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Evely ja Mervi, korraldajad

Nii sai see alguse. Ühel külmal
märtsikuu päeval istusid kaks ema
teetassi taga ja püüdsid oma lapsi
lõbustada. Kuna lapsi oli kahepeale
kokku kolm, olid riiud mänguhoos
kiired tulema.
Ja siis pakkus üks nelja-aastane
tüdruk geniaalse idee: teeme nüüd
Fotod: Kaido Vahesalu
diskot! Ja nii algaski ühes Kunda
Meie Kodu
kahetoalises korteris keset
teisipäevast päeva lõbus disko, mis pani emadelgi jalad tatsuma.
Just nii, ühe tantsulusti täis mudilase algatusel, sündiski idee teha mudilaste
disko, midagi suuremat ja uhkemat, kuhu saaksid tulla kõik Kunda lapsed ja
miks mitte ka väljast poolt linna. Mõne tunni pärast oli paigas kuupäev,
broneeritud noortemaja ja pikk ning üha täienev nimekiri ideedest, kuidas
pidu lastele lõbusamaks muuta.
Korraldamine võiski alata. Kahe kuu vältel lõid korraldamisse kaasa mitu
ema, kes aitasid nõu ja jõuga. Sai tehtud palju telefonikõnesid, veel rohkem
e-kirju, saime nii positiivseid kui ka äraütlevaid vastuseid. Väga palju ootust
kuulus sellesse aega.
Laste soovilood said kirja pandud ja läbi kuulatud - et ei oleks sees inetut
sõna ja et rütm oleks kiire.
Kui üritus sai Facebooki üles pandud, selgus üsna kohe, et noortemaja jääb
tantsuhuvilistele kitsaks.
Maiu ettepanekul sai peo uueks asukohaks klubi. 22. mail 2011 toimuski
Kunda linna klubis esimene mudilaste disko! Pidu, mis tõi Kunda linna
klubisse kokku üle saja lapse!
Peol sai tantsida, hüpata batuudil, vaadata Jänku Jussi multifilme, lasta teha
näomaalinguid. Laste seas liikusid ringi Jänes, Jänku Juss, Ahv ja
Politseiameti Lõvi Leo. Kallistajaid ja patsutajaid oli palju.
Kõige pisemate piduliste seas leidis kasutust imetamis-ja mähkimistuba.
Ja mis korraldajatele kõige toredam - tagasiside on olnud ülimalt positiivne.
Tundub, et pidu meeldis nii väikestele tantsulõvidele kui ka lapsevanematele.
Tänusõnu on meieni jõudnud nii peokülastajate suust/ sulest kui ka mujalt.
Juba järgmisel päeval kiitis pidu lapsevanem, kes ise kohal ei olnudki, tänaval
astus juurde inimene, kellega ma igapäevaselt ei suhtle. Ka üks vanaema tuli
tänama toreda peo eest, millest tema lapselapsed vaimustuses olid.
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Meie Kodu
Mudilasdisko tänunurk
Aitäh Teile,
Politseiameti tädi ja Lõvi Leo, et aitasite lastel joonistada ja värvida, ning
andsite vanematele väärt nõu liikluskasvatuse teemadel.
Maanteeamet ja Urmel Reinola, kelle saadetud kiivrimärkide abil selgus
osavõtjate suur arv.
Marmiton - piparkoogid olid maitsvad ja lausa sulasid suus.
Bono - et toodate kohukesi, mis maitsevad kõigile!
Lastekas.ee - Jänku Jussi multikaid vaadates said lapsed jalgu puhata.
Ema ja Lapse Keskus - tänu Teile oli lastel võimalik lõbutseda koos Jänku
Jussiga!
Kristi ja Allar Aron - et pakkusite seltsi Jänku Jussile marsruudil Tallinn Kunda.
Grossi Toidukaubad - kes jagas mudilastele lahkesti limonaadi.
Majanduskeskus ja Üllar Anga - mõnus ilm ja põnev traktor õues päästsid
mõnegi ema ülekuumenemisest.
Ülle, Ergi ja Merilin Prommik ja Tartu Bambona - tänu Teile saime pakkuda
kosutust ja vitamiine õunte, pirnide, banaanide näol.
Lääne-Viru Maavalitsus - tublimad tantsivad emmed saavad nüüd kodus koos
lastega puslesid kokku panna!
Vahur - kelle motika otsa võisid ronida nii suured kui väikesed.
Andi - kelle kitarrist said innustust päris mitu poissi-tüdrukut.
Andres Gailan - tänu kellele leidsid pehmed tumbad uued ja mõnusad kodud.
Kairi, Minna, Kaari - nemad andsid hääled maskottidele.
Ragnar, Liisu, Kirsti - kes puhusid täis õhupalle ja lasid mõnusat muusikat
vaatamata meid tabanud elektririkkele!
Fotograafid Kerttu, Aleksandra, Karina - kelle fotoaparaatidest jõudis
arvutisse sadu pilte!
Evelin, Alina, Liina - kelle käe alt lendasid välja liblikad, ämblikmehed,
Batmanid, lillekesed.
Katri, Liina, Reelika - kes toetasid nõu ja jõuga.
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Lasteteater KAROLIINE ja õpetaja Maarika Koks - kes esitasid lastele toreda
teatri Jussikesest ja nädalapäevadest. Kunda Linna Klubi ja Maiu - et andsite
võimaluse pidutseda selles ilusas majas! Aitäh väikestele pidulistele ja
tublidele vanematele!
Pilte peost leiate aadressidel:
http://fotoalbum.ee/photos/elxake/sets/1155977
http://nagi.ee/photos/katrivahesalu/sets/314043/http://pilt.delfi.ee/album
/211465/
Kohtumiseni uuel diskol!
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