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23.10 EERO SIIVO
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28.10 ALAR SAAR
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VHK HINGEDEAJA TEENISTUSED
kolmapäeval, 1. novembril
Peeter - Pauli katedraalis
kell 10:00 6.–9. klass
kell 11:00 gümnaasium
kell 12:00 1.–5. klass

HINGESANTIDE LAULUD
Laske sisse hengekeise,
refr.: Uu-uu-uu!
hengel aega natukeine!
Täna õhtu kell kakstõisku
peame olema kabeli juures,
Kellä-Ritsu käsu pääle.
Andke hingel käkikesta,
ärge viitke hinge aega,
hing ei taha tallekesta!
Paistu. ERA II 78, 379 (22). 1935.

Henge omma siiä jõudan,
andke hengel käkikesta,
henge’i taha tallekesta!
Ärge viitke henge aiga,
henge aig om üürikene.
Andke hengel, mis te annad,
kella katetõisku ajas
peame kabelisse jõudma –
Kellä-Ritsu käsu pääle
kabelisse kokku jõudma.
Paistu. E StK 10, 449 (1). 1921.

Taive Särg hingesantide lauludest
Võrreldes mardi- ja kadrisantidega on sanditamiskombestikus haruldasemad hingesandid, rahvapärase nimetusega hinged, kes olid vähemalt rahvaluule kogumisperioodil tuntud peamiselt Mulgimaal.
Laulutekstid on lühikesed ja pigem naljatlevad, neis mainitakse Paistu kabelivahti Kella-Ritsu. Nagu mäletavad kohalikud elanikud, olevat ta surnud 19. sajandi lõpul. Niisiis
on vähemalt need konkreetsed laulutekstid (võib-olla ka ebatavalise kujuga viisid) uuemad ja pärit pigem Paistu poolt. Karksi hingesandilaulude teadjad on sündinud aastail
1883–1893, nii võib olla tegemist lauludega, mis olid tuntud küllaltki lühikese perioodi
jooksul.
Viisiga hingesantide laule on teada vähe. Refrääniks on uu-uu-uu, mis meenutab
hauatagust häälitsust, kõla ja struktuuri poolest ka slaavi tavandilaulude huikerefrääne
(g)u-u-u. Viiside poolest sarnanevad hingesantide laulud üldiselt Mulgimaa vanemate
kalendrilauluviisidega, kuid viisikujud kalduvad kesksest traditsioonist kõrvale.
Mall Hiiemäe peab võimalikuks, et komme ise on lauludest palju arhailisem ning seotud
hingede ärasaatmisega, sinna juurde kuulusid iseloomulikud häälitsused ja rääkimisest
hoidumine. Muistsel hingedeajal kehtis üldse vaikusenõue. Mõnel pool siiski tantsiti ja
mängiti pilli. Laulude asemel on üldisemalt levinud kõnelised pöördumised hingede
poole, otsekui suunamaks külaliste tegevust ning ka soovid, et hinged edaspidi põldu
ja karja hoiaksid.
Vaata lähemalt hingedepäeva kohta eesti rahvatraditsioonis:
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-hingedepaev.php

2
VANEMATEKOGU

TEATAJA

nr 709

18. 10. 17

1. Kokkuvõte esimesest veerandist. Kersti tänas kõiki osakondade meeskondi õppeaasta käivitamise eest.
Samuti on sekretariaat teinud head tööd.
2. Loeng lapsevanematele. Kersti tutvustas Liivika
Simmuli loengut „Vanemluse perspektiiv“
3. Kalendrisündmused. 1) 22. novembril Cecilia
päeval tähistatakse Rasmus Puuri kontserdiga Ester
Mägi 95. sünnipäeva.
2) 9. novembril, mardipäeval rongkäik Riigikogusse,
kunstimaja aitab maske teha.
3) Hingedeaja teenistused 1. novembril: 10.00 6.–9.
klassid; 11.00 gümnaasium; 12.00 algkool koos 5. klassiga.
4) Palverännak Torreciudadi 24. kuni 30. oktoobrini.
5) vabalava toimub laupäeval, 4. novembril.

ALGKOOL

6) algkool läheb 20. oktoobril kinno vaatama loodusfilmi „Tuule vennad“.
7) 6. detsembril kell 16.00 avatakse jõulusõimede näitus.
8) VHK kollektiivid osalevad isadepäevakontserdil 12.
novembril Estonia kontsertsaalis
9) Kunstimaja õpetajate ja õpilaste ühisnäitus jaanuaris,
osalevad ka teised koolid.
4. Esindaja Kristlike Erakoolide Liidus. Otsustati, et
esindajaks on Enel Kotli.
5. Järgmistes vanematekogudes täpsustatakse järgmiseid päevakorrapunkte: jõululaat, jõuluetendused,
talveseminar, tööplaan.
6. Vene 22 valvelaud. Vene 22 hakkab olema avatud
laupäeviti kell10.00–18.00, valvelauas on sel ajal töötaja.
Õpilased saavad ruume kasutada eelregistreerimisega.

20 oktoobril toimub algkooli ühiskülastus Artise kinno. Vaatame ilusate loodusvaadetega südamlikku filmi “Tuule vennad”.

ÕNNITLEME

7. oktoobril tunnustati Pärnu
kontserdimajas pidulikult Aasta
Õpetaja auhinnagala „Eestimaa õpib ja tänab” laureaate.
Aasta Õpetaja galaga tõstetakse
esile haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad
noorte heasse käekäiku ja kelle
töö on teistele eeskujuks.
Tänavu esitati tunnustamiseks
kandidaate 1206 korral.
„Eestimaa õpib ja tänab” aasta
õppuriks sai meie kooli vilistlane ja õpetaja Joonas Jürgen
Kisel!
Möödunud suvel osales Joonas
Jürgen ka rahvusvahelistel
olümpiaadidel:
1) 12.–23. juulil toimus Brasiilias, Rio de Janeiros rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad, kus ta sai diplomi.
2) 31. juulist 4. augustini toimus Iirimaal, Dublinis rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad, kus ta sai hõbemedali.
Palju õnne kogu koolipere poolt!

MTÜ MIIKAELI ÜHENDUSE ARENGUKESKUSE
TÄIEND- JA SÜVAÕPPE KOOL
MÜ Arengukeskuse Täiend- ja Süvaõppe kool (TSK) alustas
oma tegevust 1. veebruaril 2007. TSK loomise vajadus ilmnes eksperthinnangute vestlustel vanematega. TSK-s soovime sellel õppeaastal toetada õpilasi, kellel on probleeme
mõnes õppeaines edasijõudmisega.
Õppevormiks on grupitund 2-3-liikmelises grupis. Tund
toimub üks kord nädalas ja kestab 45 minutit. Minimaalne

õppeperiood on üks kuu, maksimaalne neli kuud.
Ühe tunni maksumus õpilasele on 10 eurot.
Registreerimine ja info: Irja Tuus, irja@vhk.ee .
NB! Enne kui otsustate tasulise õppe kasuks, mõelge,
kas on kasutatud ära võimalus käia aineõpetaja juures tasuta konsultatsioonis.

