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VESIROOSI LAUL
M. Männik
J. Kivi
SIIN KÕIGILE ÖELDAKSE TERE
PALJU LAPSI ON IGA PÄEV KOOS
ME OLEME SÕBRALIK PERE
NIMEKS MEIL ILUS LILLVESIROOS
VESIROOS, VESIROOS
LASTEL TORE SIIN UJUDA KOOS
VESIROOS, VESIROOS
NII KIIRELT KAOB PÄEV MÄNGUHOOS!
VESIROOS, VESIROOS
OLE SINAGI MEIEGA KOOS
VESIROOS, VESIROOS,
OLLA SIIN, SEE ON
ÕNNELOOS!
LASTEAIA AJALUGU
1971.a.sügisel avati Mustamäel, Sütiste tee 8, uus ujulaga
12. Lastepäevakodu. Juhatajaks oli sügavalt eestimeelne,
teeneline
õpetaja
Ella
Pross (pildil). Ehkki saali
seinal pidi aukohal rippuma
V.I..Lenini portree, oli eesti
vaimu kogu aeg majas
tunda.
Lastepäevakodu
töötas
6.30-19.30.
Majas oli 8 aia- ja 4
sõimerühma.
Maja
oli
sisustatud
maitsekalt, seintel palju
maale,
igas
rühmas
akvaarium kaladega.
Kuna olime valitud n.ö. Inturisti lastepäevakoduks, käis
majas tolle aja kohta palju väliskülalisi. Vastutasuks
premeeriti töötajaid välisreisidega S oome, Bulgaariasse ja
Tšehhi.
Personalil oli vormiriietus- kitlid.
Majas oli kaks med.õde ja regulaarne lastearsti vastuvõtt.
Lastele tehti kõik kaitsesüstimised koha peal. Med.kabineti
kõrval asus n.ö.isolaator, kuhu paigutati haigestunud lapsed.
Regulaarselt toimus ka laste hammaste kontroll ja ravi,mis
tol ajal jättis enamus lastele kahjuks kustumatu negatiivse
mälestuse.
Sõimedes toimus igal hommikul kradeerimine ja haigeid lapsi
vastu ei võetud.
!978a.avati majas ööpäevane sanatoorne rühm.
Juba tol ajal oli majas palju vahvaid ja töökaid noori
kasvatajaid, kes üsna pea abiellusid ja said ka oma
esimesed lapsed.
Noortele oli alati suureks eeskujuks ja juhendajaks pikema
pedagoogilise staaziga kasvataja Saima Raidna.

Maja esimestest aastatest on lasteaiale tänaseni truuks
jäänud õpetajad Kaie ja Marika.
Köögis oli väga lahke ja armas kokatädi Maria.
1980.a saadeti E.Pross väljateenitud vanaduspensionile ja
juhatajaks
tuli
särtsakas
Aino
Korzets (pildil).
1981.a. avati kaks ööpäevast rühma
liikumispuuetega lastele, üks neist
vene õppekeelega ja hiljem veel üks
rühm sama dignoosiga lastele.Majas
alustasid tööd eesti ja vene logopeed
ning massöör.
Aeg oli endiselt selline,et väärtustati
hoopis teisi tähtpäevi-oktoobripühad,
nääripühad (kuuski hakati müüma ja
pidusid pidama alles peale jõulusid), naistepäev, V.I.Lenini
sünnipäev, maipühad, kuid muusikalised olid tublid ja viisid
läbi vahvaid pidusid, kuhu osavalt sai sissepõimitud ka eesti
rahvale olulisi sõnumeid…!
Aktiivselt suheldi n.ö.seffidega- nüüd sponsorid. Nendelt
saadi materiaalset abi ning peeti koos vahavaid töötajate
pidusid.
Majas oli mõnus ja sõbralik töömees Mati, kes hoolitses oma
naispere eest väga hästi.
1986.a.reorganiseeriti sanatoorne rühm tavarühmaks ja laste
vähesuse tõttu jäi alles ainult üks ravirühm mis ei olnud ka
enam ööpäevane.
Üle 20.a. on majas töötanud veel tervishoiutöötaja Aili,
õpetajad Niina ,Malle, Anne, Karin ja Teresa. Peagi täitub
20 aastat ka Jannel.
1997.a.augustis alustas
Lastepäevakodu juhtimist noor,
energiline ja vahva juhataja Pille
Siimpoeg, kelle paremaks
käeks on suure pedagoogilise
pagasiga Helle-Reet Pajula.
Laste arvu üldise vähenemise
tõttu anti mitmed rühmaruumid
Mustamäe
Haridusosakonna
korraldusel kõrvaloleva koolipraeguse
Tallinna
Saksa
Gümnaasium kasutusse. Majja
kolis kolm esimest klassi. Kool
kasutas ruume 2000.a. 1.juunini.
Aktiivse juhataja eestvedamisel tehti lasteaias mitmeid
muudatusi.Maja sai endale 1997a. märtsis nimeks Tallinna
Lasteaed Vesiroos , oma logo (logo autor lapsevanem Malle
Jürgenson), lipu ning laulu (sõnad kirjutas Marika Männik
ja viisi tegi Janne Kivi) Sellest ajast saadab oma laul kõiki
maja tähtsamaid sündmusi ning tähtpäevi. Rühmad said
endile vahvad nimed: Naksitrallid, Naerilinnud, Krõllid,
Tähetäpsid,
Mõmmid,
Mesimummid,
Pokud,
Konnakesed, Rohutirtsud, Pardikesed, Lepatriinud.
Vabanenud
kooliruum
ehitati
ümber
kaasaegseks
spordisaaliks.

Lasteaed enne....

...ja nüüd

Lasteaia meeskond on väga loominguline, haritud, muudatustega
kiiresti kohanev, innovaatiline, usaldusväärne, külalislahke, siiras,
hetahtlik, kallistaja.
Lasteaia moto- turvalisus, mäng, koostöö- on meie kõikide
tegevuste saatjaks. Koostööpartnereid on meil palju: Haridus- ja
Teadusministeerium, Tallinna Haridusamet, Tallinna Linnavalitsus,
Mustamäe Linnaosavalitsus, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Eesti
Naisliit, Eesti Moreno Koolituskeskus, EDUFIN OY Simo Pokki,
Mitte- eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, Tallinna Avatud Ülikooli
Täiendõppekeskus,
Mustamäe
Kultuurikeskus
Kaja,
amatöördokumentalist Tõnu Aru, Juhtimiskunsultant Mart Raik,
Socrates Eesti Büroo, Tallinna Saksa Gümnaasium, Jõuluvana
Andrus, Lasteaiad, OLQP Primary School Belfast, Hoolekogu,
lapsevanemad . Hoolekogu töötab meil alates 1997. Esimehed on
olnud: Gert Laanemaa, Mart Kõõra, Andres Ääremaa.
Viimaste aastate suurepärased saavutused on :
♥ tiitel “Kõige inimsõbralikum lasteaed”
♥ kvaliteediauhind “Hea õpikeskkonnaga lasteaed”
♥ kvaliteediauhind “Hea õpetaja” – Jaanika Raudsepp
Lasteaed Vesiroos on e- lasteaed. Arvutivõrku kuulub 10 arvutit.
Õpetajad on aktiivsed projektijuhid. Õnnestunud projektid:
“Uusimmigrantide õpetamine koolieelses lasteasutuses”, Comenius
1 ja teised.
Õpetajate tunnustamiseks valitakse alates 2002. aastast Vesiroosi
aastaõpetajat. Nendeks on:
2002.a. Kaie Paat
2003.a. Niina Tammik
2004.a. Marika Männik
2005.a. Helle- Reet Pajula
2006.a. Evelyn Alus. Sellel aastal valisime ka Aasta noorõpetaja
kelleks sai Rahel Rist ja õpetaja elutöö- selle tiitli sai Helmi
Kleemann.
Meie lasteaia traditsioonid on: tarkusepäev 1. sept., mihklipäeva
peod lasteaias ja Rocca- al- Mares, isadepäeva pidulik tähistamine,
Vesiroosi nimepäev, Laulupäev, emadepäev, volbriöö lasteaias, ja
veel palju teisi üritusi, mis seostuvad rahvakalendri tähtpäevadega.

Pidu vanasti...

....ja nüüd

TÄNAME TOETUSE, ABI JA KOOSTÖÖ EEST
KÕIKI LAPSI JA LAPSEVANEMAID
VESIROOSI LASTEAIA MEESKONDA JA NENDE
PERELIIKMEID
♥ MAIE JA TIIT NUUDIT
♥ RIHO SAKSUST
♥ OÜ INTERALTUS – ARVO KÕRGET
♥ DATEL AS – ÜLLAR PAUKLINI
♥ ERIKA SALUMÄED
♥ KOOSTÖÖPARTNEREID
♥
♥

Mõningaid vilistlaste lühimeenutusi lasteaiast
Marko-35: lahe kasvataja Kaja ja kohutav hambaarst-puurimine
Heivi-32: hirmus varane tõusmine, kuna ema oli kasvataja
Kristin- 10: hea kasvataja Niina
Liisbeth- 13: vahva lauluvõistlus
Merilin- 14: kasvataja Janne, kes oli sõbralik ja tegi toredaid patse.
Samuti vahvad ujumisvõistlused ja kõrgushüppevõistlused.
Martin- 13: ulakuste tegemiste pärast saadeti muusikatunnist ära.
Kaja- 34: mitte isuäratav piima-aedviljasupp
Marko- 25: mänguväljakul liumägi, mille külge jäi talvel keel kinni.
Alar- 20: kasvataja Ille,kes ei käskinud magada
Kaja- 33: hirmuäratav Laksitädi, kes käskis alati kõik söögid ära
süüa
Leho- 30: ei armastanud supi sees rohelist sibulat
Kristi- 29: meenuvad head söögid,oli kõike sööja.
Raul- 22: kasvataja, kes õpetas luike voltima. Samuti tore
poistekamp kellega sai liivaväljakul salakäike kaevatud.
Annika- 21: kaks puud, mille vahel oli peidetud aare.
Anne- 35: meenutab hea sõnaga kasvataja Saimat
Endiste töötajate meenutusi
Saima Raidna, kasvataja1971-1996a.- väga usalduslik suhe,
meenutan sooja tänutundega koosoldud aastaid.
Malle Trost, toidulao hoidja-1971-1994 –vahvad peod seffidega.
Kaja Cimolonskas, kasvataja-1976-1988a. mõnus kollektiivsõbrad kogu eluks.
Rutt Määrits, kasvataja -tragi paariline Marika ja kahju lastest,
keda terve nädal koju ei viidud.
Urve Kivistik, kasvataja-1971-1979 rühmades palju lapsi,
triibulised kitlid
Tiiu Sepa, kasvataja 1981-2003a. -vastumeelne iga kolme kuu
tagant san.arstil käimine .
Mare Robal, kasvataja1971-1986
-esimene töökoht ,kõik oli
põnev ja huvitav, rühmades palju lapsi
Thea Nurk,muusikaline- tohutu kostüümide õmblemine;laste
ujumistreeneri toredad võtted laste veega sinasõbraks saamisel.
Annika Kongi kasvataja-1976-1986a.- tänu juhataja E.Prossi
noomimisele pole nukud mängu lõppedes enam kunagi paljajalu ja
riieteta jäänud; heasüdamlik tädi Maria, kes ühika tüdrukutele
varahommikuti alati mõne pala leidis.
Marge Eelmaa, kasvataja 1982-1988. Õues lastelt pilku tõstes nägi
esmakordselt noormeest kes oli oma õepojale järgi tulnud-õige pea
sai temast Marge abikaasa.
Renna
Marjundi, kasvataja1977-1979a.- esialgu ehmatas
kasvataja Kaja tugev hääl, aga mõni aeg hiljem oli endal
samasugune…
Kaja Soosaar, kasvataja 1978-1986a. -noorte ja vanade vahetus ja
igalpool jääb pilk kardinatele, sest Prossi ajal pidid need alatil tiptop olema.
Riina Laur,kasvataja 1977-1980a -puges teiste noorte õhutusel
köögiluugist sisse, et midagi endale ja teistele veel enne tööpäeva
lõppu hamba alla saada.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

