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“Nii nagu lapsed võtavad elu südamega, teeme meie oma tööd südamega.” Sünnipäeva tähistamisele olid kutsutud nii praegused kui endised lasteaia töötajad.

Üllatusi pakkuv lasteaia juubelipidu
Stockholmi Eesti Laste
aed tähistas oktoobri
kuus 45-aastast sünni
päeva. Kutsutud olid
kõik praegused ja endi
sed lasteaia kasvatajad
ja töötajad, kes läbi aas
tate lasteaiaga seotud
olnud.
Ükski Stockholmi lasteaia
päev ei sarnane teisele, ala
ti on midagi teoksil, midagi
juhtumas või juhtunud. Ok
toobrikuu sügisilm tõi mitte
ainult tuult ja värvikirevaid
lehti, vaid tõi ka kokku prae
gused ja kunagised lasteaias
töötanud inimesed, et ühes
koos veedetud ajale pilku
heita. Kokkutulnuid oli siit ja
sealtpoolt merd nii kaheküm
ne jagu.
Aukülalistena võib nime
tada lasteaia asutajat Tiiu
Adersoni ja pikaaegset laste
aia juhatajat Kristina Ehala
Andersoni. Teised kokkutul
nud olid pikemat või lühemat

Stockholmi Eesti Lasteaia asutaja Tiiu Anderson.

Endine lasteaia juhataja Kristina Ehala Anderson.

aega töötanud kasvatajate või
abitöölistena. Õhtu avas lasteaia
praegune juhataja Epp Männik,
kes palus kõiki suurepärasest
pidulauast osa saama. Maitsvad
hõrgutised laual oli valmistanud
just viimane mainitu ise.
Esimesed hõrgutised maits
tud, sai iga külaline sõna, et
meenutada Stockholmi Eesti
Lasteaias möödunud aegu. Mä

lestati esimesi lasteaia juha
tajaid Erna Klemmerit ja Silvi
Sompi, keda meie hulgas enam
ei viibi. Vahva oli see, et kõigil
külalistel oli erinevaid mäles
tusi lasteaias juhtunust ning
väga humoorikaid lugusid rää
kida.
Kuulates
erinevaid mä
lestusi sai sel

Pikas pidulauas, kus nauditi maitsvaid hõrgutisi, jätkus juttu kauaks. Esiplaanil vasakul Riina-Maj Larsson-Mänd, kes on lasteaias töötanud 32 aastat, keskel
söögitädi Anne Laasbärg ja paremal praegune lasteaia juhataja Epp Männik.

geks, et Stockholmi lasteaia pe
ret on alati sidunud tõsine töö,
mis on olnud segatud heataht
liku huumoriga. Nali ja huumor
on lahendanud tõsiseid prob
leeme ja aidanud õhtusse saa
ta argist päeva. Läbi erinevate
aastate on kolleegidest saanud
sõbrad kogu eluks, kellelt saa
da tuge raskustes. Muidugi oli
ühine arvamus, et kõiki kokku
tulnud inimesi seob armastus
oma töö vastu, armastus laste
vastu, kes on olnud meie kaas
lased läbi aastate.
Üks õige pidu ei möödu ülla
tusteta. Nii oligi plaanitud prae
gustel kasvatajatel naljamäng
“Lopi ja Lapi”. Lavastaja Ülle
ja näitlejad Malle, Anu, Riina
ja Anne olid ju omast käest võt
ta. Ega see enda uude rolli pa
nemine nii raske polegi, kuna
igapäevased tiigrid, karud,
printsessid ja supermanid, keda
kasvatajatel kehastada tuleb
ju päris võõras
pole.
Igatahes
etendus sai väga
sooja vastuvõtu

osaliseks ja nii-öelda näitle
jad tundsid ennast täielike
või siis peaaegu täielike prof
fidena. Õhtu jooksul oli ju
üllatusi veelgi, sest ega meil
kasvatajate hulgas ju laulja
test ja tantsijatest ka puudus
pole. Tunneme ennast ju ikka
päris tegijatena, kuidas siis
muidu.
Ma arvan, et keegi ei saa
väita, et töö lastega on üks
luine või igav. Mina armas
tan oma tööd ja saan rääkida
ka Riina-Maj Larsson-Männi
eest, kes on sellel alal tööta
nud 32 aastat. Nii nagu lap
sed võtavad elu südamega,
teeme meie oma tööd süda
mega ja see ongi hea. See töö,
mida me teeme, ei “murra
konti”, vaid muudab inimese
päikselisemaks ja paremaks,
seda tänu lastele, sest nemad
ongi päikesekiired, mis sü
dant soojendavad ja kedagi
ükskõikseks ei jäta.
ANU LUKS

Ega meil kasvatajate hulgas ju näitlejatest, lauljatest ja tantsijatest puudus pole!
Väiksel fotol Riina-Maj Larsson-Mänd ning suurel fotol Malle Allvee ja Anu Luks
naljamängus “Lopi ja Lapi”. (Fotod: erakogu)

