
ELAL 31. SUVESEMINAR HAAPSALUS JA VORMSI SAAREL

 5.-7. JUULI 2022

“Kuidas õpetajana tasakaalus püsida, hoida sära ja säilitada õhinat?”

Hea suveseminaril osaleja!

 

Meil on hea meel, et oled otsustanud võtta oma suvest 3 päeva ja veeta see koos heade kolleegide,

mõtte – ja teekaaslastega, Läänemaal. Sellesuvine seminar Haapsalus ja Vormsil püüab sulle pakkuda

võimalust puhkamiseks, nautimiseks, suhtlemiseks, tantsuks, lauluks, arutluseks ja mõtisklemiseks.

Ühendus leidis võimaluse suvepäevadest osavõtu jagada paljudele ELAL liikmetele. Huvilisi  olnuks

veelgi rohkem, kuid paikkonna eripära ja võimalused seadsid teatavad piirid osalejate arvule.

Kui sul on olemas, võta kaasa ja kanna suvepäevadel ELAL rinnamärki, kaelakaardi taskut koos oma

nimega (Jagati eelmistel suvepäevadel Tallinnas) ja särk (avamisel, lõpetamisel). Kaelakaardi taskuid

jagatakse  ka  kohal  registreerimislauas.  Kätte saab  tellitud  särgid  ning  neid  on  võimalik  kohal  ka

sularaha eest soetada (Anna).

Kuna Haapsalu vanalinn on tüüpiliselt kitsaste ühesuunaliste tänavatega, pargivad bussid lossi või

kultuurimaja  juures. Autoga  tulijad  saavad  tasuta  parkida  lasteaia  hoovis  või  tänaval,

Weidemanni 12. 

Kõik kohad, asutused, kus suvepäevad toimuvad, on lasteaia lähiümbruses kuni 5 min jalutuskäigu

kaugusel st peaaegu "üle tee". 

Ööbimiseks lasteaias võta kaasa magamiseks vajalikud asjad, vajadusel saad kasutada madratseid

lasteaiast.

Anna teada (Evelinile),  kui  oled varasemalt  andnud teada,  et  ööbid lasteaias ja  tänaseks  leidnud

mujal  ööbimisvõimaluse.  Lasteaias  ööbijatel  palume  varuda  kannatlikkust  ja  arusaamist.  Kuna

ööbijaid on palju, võib tekkida järjekordi (tualetid, pesemine, toitlustamine). Loodame kõigi osalejate

mõistvale suhtumisele.

Esimese  päeva  õhtu  alates  16.45  –  21.00  sisustavad  osalejad  ise  –  imetlevad  linna,  külastavad

kohvikuid, muuseume (avatud kella 18-ni). Vt. https://www.visithaapsalu.com/

Osalejate  rohkuse  tõttu  teeb  suverong  Peetrike  kolm  30  min  sõitu  (üks  rong  mahutab  max  40

inimest).  Registreerimislauas leiad oma sõidu aja (18.00, 18.30 või  19.00).  Arvestasime regamisel

tehtud eelistusi. Viimased regajad 3.-s grupis.

Vormsile  sõidavad  kõik  ühiselt  tellitud  kolme  bussiga,  praamipiletid  edasi-tagasi  sõiduks  kõigile

ostetud. Autod jäävad Haapsallu lasteaia või kultuurimaja juurde vm sulle sobilikku kohta.

Pidulikule II päeva õhtusöögile võib kaasa võtta endale meelepäraseid jooke. Pane rinda ELAL logoga

märk (kui on olemas)

Kui sa oled avaldanud soovi liikuda Haapsallu ühise transpordiga, saad lähiajal selle kohta eraldi 

infokirja Annalt (Tallinna suund) või Liililt (Lõuna-Eesti suund).

https://www.visithaapsalu.com/


Arveid lasteaedadele osalustasu maksmise kohta on asutud väljastama, mõned arved on tänaseks ka 

tasutud. Osalejatel ei ole vaja selles osas muret tunda. Liili suhtleb asutustega ise. 

Palun vaata üle, kas vajalik osa sinu liikmemaksust on tasutud (vähemalt I poolaasta, vm variandid). 

Sul on võimalik suvepäevadel osaleda kui liikmemaksuga on korras.

Suvepäevade kava leiad manusest. Lae see endale telefoni, et saaks aeg-ajalt vaadata. Päevakava 

üleval varsti ka kodulehel. Samuti leitav kohal lasteaias.

Kui sul on suvepäevade kohta küsimusi või soovid jagada oma isiklikku teavet, pöördu otse vastava 

teemaga tegeleva toimkonna liikme poole. Pealkirjaks märksõna "SUVEPÄEVAD". 

INFO:

registreerimine Evelin

tel 58161748 sarapuuevelin@gmail.com

korraldus Maarika

tel 55614055 maarikaaru@gmail.com

osalustasud, liikmemaksud ja bussitransport Lõuna-Eesti suunalt Liili

tel 53094555    liilipille@gmail.com

särgid ja bussitransport Tallinnast Anna

tel 55580380 annasoord@gmail.com

Kohtumiseni Haapsalus!

ELAL juhatus ja suvepäevade toimkond
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