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TEEKÜÜNLA ÜMBRIS POLE PRÜGI

Kahtla Lasteaed-Põhikool

Saaremaal

lasteaia rühm Segasumma

vanus 2-7 a

aeg: 01.11.2021 – 31.03.2022
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Hille Ligi – lasteaiaõpetaja

Eha Ennemuist – lasteaiaõpetaja

Gerli Pint – lasteaiaõpetaja abi
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●Kasutatud allikad:

https://www.facebook.com/Kogumiskampaania

https://www.kuusakoski.com/kuunlajaht?fbclid=IwAR1

DNSISyQMNNKugaPUL2q_AgyN7p6eqi8anSeR0yX7

4nY1ecQaemyS3vyQ

https://www.facebook.com/Kogumiskampaania
https://www.kuusakoski.com/kuunlajaht?fbclid=IwAR1DNSISyQMNNKugaPUL2q_AgyN7p6eqi8anSeR0yX74nY1ecQaemyS3vyQ
https://www.kuusakoski.com/kuunlajaht?fbclid=IwAR1DNSISyQMNNKugaPUL2q_AgyN7p6eqi8anSeR0yX74nY1ecQaemyS3vyQ
https://www.kuusakoski.com/kuunlajaht?fbclid=IwAR1DNSISyQMNNKugaPUL2q_AgyN7p6eqi8anSeR0yX74nY1ecQaemyS3vyQ


4

Saaremaa vald kuulutas välja kampaania

”Teeküünla ümbris pole prügi”.

Otsustasime osaleda.

Foto: Marje Aus
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Jõulude ajal põletatakse väga palju küünlaid,

eriti söögi- ja majutuskohtades.

Foto: Triin Klaamas
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Kampaaniaga haakusid terved suguvõsad, ümbriseid koguti isegi 

Tallinnas Villa Thai Restoranis.

Video

Video: Triin Klaamas

https://drive.google.com/file/d/1xuITS-5RGFlVTTIDTDVnuAG-tcGiRfLe/view?usp=sharing
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Teeküünla ümbriseid toodi kotitäite kaupa.

Foto: Marje Aus
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Et paljudes teeküünalde ümbristes oli alles palju küünlavaha, 

otsustasime selle ümbrise seest välja võtta. Tüdrukute esimesed sõnad 

hommikuti rühma saabudes kõlasid: „Me tahame küünlaid puhastada!”

Foto: Eha Ennemuist
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Katsetasime erinevaid töövõtteid, tegemist jagus kõigile vanustele.

Et ruumi kokku hoida, pressisime puhtad ümbrised kokku.

video

Fotod: Marje Aus Video: Eha Ennemuist

https://drive.google.com/file/d/1d5ZFfJTmR2PESG-2xqnKjOo9jy0Us0B4/view?usp=sharing
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5,1 kg kokkupressitud küünlaümbriseid viisid koolieelikud 

Kuressaarde Sikassaare Vanametalli kogumispunkti valla esindajale.

Foto: Eha Ennemuist
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Lasteaeda jäi 10,7 kg küünlavaha.

Otsustasime nendest valmistada jääküünlad.

Foto: Marje Aus
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Panime küünlavaha sulama, kasutatud topsidesse panid lapsed 

kõigepealt jääkuubikud, seejärel kallasid peale sulatatud küünlavaha.

Fotod: Marje Aus
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Jahtunud küünlad võeti ümbrisest välja.

Vabal ajal vaatasid lapsed Kuusakoski lehelt videot vanaraua 

taaskasutamisest ja koolieelikud lahendasid

samast alla laetud sõnamängu.

Fotod: Marje Aus



14

Iga laps meisterdas kaks küünalt.

Küünlavaha sai jagatud ka sõpradele koolimajas

ning paras ports ootab veel lasteaias tegemist.

Foto: Marje Aus
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TULEM
T – Tõsta lastevanemate teadlikkust taaskasutusest laste kaudu.

U – Koostöös peredega kogutakse teeküünalde ümbriseid. 

Koostöös vallaga viiakse ümbrised taaskasutusse.

L – Jõulude ajal põletati paljudes peredes ja asutustes teeküünlaid. 

Tavainimene viskab küünlaümbrise prügikasti, kuigi see ei ole 

prügi, vaid taastootmise tooraine.

E – Järgmisel aastal on meie lapsed ja nende pered kogemuse 

võrra rikkamad ja ei viska küünlaümbriseid lihtsalt prügikasti.

M – Puhtam keskkond, küünlaümbrised saavad uuele elule 

Sikassaare Vanametalli kaudu ja küünlavahast saab uued küünlad.
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TEEKÜÜNLA ÜMBRIS POLE PRÜGI.

HOOLIME JA HOIAME!

TAASKASUTUS ON LIHTNE JA ÄGE.
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