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Kõige vanem Eesti lasteaed saab
peagi saja-aastaseks. Raplamaa
vanim järjepidevalt tegutsenud
lasteaed avati 1945. aasta sügisel Kehtnas, 50aastane Varbola
lasteaed on vanuselt keskmiste
seas.
22. jaanuaril tähistati oma
poolsajandi sünnipäeva. Direktor Lea Lauri pidas sisuka ja
stiilse ettekande, mis andis
ülevaate ajaloost ja maalis ka
tänaste töötajate koondportree.
Värve lisasid laste, vilistlaste
ja töötajate vaimukad ülesastumised. Iga tulija sai näppu
ülevaate Varbola lasteaiast läbi
viie aastakümne, mis daatumitele lisaks kajastas õpetajate ja
vilistlaste meenutusi-arvamusi
ning tänaste laste kaudu tõi välja, miks on lasteaeda vaja. Vaid
üks näide: emmel ja issil lasteaeda vaja pole, sest nendel on
töökoht, kus kõik räägivad.
1965. aasta 21. detsembril
avas tollane Varbola sovhoos
oma lastepäevakodu, nagu lasteasutusi tookord nimetati.
Majandil oli selleks ajaks jaksu
juba nii palju, et võtta ette tugiteenuse pakkumine, ikka selleks, et emad saaksid tööl käia ja
lapsed oleksid sel ajal turvaliselt
hoitud. Lasteaia ruumid olid kahekorruselise elumaja kolmes
kahetoalises korteris, seal oli
sõime- ja aiarühm. Esimene juhataja oli Selma Piiroja, kes aitas
kaasa lasteaia loomisele, kuid
loobus juhtimisest mõne kuu
pärast. Ameti võttis üle Linda
Helmi Varbola, kes töötas sellel
kohal 8 aastat. Tiiu Elfenbein
alustas juhatajana 1974 ja juhtis
asutust 24 aastat, lasteaia heaks
töötas ta koguni 33 aastat. 1999
sai juhatajaks Lea Rau, 2009 An-
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nika Palm-Jeeser. Alates 2012.
aastast on Varbola lasteaia-algkooli eesotsas Lea Lauri.
Juhataja andis ilmeka ülevaate asutuse ajaloost, mis on
olnud kui laineline liikumine.
Kord on siin olnud kaks rühma,
aga ka kolm ja vaid üks rühm,
lasteaed on olnud eraldi asutus
ja kooliga üks, just nagu praegu.
1987. aastal ühendati lasteaed
esimest korda kooliga, kui koliti
praegusesse majja.
50 aastat on asutuse jaoks
selline aeg, et veel on meie hulgas neid, kes (algust) mäletavad. Lasteaia esimesest päevast
peale töötab siin Leili Lippus.
Ta alustas kütja ja koristajana,
praegu hoolitseb, et oleks võtta
puhas pesu. Leili oli ka see, kes
tõi välja varasemaks aastapäevaks kirjutatud laulusõnad, kus
kõik töötajad olid üles loetud.
Õpetaja Eli Laaser, kes muide on
ka ise sama lasteaia vilistlane,
kohendas teksti ja tõi selle tänapäeva välja. Muusikaõpetaja
Eliisa Elfenbein saatis kitarril
töötajate esitatud laulu, mille
publik tormilise aplausiga vastu
võttis. Muhe ja isikustatud oli
ka noorema rühma Muumipõnnide laul ja vanema rühma ehk
Muumitrollide esinemine. Üles
astusid lasteaia vilistlased ehk
praegused õpilased, nende rivi
otsa seadsid end ka kaks tänast
õpetajat.
Õnnitlejad soovisid, et lasteaial jätkuks ikka lapsi. Hoolekogu liige Kertu Elfenbein nentis, et liiga tihti lapsevanemaid
personali vist tänama ei kipu.
Ta soovis, et töötajad tuleksid
ametisse ikka hea tundega, vastupidise tunnetavad lapsed kohe
ära. Varbola külavanem Maire
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Varbola lasteaia 50 aastat ja kõik töötajad pandi laulu sisse.
Esitasid muusikaõpetaja Eliisa Elfenbein, hoolekogu liige
Kertu Elfenbein, esimesest päevast asutuses töötav Leili
Lippus ja õpetaja Eli Laaser.

Sünnipäeva puhul avati näitus „Lasteaed eile ja täna”.
Fotod: Reet Saar
Põhjala ütles, et majal on olnud
paremaid ja halvemaid aega ja
soovis, et nii lasteaed kui kool
külas püsima jääksid. Külavanem kinkis lasteaiale mõned
korralikud teise ringi raamatud
ja mänguasjad ja kutsus üles teisigi oma kodudes selle pilguga
ringi vaatama - uued mänguas-

jad on toredad, aga lastel on huvitav ka vahepeal seisma jäänud
lelusid uuesti avastada. Minevikuga haakus rühmaruumis välja
pandud näitus „Lasteaed eile ja
täna“, kus oli albumeid, metoodilisi materjale ja eri kümnenditest pärit mänguasju.
Reet Saar

