
 

 „Koos tegutsedes, lastele 

mõeldes!” 
 
Lapse lasteaeda minek on oluline samm 

kogu perekonna elus, mis toob kaasa 

muutusi pere argielus ja tegemistes. 

Käesolev info on mõeldud esmakordselt 

lasteaeda tulevate laste vanematele, et 

koostöö lasteaiaga pakuks rõõmu ja 

rahulolu kõigile. 

Türi lasteaed tegutseb kolmes õppekohas 

Lokuta majas on üks sõimerühma ja 3 

aiarühma. Sõimerühmas töötavad õpetaja 

Eve Kõrs ning assistendid Riina Jaaniste 

ja Margarita Reis.  

Kesklinna majas tegutseb kaks 

sõimerühma ja seitse aiarühma. Ühe 

sõimerühmaga alustavad õpetajad Anneli 

Must ning assistendid Reelika Isakar ja 

Raissa Kaljur. Teises sõimerühmas on 

õpetajaks Maiu Paumverk ning õpetaja 

assistendid on Tiia Paju ja Jane-Ly 

Kontus. 

Türi-Alliku majas tegutseb üks 

sõimerühm ja kolm aiarühma. 

Sõimerühma õpetaja on Katri Pesti, 

õpetaja assistent Kadi Allevi ja õpetaja 

abi Urve Mühlberg. 

Kõikides majades õpetavad lapsi ka 

muusika- ja liikumisõpetajad, vajadusel 

abistab last logopeed. 

Türi Lasteaia tööajad 

Lasteaia tegevuskohad alustavad tööd 

1. augustist nn valverühmadega, kus on 

koos mitme rühma lapsed. Lasteaiateed 

alustava lapse soovitame tuua lasteaeda 

alates 14. augustist, mil avatakse kõik 

rühmad. 

Lasteaed on avatud kell 7.00-18.00 ja 

me töötame järgmise päevakava alusel.  

7.00 laste saabumine 

8.30 hommikusöök 

9.00 mäng ja õppetegevused 

11.00 tegevused õues  

12.15 sõimerühma lõunasöök 

12.30 aiarühmade lõunasöök 

12.45-15.00 sõimerühma puhkeaeg 

13.00 -15.00 aiarühma puhkeaeg 

16.00 õhtuoode (suveperioodil on oode 

15.30) 

16.30  mäng ja muud tegevused 

 

Soovitused vanemale 

 Harjutage last enne lasteaeda tulekut 

samadel kellaaegadel sööma, mängima 

ja magama, nii on lapsel lihtsam 

kohaneda. 

 Laiendage lapse suhtlusringi, jätke 

teda paariks tunniks lähedaste juurde, 

et laps õpiks emast eemalolekut. 

 Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia 

suhtes. Rääkige lapsele, mis teda seal 

ees ootab. Teadmatus hirmutab last.  

  Lapse kohanemine sõltub paljuski 

sellest, kas vanematel on lasteaia 

suhtes positiivne eelhääletus. 

Vanemate kõhklused ja muretsemine 

kandub lapsele.  



 Ilmutage enesekindlust ka last 

õpetajale üle andes, öelge näiteks, et 

teil tuleb täna kindlasti tore päev. 

 Ootame, et jõuate lasteaeda hiljemalt 

õppetegevuste algusajaks, st kell 9. 

 Ärge unustage lapsele öelda, millal te 

talle järele tulete. Olge täpne ja pidage 

oma lubadusest kinni. 

 Lasteaiaga harjutamise perioodil 

pidage nõu rühma õpetajatega, millal 

ja kui pikalt on laps valmis üksi 

lasteaeda jääma ning millal ta vajab 

kodust puhkepäeva. 

 Lapse eripäradest (allergia jmt) andke 

teada rühma õpetajatele või 

tervishoiutöötajale. 

Riietus ja jalanõud  

 Laps tunneb end lasteaias hästi 

mugavates, hooajale vastavates riietes 

nii toas kui õues mängides. Parimad 

rõivad ja jalavarjud on need, mida laps 

ise selga ja jalga saab panna. 

 Õues vajab laps riideid, mida võib 

mänguhoos ka määrida. Märjal ajal on 

vajalikud kile- või kummipüksid. 

 Aiarühma laps vajab lisaks  

võimlemisriideid. 

 Lapse kappi palume tuua 

vahetusriided. Riided palume 

märgistada, et vältida lapse asjade 

kadumist ja segamini minekut.  

 Igal lapsel on isiklik kamm ja 

soovitavalt ühekordsed taskurätikud. 

Lasteaiateenuse eest tasumine 

Lasteaia osalustasu- ja toidurahaarve 

edastatakse igakuiselt e- aadressile või 

selle puudumisel paberkandjal rühmast.  

2017. aastal on osalustasu esimese lapse 

eest 29,38. Kui perest käib 2 last lasteaias, 

siis teise lapse eest on osalustasu 22,04 € 

ja kolmas laps on osalustasust vabastatud. 

Juulikuu eest osalustasu ei maksta, kui 

laps juulis lasteaias ei käi.  

Toiduraha on 1,50 € päevas. Osalustasu 

makstakse jooksva kuu eest, toiduraha 

eelmise kuu eest. 

Kontaktid 

Lokuta Lasteaed - Tehnika tänav 12, Türi 

linn, tel 5330 3017 

Kesklinna lasteaed - Vabaduse tänav 2a, 

Türi linn, tel 5332 8820 

Türi-Alliku lasteaed - Keskuse, Türi-

Alliku küla, tel 5558 6518 

Türi Lasteaia juriidiline aadress: 

Tehnika tn 12, Türi linn 72213, Türi vald, 

Järva maakond, tel 5330 3017, 

tyri.lasteaed@tyri.ee 

Direktor:  Sirle Võtti tel 5648 

7855, sirle.votti@tyri.ee  

Sekretär (töötab Lokuta majas): Eve 

Tuisk,  53303017, tyri.lasteaed@tyri.ee 

Õppealajuhataja Lokuta ja Türi-Alliku 

majas: Riina Järva, 5331 2511, 

oppejuht.lasteaed@tyri.ee 

Õppealajuhataja Kesklinna majas: Siiri 

Poopuu, 5332 8820, siiri.poopuu@tyri.ee 

 

Tagamaks head infovahetust liitub iga 

lapse vähemalt üks vanem 

infosüsteemiga ELIIS -www.eliis.ee. 

Kasutajaõiguste saamiseks palume 

pöörduda rühma õpetaja poole. Kõigil 

rühmadel on e-posti aadressid. 
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