Jõulud Tuuru karjamõisas 2.12– 8.12

Mõnikord juhtub imelisi asju, eriti enne jõulusid. Midagi, mida ei oska isegi oodata, aga korraga on
see kohal ja tundub, et teisiti poleks saanud ollagi!
Leidsime Tuuru karjamõisa aiast ja majast Jõulumaa ja tahame seda nüüd kõigi heade lastega jagada.
Tulge vaatama jõulusid Tuuru karjamõisas! Jõuluootus on imetore!
Meil saab aias trallida, vahukommi grillida, lõkkepaja juures käsi soojendada ja uskuge või mitte,
isegi kiikuda saab, nagu oleks suvi! Ja millised imelised puud meie aias kasvavad, säravad ja
hiilgavad! Meil on aias ka üks pisike jõulukuusk, kes väga pingutab, et suureks jõulukuuseks kasvada.
Kui ümber väikese jõulukuuse üks ringmäng teha, siis pole kahtlust, et kasvamine läheb tal palju
kiiremini. Eks järgmisel aastal ole näha!
Kui päkapikk Sirley kodus on, siis näitab ta teile Jõuluvana kanu ja kukke. Võibolla kukk isegi kireb!
Saab Jõuluvana koera Wilhelm Valget paitada, rääkimata kass Viktor Oravast, kes on küll natuke
argliku loomuga, aga samuti väga paimaias.
Majas ootab päkapikk Jarõna värvipottide ja pintslitega, et koos lastega toredaid jõulupilte maalida.
Päkapikk Anu ütles, et tema on maailma parim jääküünalde valaja ja päkapikk Karina oskab imelisi
piparkooke kaunistada. Päkapikk Katrin teeb vahvaid jõulukomme. Lisaks on ennast kirja pannud
veel palju teisi päkapikke, kes laulavad, räägivad lugusid, teevad koos lastega jõulukaarte või on
niisama toredad semud.
Kes tahab, võib köögis askeldada, kes tahab, võib toas joonistada või maalida või meisterdada või
vaikselt jõululugu kuulata. Äkki valmib siin päkapiku abiga isegi mõni armas jõulukingitus?
Oleme kuulnud, et igale lapsele on Jõuluvana kotis, mille ta ettenägelikult Tuuru karjamõisa maha
jättis, ka üks väike söödav jõulukingitusekene.
Nõndamoodi saab terve vana karjamõis laste rõõmsaid hääli ja jõuluootust täis!

Ja nüüd jutt suurtele inimestele:

Jõulud Tuuru karjamõisas 2.-8.12
Ootame Haapsalu linna ja maapiirkonna lasteaialapsi ja algklasside lapsi.
E-R gruppidele eelregistreerimisega
meeli@johannes.ee või 5132822
Sobib grupi suurus kuni 20 last, hädapärast majandab ka 25 ära.
Algusajad:
11.00-13.00
13.30-15.30
16.00-18.00

L-P 7.-8.12 üksikkülastajad, soovitavalt samuti eelregistreerimisega
meeli@johannes.ee 5132822
Algusajad:
11.00-13.00
13.30-15.30
16.00-18.00

Kogu külastuse aeg 2 tundi, aias ligikaudu pool tundi ja 1,5 tundi majas.
Osalustasu 6€, kaks täiskasvanud saatjat tasuta.
Suured inimesed võivad sel ajal, kui lapsed jõulumaal on, soovi korral kõrval asuvas
külalistemajas koogi ja kohviga maiustada.
Valikulised tegevused aias:
aaretejaht, õuemäng, maalitud fotosein, kus saab ise pildistada, lõkke ümber vahukommide
grillimine, kiikumine, kanade vaatamine. Aias saadab lapsi üks inimene kõikide tegevuste
juures.
Võimalikud töötoad majas:
piparkookide kaunistamine, jõulukommi tegemine, kakukeste küpsetamine leivaahjus,
jääküünalde valmistamine, jõuluvana kambris laulmine ja juttude rääkimine, ehte viltimine
või valmistamine, seebi viltimine ja värvilise seebi valamine, jõulukaardi tegemine.
Jõulujoonistamise tuba kunstnik Jarõna Ilo juhendamisel. Jarõna Ilo on kogu aeg kohal,
teised töötoad vahelduvad.
Väikeses kingikotis sisaldub jõuluvana moosi, jõulumahla, jõuluküpsiseid jne. Iga laps saab
mingi söödava pisimeene kaasa.
Töötoad vahelduvad vastavalt sellele, kuidas saavad kohalikud inimesed ja seltsid neid
korraldama tulla. Korraga töötab kolm-neli töötuba – köögis kokkamine, jõuluvana kambris
laulu ja jututuba, söögitoas maalimistöötuba, jõulumeenete valmistamise tuba. Lapsed
jagunevad nende vahel ja saavad kõike proovida, kui soovivad.
Peakorraldaja:
Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts
Päkapikuseltsid: Võnnu Noorte Selts, Topu Rannaelu, Angeli Korjuse Villatuba.
Oma nõusoleku on andnud ka teisi kohalikke tegijaid ja loodame, et neid lisandub veelgi.
Jõulumaad toetab Haapsalu linn.

