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Lasteaed Sipsiku Arenduse MTÜ on moodustati 2010. aasta kevadel. Tegemist on
lapsevanemate ja lasteaia arengust huvitatud isikute vabatahtliku mittetulundusliku
ühendusega.

MTÜ eesmärgiks on laste õpi- ja kasvukeskkonna parendamise toetamine.
Ideoloogiliselt toetab ühing kogukonna kaasamise põhimõtet meie laste igakülgses
arengus ning panustab valdkondades, mis ei ole lasteaia ja/või linna ja/või riigi
otseses vastutusalas.
MTÜ on ühtlasi vabatahtliku toetuse koordineerimise struktuur. Eraldiseisev juriidiline
keha võimaldab osalemist ka erinevates projektides ning rahaliste vahendite
kaasamise taotlustes.
MTÜ on alates 1. jaanuarist 2011 registreeritud tulumaksuvabastusega
mittetulundusühingute nimekirjas, mis võimaldab füüsilistel isikutel ühingu toetusteks
tehtud maksetelt tulumaksu tagastust taotleda.
Alates 2010. aasta novembrist on Lasteaed Sipsiku Arenduse MTÜ-l ka oma interneti
kodulehekülg, millelt on võimalik leida informatsiooni ühingu, selle tegevuste ning
toetajate kohta.

http://sipsikuarendus.onepagefree.com
Maikuus toimus MTÜ korraline üldkoosolek, kus osalesid lisaks ühingu liikmetele
lasteaia juhataja Carmen Soo, õppealajuhataja Ene Hein ning õpetaja Anne Pals.
Ühiselt sai arutatud, millised on lasteaia ootused MTÜ tegevusele. Peamiste koostöövõimaluste märksõnadena jäid kõlama: õuesõppeklass, aiarühmade mänguväljaku
kate, projektipõhiste sihtfinantseeringute kaasamine, lugemispesad, vanemate
kaasamine MTÜ ja lasteaia tegevustesse ning muud.
MTÜ üldkoosolek muutis ka ühingu põhikirja. Põhikirja muudatus võimaldab ühingul
edaspidi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks stipendiume maksta. Põhikirjaga on
võimalus tutvuda ühingu kodulehel.

Sipsiku Arenduse MTÜ
2011. aasta suurimaks projektiks kujunes õuesõppeklasside korrastamine pärast
talvist lumekahju. Juba 2010. aastal alustasime ühiselt vana katusealuse korrastamist
lastele sobivaks õppeklassiks. Talgutööna muutusid katusealused rõõmsavärviliseks
ning paigaldati olulisi õppevahendid nagu tahvlid ja suur Eesti looduse kaart.
2011. aasta lasteaia suvepuhkuse ajal teostas OÜ Haljastusgrupp MTÜ tellimusel uue
katuse projekteerimise ja paigaldamise, kuna aastakümneid vana katus ei pidanud
talvel lume raskusele vastu. Vahetati kahe sektsiooni katused (ca 100m2). Täname
siinkohal veelkord toetuse eest kõiki üleskutsele reageerinud lapsevanemaid.
Tänaseks on ühes katusealuses, nn etnoklassis, paigaldatud lisaks terassilauad, mis
muudavad katusealuse lastele veel hubasemaks. Kokku on MTÜ õuesõppeklassidesse
heade toetajate abil investeerinud ligi 5 000 eurot.

__

__

__

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta ning Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku
programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames korraldasid MTÜ,
lasteaed ja partnerid projekti "Sallivus ja õiglus toiduaual". MTÜ projekti
finantseerisid 600 euroga SA Avatud Eesti Fond ning TÜ Eetikakeskus. Erinevate
tegevustega toetasid MTÜ Tagurpidi Lavka ja www.maakaup.ee

Projekti raames oli lastel võimalus külastada talu, osaleda nii taimede istutamise kui
korje protsessis, osaleda lasteaias lasteaia poolt korraldatud rahvustoidu päevadel
ning õpetajate juhtimisel tutvuda teemadega: toidu päritolu, toidu tervislikkus,
mahetoit. Projekti täpsem tutvustus on toodud MTÜ kodulehel sektsioonis “Projektid”.
Täname veelkord projekti sponsoreid.
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Sipsiku Arenduse MTÜ
Oma senise tegevuse jookusul on MTÜ heade toetajate abil korraldanud koolitusi
ja loonud võimalusi täiendavateks huviringideks (judo), investeerinud õuesõppeklassi
arendusse ning abistanud lasteaeda ja lasteaia hoolekogu vanemate seas läbi
viidavate uuringute korraldamisel. Samuti on MTÜ toetanud lasteaias läbiviidavaid
projekte nagu lugemispesade arendamine ja multipõngerja multikavõistlus.
MTÜ kujul on loodud tugistruktuur vabatahtlikuks panustamiseks ja heade ideede
elluviimiseks meie ühise lasteaia arengu toetamisel.

Paljuski sõltub uute projektide võimalik elluviimine kaasalööjate mõtetest. Kutsume
edaspidises tegevuses MTÜ toimetustega liituma kõiki, kel ideid, soovi ning
võimalust panustada. Ühinguga liitumiseks tuleks saata vabas vormis avaldus
juhatusele.
Asjalikku nõu ja toetust läheb vaja muuhulgas järgmistes projektides ja
valdkondades:
!

Aiarühmade mänguväljaku kate. Vihmaste ilmadega muutub plats väga
poriseks, kuna murukate seal praktiliselt enam ei ole. Ettepanekud selle
olukorra lahendamiseks on väga teretulnud;

!

Sõimerühmade mänguväljaku atraktsioonide laiendus. Vana redeli võiks
eemaldada ning see tuleks asendada tänapäevase atraktsiooniga. Lisaks on
plaanis kaunistada mänguväljakuäärne parklamüür;

!

Turvalisus. Kaalumisel on võimalused videovalve paigaldamiseks, tagamaks
territooriumi täiendavat turvalisust;

!

Varjualuse ülejäänud katuste vahetus. On olemas risk, et veel vahetamata
katusesektsiooid ei pea enam kaua vastu. Kaalumisel on ka nende vahetus;

!

Õuesõppeklasside täiendav sisustamine. Vaja oleks hankida kaltsuvaibad
etnoklassi, muuta loodusklassis olevad laste istumispakud puutöö abil
lõbusamaks või muud vahvat välja pakkuda;

!

Rühmade lugemispesade jätkuv sisustamine. Õpetajad ja lasteaed on sellesse
väga palju panustanud, on veel väiksemaid tegemisi, kus vabatahtlikud
saavad abiks olla- näiteks lõbusate
raamatutaskute tegemine või
istumispatjade ja nendele katete õmblemine.

Teretulnud on kõik ideed ja ettepanekud, kuidas üheskoos lasteaia elu veelgi
vahvamaks muuta! Palume huvilistel endast märku anda sipsikuarendus@gmail.com
või helistades: Anne Adamson: +372 5695 0909, Anneli Tammik: + 372 5098 159 või
Lauri Tõnise:+372 512 1330
MTÜ tegemisi on võimalik ka rahaliselt toetada, tehes ülekande:
Lasteaed Sipsiku Arenduse MTÜ
Registrikood 80309645
Aadress P. Süda tn 6, Tallinn 10118
a/a SEB 10220115778013

