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NÄDALA MÕTE: RÕÕM JA LOOTUS

Kolmas advendipühapäev kõneleb
rõõmust.
Seepärast
nimetatakse
seda ladina keeles gaudete [lad ‘rõõmustage’] pühapäevaks. Advendiajal
kasutatakse kirikutes lillat värvi: see
on meeleparanduse ja ühtlasi lootuse
värv. Seetõttu on ka advendiküünlad
traditsiooniliselt just lillad. Kui päike
loojub, värvub taevas mõnikord lillakaspunaseks – see annab lootust, et
ehkki päike kaob silmapiiri taha ja
saabub öö, tõotab homme tulla uus ilus
päev. Sarnaselt täidab advendiaeg meid
lootusega, et ükskõik kui pime meis ja
meie ümber ka ei oleks, saab see aeg
kord läbi ja valgus koidab taas.
Kuid kolmandal advendipühapäeval
süüdatakse kahe lilla küünla kõrval
üks, mis on roosa. Roosa sümboliseerib
rõõmu. Rõõm on midagi väga universaalset. Vahel unustame selle ja arvame, et maailm jaguneb inimesteks,
kes on loomu poolest rõõmsad, ja
nendeks, kes ei ole. Kuid see pole nii.
On tõsi, et oleme väga erinevad ja ka
meie temperament on erinev. Mõned
meist on loomult elavaloomulisemad
või optimistlikumad. Teised pisut
melanhoolsemad või tagasihoidlikumad. Samuti on väga erinevad meie
elu olukorrad ja tingimused. Kuid sel
pole mingit pistmist tõelise rõõmuga.
Tõeline rõõm ei ole kerglane muretus
või joovastumine ülevoolavast heaolutundest. Ega ole ka lootus lihtsalt usk,
et kõik läheb alati hästi või nii, nagu
olime plaaninud. Rõõm on midagi, mis
ei olene sellest, millised me oleme või
mida me omame – see on Jumala and.
Rõõm ei tulene meist endist ega üksnes

välistest tingimustest, vaid ennekõike
sügavast teadmisest, et me oleme armastatud, mis ka ei juhtuks.
Rõõm on tihedalt seotud lootusega.
Lootus kui soov, ootus, usk millessegi,
mida me silmaga ei näe, aga mis on hea
ja võimalik, mille nimel me elame ja mis
tegelikult annab meile jõudu, et edasi
minna, on ju just see, mis meid rõõmuga täidab. Advendiaeg on suure rõõmu
ja lootuse aeg. Rõõmustame, sest see,
mida oleme nii kaua lootnud ja oodanud, saab juba üsna pea reaalsuseks –
kauaoodatud jõulupühad ja kõik hea,
mis jõuludega kaasneb, on peagi käes.
Ja see rõõm on veel suurem, kui oleme
lõpuks jõuluõhtul koos kallite lähedastega, avastades taas, kui õnnelikud
me oleme, sest meile on nii palju antud.
Kas me oskame märgata seda head, mis
meil on? Mis on see, mis annab mulle
mu elus põhjust rõõmu tunda? Mis on
see, mis teeb mind tõeliselt rõõmsaks?
Paavst Franciscus on öelnud, et advent on aeg, mil me tuletame meelde
Jumala lähedust – et Ta tuli meie juurde. Ja jääb meie juurde. „Sest nõnda
on Jumal maailma armastanud, et Ta
oma ainusündinud Poja on andnud, et
ükski, kes temasse usub, ei hukkuks,
vaid et tal oleks igavene elu…” (Jh 3:16)
Teadmine sellest on kristliku lootuse
põhjus ja alus. See üleloomulik rõõm
pole meile antud ainult endale hoidmiseks, vaid jagamiseks. Oleme rõõmsad siis, kui püüame teha teisi rõõmsaks: naeratusega, hea huumoriga,
heade tegudega – olles suuremeelsed.
Olgu see advendiaeg meile kõigile võimaluseks kasvada rõõmus ja lootuses
ning külvata neid mõlemaid ka teiste
südamesse.
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1. Testimine. HTM-i ostetud testide tarne jõuab koolideni
ilmselt alles järgmisel nädalal. Praegu otsustati, et 1.–5.
klassi testitakse esmaspäeval, üheks korraks on meil veel alles teste, mis me ise vahepeal ostsime. Selles vanuseastmes
on vähem lapsi läbi põdenud. Gümnaasium testib 1 kord
nädalas. Kindlasti tuleb testida ühisürituste päeval.
PMK-l ja Kohilal on testid otsas. Uue tarne saamiseni ostame PMK-le teste juurde, sest seal on olnud mõned nakatumisjuhtumid.
2. Põhikooli lõpueksamite kokkuvõte. Alar tegi ülevaate
põhikooli lõpueksamite tulemustest võrreldes Eesti keskmisega. Võrdlusest on välja jäetud 2019. andmed, kuna
eksameid ei toimunud. Plaanis on anda ülevaade ka lapsevanematele. Kokkuvõtlikult võib öelda, et riigi keskmisest
oleme kõrgemal ja pandeemiast tingitud tulemuste langust
ei ole näha. Informatiivne oleks, kui riigis ka toodaks välja
info poiste ja tüdrukute osas eraldi. Varem seda tehti, enam
mitte.
Anu Nigesen tegi ettepaneku, et matemaatika poolaastatööd võiks olla ühesugused kõigis kolmes koolis. Meie
maatriksstruktuuri tööle hakkamiseks peavad ka ainesektsioonide juhid omavahel koostööd tegema.
3. Osakondade talveseminarid. Keskendutakse praegusele olukorrale. Vastavalt vanuseastmetele käsitletakse
teemasid, kuidas jagada õppeinfot nii, et laps püsiks järjel
sõltumata õppevormist, kuidas saaks juhtkond õpetajaid
aidata, mis on teiste kogemused distantsõppel ja kuidas on
kõige parem läbi viia hübriidõpet. Esialgsed kuupäevad lepiti
kokku: 5. jaanuaril 2022 põhikool ja väikeklassid, 7. jaanuaril

algkool ja gümnaasium. Huvihariduse osakonnal on plaanis
kutsuda Tõnu Lehtsaar loengut pidama – kuupäev täpsustamisel. MÜ Keeltekeskuses on samal nädalal planeerimisel
seminar hindamisest algkoolis ja tõhusa võõrkeele õpetamise meetoditest põhikooli ja gümnaasiumi vanuses. Algab
ka Vilja Sliževski hääleseade koolitus ühele rühmale. Jaanuaris toimub loeng hääle kasutamisest kõigile soovijatele.
4. Tänamised.
Tänatakse advenditeenistuste maratoni läbiviimise eest
Pille Raitmaad ja isa Pedrot.
Tänatakse PMK peret nigulalaada tulemusliku ja meeleoluka korraldamise eest.
Tänatakse jõulusõimede tänava ülespanemise eest Kunstimaja õpetajaid ja Talvetite, Mornade, Kivistike, Riimaade
perekondi, Kati Käppa, 10.H õpilasi Saskia Soometsa ja
Demi Viirat, gümnaasiumi kammerkoori, dirigent Pille
Raitmaad ja kooli eeslauljat õpetaja Hanno Padarit ning
Maarjat (Margareta Vooglaid) ja Joosepit (Patrik Sarapu).
5. Omaloomingu konkursitööde esitamise kuupäev on 2.
veebruar.
6. Kalenderplaan.
Uue aasta esimene Vanematekogu on 5. jaanuaril 2022 kell
9.30–10.30.
Kahjuks ei ole võimalik kasutada Estonia kontserdisaali Vabariigi aastapäeva aktuse korraldamiseks, alates veebruari
keskpaigast on see broneeritud. Ilmselt peame jääma Metodisti kiriku juurde. Täpne aeg ja koht selgub pärast nendega
läbirääkimist.

Jõulusõime autorid: Ramon Gustav Morna (PMK 2.P) ja ema Laura Talvet
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• 3. detsembril toimus Koidulauliku XXV etluskonkursi Tallinna eelvoor.
Žürii koosseisus Jaanus Vaiksoo, Margus Konnula (Contra) ja Jaak Urmet (Wimberg) kuulas ja vaatas üle kõik 5.–12. klassi
õpilaste Lydia Koidula ja Jaan Kaplinski loomingu esituse videod ning valis Tallinna parimad.
Meie koolist kuulutati laureaatideks Simone Süvari (9. klass) ning Celia Peterson (6. klass).
Eripreemiaga autasustati Klara Helena Petersoni (9. klass).
Simone esindab Tallinna Pärnus Koidula Muuseumis toimuvas vabariiklikus lõppvoorus.
Õnnitleme!
• Aleksandra Maria Tralla (3.T) osales 17.–21. novembril XV
Jan Vychytili nimelisel noorte tšellistide konkursil Prahas,
kus ta saavutas esimeses vanuserühmas üldvõidu. Aleksandra õpetaja on Mart Laas. Palju õnne!
• Arlet Levandi saavutas iluuisutamise Eesti meistrivõistlustel II koha punktisummaga 223,53. Vabakavas ta oli parim, alistades kõik oma konkurendid. Õnnitleme!
• VHK muusikakooli vilistlane klavessiinimängija Piibe Maria Talen võitis mainekal konkursil I koha! 1.–5. detsembril
toimus Amsterdamis IV rahvusvaheline festival Prix Annelie de Man, mis keskendub nüüdismuusika esitamisele ning
mille raames toimub lisaks kontsertidele ja meistriklassidele
ka konkurss heliloojatele ja noortele klavessiinimängijatele.
Konkurss oli kolmevooruline ja väga nõudliku kavaga. Esimesest lindivoorust valiti välja kaheksateist noort mängijat, keda juba kohapeal asus hindama žürii, kuhu kuulusid
väga hinnatud klavessiinimängijad-õppejõud Jane Chapman
(Suurbritannia), Kristian Nyquist (Saksamaa) ja Silvia
Márquez Chulilla (Hispaania). Edasi finaali pääsesid neli
noort muusikut ja auhinnalisi kohti anti välja ainult kaks.
Piibe Maria Taleni klavessiiniõpingud algasid 2004. a VHK
Muusikakoolis õp Ene Naela klavessiiniklassis, mille lõpetamise järel jätkusid EMTAs prof Imbi Tarumi juures ning Viini
muusika- ja kaunite kunstide ülikoolis.
• 4. detsembril jagas Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts järjekordseid aastapreemiaid. Aasta rahvamuusika
kollektiiviks valiti ansambel Tuuleviiul (juhendaja Kristi
Alas) rasketes oludes meelsuse hoidmise eest. Palju õnne
kõigile ja täname ka auhinnale esitajat õpetaja Tuule Kanni!
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