Sikupilli Lasteaia algatus toob värske värvi väsinud
seintele
25. juuni 2012

Tallinna Sikupilli Lasteaed on üks kümnest Eestimaa lasteaiast,
mille värvifirma Caparol valis välja osalema heategevusprojektis
„Lihtne värvida – lihtne aidata“, millega ettevõte kingib
lasteaedadele värvid, et need ise oma käe järgi väsinud seinu
elavdada saaksid. Projektis osalemiseks tuli koostada
motivatsioonikiri koos fotodega hetkeolukorrast, põhjendades, miks
just see lasteaed tasuta värskenduskuuri väärib.

Konkursi eesmärgiks on muuta lasteaiad kogukonna kaasamise näol ALPINA värvide
abil värvilisemaks, värskemaks ja huvitavamaks, mistõttu oodati osalema lasteaedu,
kes suudavad värvimistööde teostamiseks kaasata kogukonna liikmeid –
lapsevanemaid, kohalikku omavalitsust, vabaühendusi jm. Kandideerimiseks esitatud
motivatsioonikirjas tuli selgitada, milline on plaanitav lõpptulemus ja kelle abil töid
teostatakse.

„Tallinna Sikupilli lasteaed esitas südamliku kirja, milles selgitas, et 44-aastase
lasteaia seintelt ja lagedest kukub krohvi, kuna remonti pole lasteaed näinud, ning et
lapsevanemad on valmis selle töö ise ette võtma, kui Caparol värvid kingib,“ selgitas
Tallinna Sikupilli Lasteaia direktor Marika Jurin. „Oma suureks rõõmuks osutusime
ainsaks lasteaiaks Tallinnas, kellele see tore võimalus ka anti,“ lisas direktor.
Sikupilli Lasteaed on juba Caparoli spetsialistiga ka kohtunud, kes andis
professionaalset nõu värvimise osas; välja said valitud ka toonid lasteaia seintele.
Lasteaia talgupäeval tegid isad töödega algust, pahteldades ära seinad. Augusti
lõpus võtavad suvepuhkuselt naasvaid lapsi Sikupilli Lasteaias vastu juba
rõõmsamad, värske värviga seinad.

Kogukonna kaasamisega lasteaial probleeme pole: asjalikult ja hoolsalt tegutsevad
nii hoolekogu kui ka Isade Nõukogu, lisaks toimub igapäevane tihe koostöö
lapsevanemate, lasteaia vilistlaste ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega, kes lasteaia
tegemistes alati kaasa löövad. Koostööst annavad kinnitust traditsiooniline igaaastane talgupäev lasteaia õueala korrastamiseks ning koostöö lasteaia Isade
Nõukojaga maja soojustamise probleemile lahenduse leidmiseks: viimasel talvel
langes sisetemperatuur rühmades kohati 13 kraadini.
„Ehkki ALPINA värvid soojustamise muret ei lahenda, saavad seinad siledaks ja
värske värvi alla, mis annab korrektse üldmulje ja muudab lasteaias viibimise selle
asukatele rõõmsamaks ja värskemaks,“ rõhutas direktor.
Lasteaia remonttöödega seotud tegemistele panid õla alla ka Bjornklader AB Eesti
Filiaal, Ehitusmaakler OÜ ja Hesi Ehitus OÜ.
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