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Tuuru karjamõisa jõulumaal said lapsed suu magusaks lõkkel soojendatud vahukommidega. Malle-
Liisa Raigla

Sel nädalal on Tuuru karjamõisas jõulumaa, kus lastel on tegemisi nii õues kui ka toas.

Jõulumaa korraldaja Meeli Lokk ütles, et jõulumaa tegid nad esimest korda ja iga päeva on

jõulumaal erinevad tegevused – nii, kuidas erineva oskusega päkapikkudel võimalik tulla oli.

Neljapäeval saabus jõulumaale bussitäis Kullamaa lasteaialapsi. „Kus päkapikud on?” uurisid

lapsed kohe bussist väljudes.

Lokk vastas lastele, et tema ongi päkapikk ja toas on päkapikke veel palju. Lapsed küll

kibelesid päkapikke vaatama, kuid jäid kuulekalt õue. Esmalt uuris Lokk lastelt nende nimesid

ja siis rääkis, et jõuluvana on nende juures tegelikult juba käinud ja unustas maha oma

saapad – lapsed pidid need ülesotsima. Õige pea olid saapad ka käes.

Lokk uuris lastelt, kas nad teavad, mis jõuluvana saabastel peal on. Ühe saapa peal olid küll

kellukesed, kuid teisele oli peale pandud midagi tundmatut. Lokk andis lastele seda

eriskummalist rulli nuusutada ja mõni laps sai aru, et jõuluvana saabastel on kaneel.
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Siis teatas aga Lokk lastele, et kui jõuluvana saapaid visata ja üks jõulusoov soovida, siis see

soov läheb täide. „Mina soovisin Elsa kleiti ja nukku,” teatas üks tüdruk.

Kui saabas visatud, oli aeg grupp kaheks jagada – üks grupp sulatas lõkke kohal vahukomme

ja teine läks vaatama kanu, hanesid ja parte.

Esimesed pool tundi olid õues möödunud ja aeg oli tuppa minna. Toas said lapsed kaunistada

piparkooke, teha jõulukaarte, valmistada küünlaid ja teha ühe suure ühismaali. Lisaks võisid

lapsed kuulata ka jõuluraamatust jutte või valmistada jõuluküpsiseid. „Iga päev on erinev –

homme on kangasteljed, eile olid lõngad,” ütles Lokk.

Lokk arvas, et kangasteljed ja lõngad oleksidki nii väikestele lastele liialt keerulised olnud.

„Suured ja väikesed lapsed on erinevad – suured teevad krapp- krapp-krapp valmis ja küsivad,

mida järgmiseks teha, aga väikestel võtab kõik aega ja iga mätsimine on nende jaoks suur

asi,” rääkis Lokk.

Jõulumaa on Tuuru karjamõisas selle nädala lõpuni, igale grupile on kohalolemiseks mõeldud

kaks tundi.
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