
Põlva Teataja uudised

Pihlapuu lasteaed tähistas 40. aastapäeva

Sel aastal täitub 40 aastat, kui Põlva 
Kolhoosidevaheline Lastepäevakodu 
Mudila 1980. aastal uksed avas. Mudilas 
töötas 11 lasteaiarühma (nendest 5 olid 
ööpäevased). Lapsi oli rühmades 280. 
Aastate jooksul on muutunud nii 
lasteasutuse tegutsemisvorm kui ka 
nimetus – Mammaste Lasteaed-Algkool, 
Mammaste Lasteaed ja Kool, Mammaste 
Lasteaed. Alates 1.jaanuarist 2017, kannab
lasteaed nimetust Põlva Lasteaed 
Pihlapuu.

Lasteaia aastapäeva tähistamise 
ettevalmistustega alustasime juba 2019. 

aasta sügisel. 30.mail Põlva linna keskväljakul toimuma pidanud suur sünnipäevapidu jäi ära 
seoses eriolukorraga riigis. Kohandasime peoplaane ja tähistasime asutuse aastapäeva lasteaias 
sünnipäevanädalaga 28.sept-2.okt. Püüdsime tegevusi planeerides mõelda sellele, et ka meie 
vanemad ja head koostööpartnerid meie vahvatest tegemistest osa saaks. Iga rühm planeeris 
sünnipäevategevused laste huvist lähtuvalt ning toimusid ka ülemajalised ühised ettevõtmised.

Kõikide rühmade lapsed osalesid aktiivselt rühma akende kaunistamisel. Laste joonistatud 
sünnipäevapildid panime välja lasteaia bussijaama poolse jalgvärava juures. Nädala jooksul valmis
laste ütlemistest meeleolukas kogumik „Pihlapõnn pajatab". Kogumikku laste ütlustega saab 
lugeda lasteaia kodulehelt. Reedel, 2.oktoobril tegid lapsed rühmas küpsisetorti. Fotod valminud 
tortidest on lasteaia kodulehel ja isetehtud tordi imelisest maitsest räägivad lapsed veel tänagi. 
Sünnipäevanädal lõppes kontserdiga õunaaias. Üheskoos lauldi sünnipäeva laulu ja meie oma 
lasteaia laulu ning Eesti Vabariigi hümni, mis eelnes lasteaia lipu õnnistamisele. Lasteaia lipu 
õnnistas Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola. Pihlapuu peret tervitasid pidupäeval 
vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanem Janika Usin ja hoolekogu esimees Kaupo Kaskla. 
Kontsert lõppes Pihlapuu pere ühistantsuga.

Lapsevanematel ja kogukonnaliikmetel oli võimalus sünnipäevast osa saada lasteaia poolt 
koostatud nutiseadme põhises orienteerumismängus osaledes. Lühikese raja läbis 18 ja pika 45 
võistkonda. Perega matkates ja ülesandeid lahendades sai nautida loodust ning tunda rõõmu koos
liikumisest. Orienteerumismängus osalejate vahel loosisime välja 6 Põlva ujula perepääset, 3 
Weekendi kinkekaarti ja 5 Pihlapai šokolaadi koos Pihlapuu lasteaia helkuritega. Auhindade 
võitjate nimed on avaldatud asutuse kodulehel.

Sünnipäeval soovime märgata ka neid, kes täna vajavad abi ja toetust. Pihlapuu lasteaed teeb 
koostööd SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga ja kutsus ajavahemikul 28.09-28.10.2020 
võimaluse korral tegema heategevuslikku annetust Lastefondi kontole: Swedbank 
EE682200221015828742; SEB EE26101022001491001; Luminor EE791700017000285384; LHV 
EE527700771000610813; Coop EE824204278603586607.

16. oktoobri seisuga oli Lastefondi kontole laekunud 352 eurot. Suur tänu kõikidele, kes on leidnud 
võimaluse panustada laste abistamiseks.
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