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Heategevuslik jõululaat kogub sellel aastal rahalist
toetust SA Heategevusfondile Minu Unistuste Päev,
et tuua haigete laste ja nende lähedaste ellu positiivseid elamusi, rõõmu ja julgustust igapäevaste väljakutsetega toimetulekuks. Aitame täide viia nende
laste unistused ning veeta üks tõeliselt tore päev.
Iga laps väärib oma unistuste päeva. Aitame neil
üheskoos unistada suurelt, sest unistus teeb imet!
Jõululaat 2017 “Minu unistuste päev” toimub laupäeval, 16. detsembril kell 10–13.
Omavalmistatud tooteid on tutvustama ja müüma oodatud kooliõpilased, lasteaiad, noortekeskus, kohalikud kaupmehed, kohalikud väikeettevõtjaid.

Lõvi-Leo käis lastel külas
14. novembri pärastlõunal
külastasid Kiili lasteaia Tirtsu
rühma lapsi Kiili noorsoopolitseinik Kätlin Murre ja Lõvi-Leo.
Lastele räägiti turvavöö olulisusest ja milline on ohutu käitumine autos. Politsei külastus ja
politseivormi nägemine tegi lugude kuulamise eriti kaasahaaravaks, igaühel oli turvavööst
oma lugu rääkida.
Soovijad said Lõvi-Leod kallistada ning vestluse lõpuks kinkis Lõvi-Leo igale Tirtsule
kleepsu, helkuriteemalise värvimispildi ja kommi.
Tirtsu rühma suured ja väiksed tänavad meeldejäävaid külalisi!

Foto: Kiili lasteaed

Siin käib vilgas tegevus kaks
korda nädalas ja kui mõni huvipakkuv töö on pooleli jäänud,
siis ka teistel nädalapäevadel.
Sel sügisel alustati taas kanga kudumisega, teeme siidimaali ja agaramad koovad sooje sokke. Meil käis külas päästeameti
töötaja, kes tegi meile puust ja
punaseks selgeks, kui oluline on
tuleohutuse nõuete järgimine
koduses majapidamises. Ka käis
meil külas kohalik politseiametnik, kes ikka ja jälle selgitab
meile ohutu liiklemise nõudeid
ja koduse varakindlustamise vajalikkust. Täname teda hooliva
suhtumise eest.

Lõvi Leo ja Kätlin Murre Tirtsu rühmas.

Kokkamispäev
Sõmerus

Registreerimise info:
Õpilased:
https://goo.gl/forms/fGyAkGnBmWMrMFKH3
Kohalikud kauplejad:
https://goo.gl/forms/CoWrff80iCiJeqZS2
Registreerimise tähtaeg: pühapäev, 10. detsember
Kohtade arv on piiratud!
Info: Aivo Tammela, Kiili Gümnaasiumi huvijuht
aivo.tammela@kiili.edu.ee, +372 6799 221

Sügisene koolivaheaeg on
mõnusaks hingetõmbeks ja selle veetmiseks võimaluste skaala väga lai. Kõik pered ei kohku
kargematest kraadidest ega sõida esimesel võimalusel lõunasse päikest püüdma – meie sügisel on värvid, meeleolu, võlu!
Sõmeru küla viie talu kaheksa last kogunesid vaheaja ühel
päeval selleks, et kokata. Koos
veedeti päev hommikust õhtuni ning kolme söögikorra valmistamisel oli lastel kandev roll.
Sepamäe peretütar Kristiana
võttis saabujad vastu pannkookidega. Sujuvalt moodustusid
kaks gruppi: tüdrukud ja poisid
ning läks lahti Vähja Eliisabeti
nõuannete järgi küpsisetordi
valmistamine, et seda saaks õhtuooteks nautida.
Edasi tehti kõike, mida vaja,
et lõunaks oleks laual kartulipuder, ahjus küpsetatud viinerid ning külmkoorekaste. Uku
Liblikalt ja Henri Sepamäelt
koorisid vahetustega kartuleid,
Mikk Liblikalt tegi “naeruvinkusid”, Keldrimäe Sandra eestvedamisel ja juhendamisel keedeti mune ja valmistati kaste. Tegevuse vahele räägiti lemmiktoitudest ja hügieeninõuetest.
Et suu ka magusaks saada,
grillisid lapsed õues vahukomme. Energiast pulbitsev seltskond nautis värskes õhus olemist, jääkamakate kogumist
ning “ukaka” mängimist.

Fotod: Kristi Säkk

Kokkamispäev Sõmerus – lõunasöök, vahukommide grillimine ning
grupipilt.

Edasi jagunes tegevus sujuvalt köögipoole ja tubaste lauamängude vahel ning saabus ka
õhtuoode soojade võileibade,
küpsisetordi ja põneva pitsilise
joogiga.

Lapsed olid väga tegusad,
tublid ja koostööaltid ning päev
saadeti rahulikult mööda ilma
nutivahenditeta – päris kaaslane on parim kaaslane! | Kristi
Säkk

Kiili Kunstide Kooli klaveriõpilaste sügis
Kuigi peamiseks konkursihooajaks on tavaliselt kevad,
siis nii, nagu tavaks saanud, on
klaverimängijad ka sügiseti üksteiselt mõõtu võtmas käinud.
Novembrikuus toimus klaveriõpilastele kaks erinevat konkurssi.
11. novembril toimus Tabasalu Muusikakoolis “Eesti
muusika konkurss” ning nädal
hiljem Tallinna Lasnamäe Muusikakoolis “Lustlik klaver”. Mõlemal klaverikonkursil olid esindatud ka Kiili Kunstide Kooli
õpilased.
Tabasalus osalesid Karoliina

Laurits, Grete Rohi, Elise Tilk ja
Melissa Marii Leima. Kõik Kiili
klaveriõpilased olid konkursil
heas vormis ning tegid väga
tubli esituse. Žüriile jäid eriliselt silma kaks õpilast – Melissa Marii Leima, kes pälvis oma
vanuserühmas 3. koha ja Elise
Tilk, kes sai tunnustuse Eda
Sterni pala “Hommikune meeleolu” suurepärase esituse eest.
Lasnamäel toimunud “Lustliku klaveri” nime kandva konkursi osalejate nimekirjas oli sel
aastal kolm Kiili Kunstide Kooli õpilast: Laura Suislep, Marion
Kiil ja Mirjam Hiiekivi. Lustlik

klaver on küll rahvusvaheline
konkurss, aga tavalistest konkurssidest eristub Lasnamäel
toimuv konkurss selle poolest,
et tunnustusi jagatakse üsna
lahke käega.
Kiili klaveriõpilaste tublisid
etteasteid hinnati järgnevalt:
Marion Kiil sai oma vanuserühmas 1. koha ning Mirjam Hiiekivi ja Laura Suislep oma vanuserühmas 2. koha.
Palju õnne tublidele õpilastele ja nende õpetajatele Sirle
Piisangile, Tiia Koppelile ja Ädu
Laurile. | Kalev Vaidla, Kiili Kunstide Kooli direktor

Eakate päevakeskuse elust

Paides ajamasinas
Aga tegevus ei piirdu ainult kohapealsega. Oktoobrikuus käisime Paides pitsikeskuses, kus
uudistasime meisterlikke heegeldustöid. Seal oli huvipakkuvaid kleite, pluuse, seelikuid, aknakatteid ja eriti hulgaliselt
suursuguseid lambivarje. Üks
peaaegu meetrise läbimõõduga
heegeldatud taustaga kell pidi
koha leidma keskuse juhi uues
kodus. See oli tõesti muljetavaldav taies. Seal leidus ka igasuguseid väiksemaid heegeldatud
esemeid.
Meie nobenäppudel oli seal
uudistamist ja kõrva taha panemist küllaga. Imestama pani, kui
odavalt saab Paides söönuks kohalikus söögikohas. Aga Paide
pole ainult käsitöölinn. Uudistamist ja avastamisrõõmu pakkus Paide tornikindluses avatud
Aja maja. Seal tutvustati eestlaste eluolu alates muinasajast
tänapäevani. Kõik oli esitatud
vaimukalt ja vahepaladeks pakuti ajastule omast napsi ja soola pekiga keeduube. Seal saime
sõita ka ajamasinaga, kes aga
juhtus seda sõidukit liftiks nimetama, sai noomida, et ajamasinat sõimata ei tohi.
Külas viimsikatel
Oli meeldejääv päev. Saime hulgi uusi mõtteid ja ideid, mida ellu viima hakata. On väga oluline käia aegajalt kodust väljas
võõrais paigus, et oma elu osata hinnata ja saada uut energiat.
Novembrikuus käisime külas
Viimsi valla huvikeskuses. Külastasime Isemoodi Isetegijate
loovustuba. Panime seal välja
väikese näituse läbi aegade meil
tehtud esemetest ja nemad näitasid oma tehtut. Neid juhendab 90-aastane (!) proua Ljuba
Keskküla, kes on üle vabariigi
tuntud niplispitsi tegija.
Praegu tikivad nad muhu
mustreid seinapiltidele ja teevad muhu susse. Enamus neist
koob sokke ja laste papusid.
Meiegi tõime kaasa papude tegemise juhendi. Ka see külaskäik oli meile väga õpetlik, eriti sellest aspektist, et saime aru,
kui hoolivad ja mõistvad vanurite suhtes on meie valla juhid,
eesotsas hr Aimur Liivaga ja sotsosakonna inimestega. Uskuge,
me oskame seda hinnata ja oleme tänulikud! | Helgi Taim

