitaargümnaasiumis.
06.sept. Ped seminaris Jaanika, Evelyn Helle-Reet konverentsi
ettevalmistaval koosolekul
09.sept. Jaanika Lepistiku Lasteaed –Algkoolis Mustamäe
lasteaiajuhtide piirkondlikul nõupidamisel
14. sept oli kõigil julgetel võimalik kontrollida oma keha
tervislikku olukorda.
15.-18.sept. Evelyn ja Jaanika koolitusel „ Kuidas motiveerida
ennast ja teisi? Töömotivatsioon”
16.sept. Niina ja Anne M Keskkonnahariduskeskuse poolt
korraldatud Metsaretkede päeval Aegviidus
20. sept. osalesid Maire, Lidia ja Helje Tallinna Õpetajate Majas
projekti „Mahetoit lasteasutustes“ raames töötoas, mis sel korral
oli pühendatud puu- ja juurviljatoitude valmistamisele.

•
•

Jaanika tänab kogu Vesiroosi meeskonda, lapsi ja
lapsevanemaid pühendumise eest lasteaia juubeli
läbiviimisel. See üritus oli meie kõigi jaoks
emotsionaalselt ühteliitev.
See näitas, et meie ühised väärtused ja kokkulepped
toimivad.
Täname Jaanikat ja tema vahvaid vanemaid meeldiva
vastuvõtu eest Augusti koolituspäevadel.
Toimetus tänab Anne Martinit aktiivse kaastöö eest.

ILM
Suveilmad olid võrdlemisi soojad ja päikeselised, aga
merevesi eriti soojaks ei läinudki (eriti põhjarannikul).
Siseveekogude vesi oli aga mõnus.
Vihmavee rohkuse tõtu hakkas juuli esimesel poolel Tuhala
nõiakaev keema. Seda juhtub suviti haruharva.
Septembri ilm oli küll suhteliselt soe, aga väga vihmane.
Hoiatati ka sügisese tormi eest, kuid see jäi õnneks oodatust
nõrgemaks ja palju pahandust ei teinud. Keskmised
temperatuurid olid 15. kraadi ringis. Septembri viimased
päevad olid lausa suviselt soojad ja päikeselised.
Sügisese pööripäeva varastel tundidel oli kõikjal tugev äike.

Meie Maire võidukas suvikõrvitsapirukas
1 kg suvikõrvitsat
1 sibul
0,05g juustu
4 muna
0,2 dl. jahu
0,1 dl. õli
1,5 tl. soola
0,5 tl. pipart
Tahked ained riivida. Kõik koostisosad omavahel kokku
segada ja küpsetada 200 kraadi juures umbes 30
minutit.
Head isu!
Toimetuselt!
Et meie ajaleht oleks veelgi mitmekülgsem ja põnevam,
ootab Vesiroosi Sõnumite toimetus kolleegidelt aktiivsemat
koostööd
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

