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NÄDALA MÕTE: PAASTUAEG – PÖÖRDUMISE AEG
„Ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem
neist ütles isale: „Isa, anna mulle kätte
see osa varandusest, mis saab minule!” Ja
isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba
mõne päeva pärast kogus noorem poeg
kõik kokku ning reisis kaugele maale, ja
seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg, ja
puudus hakkas temalegi kätte tulema.
Ja ta läks ja poetas enda ühe sealtmaa
kodaniku juurde ning see saatis ta oma
väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma
kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid, ja
ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse
jäi, siis ta ütles: „Kui palju palgalisi on mu
isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren
siin nälga! Ma tõusen ja lähen oma isa
juurde ja ütlen talle: „Isa, ma olen pattu
teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole
enam väärt, et mind su pojaks hüütaks!
Pea mind nagu üht oma palgalistest!”
Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde.
Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja
tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes
poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg
ütles isale: „Isa, ma olen pattu teinud
taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam
väärt, et mind su pojaks hüütaks!” Ent isa
ütles oma sulastele: „Tooge kiiresti kõige
kallim kuub ja pange talle selga ja andke
talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja
tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem
ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli
surnud, ja on jälle saanud elavaks, ta oli
kadunud, ja on leitud!”“ (Lk 15 11–24)
Paastuaja lõpuni on jäänud veel vaid
kaks nädalat ja üsna pea tähistame
rõõmuga ülestõusmispühi. See, millist
sisemist rõõmu tunneme ülestõusmispühapäeva hommikul, oleneb sellest, kui
sügavalt oleme elanud praegust aega.
Öeldakse, et paastuaeg on ennekõike
pöördumise aeg. Mida sellega mõeldakse?
Ühelt poolt tähendab pöördumine endisest suunast tagasi pööramist. Ülal
toodud tähendamissõnas kõneldakse
noorest mehest, kes isekuse ja kõrkuse
pärast otsustas ära pöörata oma isast,
minna kodust kaugetele maadele ja elada
„vabalt“ – vähemalt nii ta arvas. Kuid üsna
pea mõistis ta, et tee, mille ta oli valinud,
tegi teda lõpuks kõike muud kui vabaks,

rõõmsaks ja õnnelikuks, ning ta pöördus
tagasi oma isa juurde, kust ta leidis selle,
mille oli kaotanud, aga mida ta vajas enim
kõigest – armastuse ja halastuse.
Pöördumine tähendab ka teiseks muutumist või saamist. Noorem poeg, kes oli
isa juurest lahkudes ennasttäis ja uhke,
tegi läbi sisemise pöördumise. Kui kõik
maailma ahvatlused olid riisunud ta nii
materiaalses kui hingelises mõttes puupaljaks ning ta tundis nälga – mitte üksnes kõhutühjust, vaid ennekõike hingelist
tühjust – „jäi ta mõttesse“, juurdles oma
elu ja tegude üle ning mõistis, et ta vajab
seda, mida üksnes isa saab talle anda. Ja
ta läks tagasi, palus alandlikult andeks,
püüdis end parandada ja taastas osaduse
isaga.
Noorem poeg „jäi mõttesse“, see
tähendab, võttis aega, et kuulata oma
südametunnistust. Südametunnistus on
„mõistuse otsus, mis käsib inimesel õigel
hetkel teha head ja hoiduda kurjast. Tänu
südametunnistusele tajub inimene tehtava või tehtud teo kõlbelist väärtust ning
saab nõnda kanda oma teo eest vastutust.
Võttes kuulda oma südametunnistust,
võib tark inimene kuulda Jumala häält“.
Südametunnistuse sügavuses avastab inimene seaduse, mis on tema südamesse
kirjutatud aegade alguses – selle sisemise kompassi, mis juhib teda tõeteel. „Et
suuta kuulata südametunnistuse häält ja
seda järgida, tuleb iseenesesse süüvida.
Selline sisemisele keskendumisele pürgimine on seda vajalikum, et elu sunnib
meid sageli loobuma igasugusest kaalutlemisest, järelemõtlemisest ning enesesse süüvimisest.” (KK katekismus)
Paastuaeg on eriti hea aeg oma
südametunnistuse sügavamaks kuulamiseks. Kõik me oleme nagu see
nõndanimetatud kadunud poeg ja pöördume sageli kõrvale tõe ja armastuse
teelt. Lähemal vaatlusel leiab igaüks oma
mõtetes, sõnades ja tegudes midagi, mis
ei ole kooskõlas armastuse seadusega.
Meile on nüüd antud aeg pöördumiseks,
kahetsemiseks ja andeks palumiseks. Ja
kui seda teeme, võivad saabuvad ülestõusmispühad olla meie jaoks tõesti nagu
isakoju tagasi jõudmine – rõõm Isa suure
armastuse ja halastuse kogemisest. Isa ju
ootab meid alati.
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1. COVIDi-olukord. Haigestumisi siiski on nii õpilaste kui
õpetajate seas, on ka lähikontaktseid õpetajaid. Aga üldiselt
on olukord palju parem kui kuu aega tagasi. Ministeeriumist
saabus uus partii teste ja jätkame testimisega kaks korda
nädalas.
2. Ukrainlaste abistamine. Kaks VHK-sse tulnud õpilaste
peret vajavad tugiisikuid ja toetust oma elu ülesehitamisel
Tallinnas ning selleks kaasame koolipere. Lapsed on koolis
teist nädalat ja nendega kõik sujub.
3. Õuesõppepäev. Arutati õuesõppepäeva korraldamist
järgmisel sügisel. KIK-i projektis osalemiseks võiks olla kokku lepitud selline kuupäev, mis sobib nii põhikooli kui ka
gümnaasiumi õpetajatele. Toimumise aeg lepitakse kokku
järgmises vanematekogus.
4. Ettevõtluspäev. Irja Tuus tegi ülevaate sellest, mis toimus

ÕNNITLEME

• Õnnitleme meie teatriharu vilistlast ja pikaaegset Teatrikooli õpetajat
Mirko Rajast, kes pälvis 2022. aasta
teatriauhindade jagamisel Salme
Reegi nimelise ja Ants Lauteri
nimelise preemia.
Ants Lauteri preemia määrati järgnevate tööde eest:
Eesti Noorsooteatri loomingulise
palge kujundamise eest.
Lavastused «Metamorfoos» (2011),
«Puuhaldjate lugu» (2014), «Lemuel
Pitkini demonteerimine» (2015),
«Väike prints» (2017), «Noored
hinged» (2018), «Röövel Hotzenplotz» (2019), «Miks me varastasime
auto» (2021, kõik Eesti Noorsooteater), «Ihnus» (2019, Theatrum
ja Vanalinna Hariduskolleegiumi
teatrikool), «Sihtisid pole sel sillal»
(2022, Eesti Noorsooteater ja EMTA
lavakunstikool).
• Õnnitleme 11. teatriklassi õpilasi
Oskar Suurorgu, Aksel Ojarit ja
Anna Aurelia Kangurit vanglateenistuse filmikonkursi võidu puhul.
Üldvõidu pälvis Tallinna 32. Keskkooli ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste ühistööna valminud
film „Jõua ilusti koju“. Filmi teemavalikuks oli „Ootamatu pööre“, kus
õpilased käsitlesid vale otsuse võimalikke tagajärgi. Žürii meelest käsitles võidutöö ühiskonnas olulist aspekti – märkamiskultuuri – ning filmi
puhul toodi esile siiras ja loomulik
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gümnaasiumi ettevõtluspäeval. Päev läks igati korda. Täname lapsevanemaid Ville Jehet ja Merike Rehepappi,
õpetaja Maris Vaherit, Mette Lemmikut, Anna Sljapnikovat
ja Eke Habakukke ning lõpuks õpetaja Mirell Meriranda,
kes kogu selle ürituse taga seisis.
5. Pisa 2022 testid. Vanalinna Hariduskolleegium on valimis.
Testi teevad 52 viieteistaastast õpilast juhuvalimi alusel nii
suurtest kui väikeklassidest. Test toimub kahes grupis 10. ja
12. mail 2022. Koordinaator on Alar Saar.
6. Vaikse Nädala kogunemised. Põhikoolis toimuvad kogunemised peale koolipäeva lõppu Sakkarias Jaan Leppiku ja
Johanna Ausi juhendamisel.
7. Vanalinna päevad. Karin Veissmann ja Krista Citra Joonas
tutvustasid esialgset kava. Traditsiooniliselt on kõigil päevadel üritused Vanalinna Muusikamajas.

näitlejatöö, samuti hea operaatoritöö
ja tehniline kvaliteet.
Filmi saab vaadata siin:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=cpusVPh8phk
• Jätkuvad Eesti Muusikakoolide
Liidu vabariiklikud konkursid ja
meie õpilased esinesid väga hästi!
Aleksandra Tralla – I koht ja GRAND
PRIX (tšello), õp. Mart Laas, kontsertmeister Signe Hiis.
Gustav Elias Põldmäe – I koht,
(tšello), õp. Ruslan Petrov, kontsertmeister Anu Randma.
Ingel Kaseste – I koht (kontrabass),
õp. Marek Mere, kontsertmeister
Lois Freire Caneda.
Ele Lill (kitarr) – III koht, õp. Helin
Hallik.
Magdaleena Haab (kitarr) – diplom, õp. Vahur Kubja.
• Ramona Claudia Kappet (5.T) võitis 27. märtsil Tbilisis WDSF Open Art
Dance MK etapi standardis (14-15 aastaste seas) I koha ja ladina tantsudes 5
koha! Õnnitleme!
• Arlet Levandi võitis Soomes Vuokattis
noorte olümpiafestivalil poiste iluuisutamise
üksiksõidus
kuldmedali tulemusega 209,54 punkti.
Palju õnne!
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EMAKEELEKUU: RAHVUSRAAMATUKOGU ALGKOOLIL KÜLAS

Emakeelekuu raames käisid algkoolis külas RaRa hariduskeskuse töötajad, kes viisid läbi programmi „Rännak raamatute maailma”. Huvitavate teematundide ja mängude kaudu said õpilased uusi teadmisi erinevate infoallikate kohta
ning laiendada silmaringi. Külaliste läbiviidud tunnid tõid koolipäeva rõõmsat vaheldust.

EMAKEELEPÄEVA ÕIGEKIRJAVÕISTLUSE PARIMAD
KIRJUTAJAD
5.T
Minna Maarit Kivirand
Mirtel Oroperv
Ingel Luise Liivo
Marie Ingrid Tamm
6.T
Kristin Raid
Johanna Pertens
Hanna Penjam
Diora Virak
Epp Kukk
Celia Peterson
7.T
Katrina Astor
Friida Treffner
Leen Naestema
8.T
Maia Liina Saks
Hanna Penjam
Lauren Etverk
Karmen Kase

Mirtel Tükk
Karoliina Kuppart
Hanna Helena Kook
Rebekka Ollisaar
9.T
Anna Maria Randla
Mia Kukk
Aino Aimla
Rahel Raudne
Simone Süvari
Kertu-Liis Õnnis
5.P
Tomi Malv
6.P
Richard Steven Peters
7.P
Sander Koff
8.P
Gregor Gustav Kisel
Albert Kaljuste
Joonas Rüütel

LUULENURK

LENDAV TIIGER

Sõsara ümber tiirutab mumm,
edasi tagasi lendab ta summ.
Kangesti jalgu puhata tahab,
kuid sõtsel lööve tekiks nahal,
siuh ja viuh tuiskab mesilind,
must ja kollane tema rind.
Viimaks ta lillele pikali heidab
ja nina õie sisse peidab.
Romi Leen Niimann
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TÄNU: MAJANDUSKLASSIDE ETTEVÕTLUSPÄEV

25. märtsil toimus gümnaasiumi majandussuuna õpilastele mõeldud ettevõtluspäev. Päev oli täis loenguid ja tegevusi. Soovin siin välja tuua inimesed, tänu kellele see kõik juhtuda sai.
Ville Jehe organiseeris kontakti Ekspress Grupiga. Tänu EG-le said kogu majandussuuna õpilased terve märtsi kuu
lugeda portaali delfi.ee artikleid tasuta. Lisaks korraldasime libauudiste kirjutamise võistluse. Parima töö valis välja
EG ning see avaldati 1. aprillil. Siinkohal suured tänud ka Maris Vaherile, kes tööd filtreeris ja nendest parimad
konkursile edastas.
Ekspress Grupp organiseeris meile ka eksperdid, kes õpilastele 25. märtsil loenguid pidasid.
Merike Rehepapp (10.M Liisa ema) oli kohe nõus, kui me palusime tal läbi viia riiete disaini töötoa. Tänu temale
tegid õpilased kasutatud riietest kahe tunniga valmis komplektid, millest nii mõnegi võiks hea hinnaga maha müüa.
Mette Lemmik (11.M klassist) - tänu tema entusiasmile, positiivsele pealehakkamisele ning „teeme ära ja teeme
ägedalt” suhtumisele sai teoks päeva lõpuüritus,
moe-show „RingL´amour”. Tema oli idee, sisu ja
nime autor. Suured tänud talle ja tema tiimile!
Moe-show algas etendusega, mis oli inspireeritud
jätkusuutliku ettevõtluse tundide teemadest. Etenduse teksti ja tantsulise liikumise autorile Anna
Šljapnikovale samuti suur aplaus!
Suur aitäh Eke Habakukele, kes etendust filmis ja
pildistas – just, mõlemat samaaegselt!
Kindlasti suur aitäh kõigile õpilastele, kes kohal olid
ja panustasid. Kogukonnatunnet saab kasvatada
ainult koosolemise ja koostegemisega.
Lõpetuseks suur-suur aitäh Mirell Merirannale,
tänu kelle juhtimisele see kõik toimuda sai.
Irja Tuus

TALLINNA TALENT

Olete oodatud Tallinna õpilaste muusikakonkursi „Tallinna
talent 2022“ II vooru kontsertidele, kus osalevad ka tublid
VHK noored muusikud.
Klassikalist muusikat saab kuulata Mustpeade Majas 2.
aprillil algusega kell 11:15 ja 3. aprillil algusega kell 12:00.
Žürii koosseisus: Henry-David Varema, Indrek Vau, Helen
Lokuta.
Levimuusika- ja improvoorus osalejad esinevad Kaja kultuurikeskuses 2. ja 3. aprillil algusega kell 11:30.
Žürii koosseisus: Maarja Soomre, Priit Pajusaar, Hanna-Liina
Võsa.
foto: Mats Õun
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LIBAUUDISED

Majandussuuna ettevõtluspäeva raames toimus libauudiste kirjutamise võistlus, mille vilju hindasid Ekspress Grupi
ajakirjanikud. Uudistetoimetuse ajakirjanikele meeldis enim Patrick Malmi uudislugu poisist, kes vanemate üllatuseks toa ära koristas. Selle puhul tõsteti esile, et loo vormistus sarnaneb kõige rohkem päris uudisele (näiteks lõpus
olev lause „Uudis on täiendamisel!").
Teine enim hääli saanud lugu oli Mattis Vrageri uudis ülisurmavast koroonatuvist Üpsilon. Kiideti teksti sõnamängulist leidlikkust.
Aastaid vanemate palvet eiranud noormees sai
hakkama imeteoga, või kas ikka sai?
28. märtsi varahommikul kell 8.15 tõusis Nõmme teel asuvas korterelamus 17-aastane noormees (nimi toimetusele
teada) voodist püsti ja koristas kogu pere üllatuseks ära
oma toa.
Sündmusele reageerisid nii kiirabi ja politsei kui ka meie
uudisteportaali reporter.
„Ma lihtsalt ei suuda uskuda, kuidas mu poeg sellega hakkama sai.” kommenteeris üpris rõõmsas meeleolus olev
noormehe ema. Noormehe vend kirjeldas sündmust kui
„sajandi imet”. „Eks ma olen ikka alati arvanud, et see
koristamispisik on minult on saadud,” kommenteeris
noormehe isa.
Noormehe vanaema sai poisi korras tuba nähes šoki ja
viidi haiglasse ülevaatusele.
„Kuna hetkel puuduvad piisavad tõendid, et noormees
täiesti üksi oma toa ära koristas, siis kahtlustame, et
tegemist võib olla pettusega. Uurime võimalikke põhjuseid, miks noormees oma tuba koristama hakkas, ja ega
keegi teine seda tema eest ei teinud,” kommenteeris sündmust politsei peadirektor Tubak Orras.
Ema andmetel oli poiss viimati koristanud tuba 10 aastat
tagasi.
Politsei üritas sündmuskohal rääkida ka noormehega,
kuid viimane keeldus vestlemast.
Kohapeal kontrollis kiirabi noormehe üle ja silmaga
nähtavaid vigastusi ei tuvastatud.
Uudis on täiendamisel!
Patrick Malm

Hiljuti avastatud uus ülisurmav Üpsilon-koroonatuvi teeb teistele tuule alla
Terviseameti ornitoloogide andmetel kasvas möödunud
nädalal koroonatuvide seas väga surmava Prantsusmaa
tuvi osakaal Eestis koguni 2500 protsenti.
Eilse seisuga on Eestis märgatud kokku 700 033 koroonatuvi. Esimesele kohale on hetkeseisuga lennanud üpsilonehk Prantsusmaa koroonatuvi. Teisel kohal on praegu
beeta- ehk LAV-i tuvide juhtumid ning väikese osa neist
– ehk 50 juhtu – moodustavad jätkuvalt alfa- ehk UK
ja delta- ehk India mutatsiooniga tuvid. Kuuel juhul on
leitud ka Brasiilia ehk gammatuvisid.
Prantsusmaa tuvi ehk üpsilontuvi ehk B.1.698244654865
75882638394AUUDuotmpr17:),23486 tuvi juhtumeid on
tänaseks tuvastatud aga juba 73 533 korda. Seejuures
möödunud nädalal tuvastatud 4,5 juhust vaid 2 olid sisse
lennanud ja 2,5 olid juba kohalikud tuvid.
„Üpsilontuvide osakaal kasvas kuni 2500%,” tõdes ornitoloogiaühing.
Tartu ülikooli poolt koostatud taksonoomilise puu järgi on
tuvastatud, et puhang, mis sai alguse Raplamaal, ja erinevad juhud Harjumaal on kõik seotud ühe 13. veebruaril
Venemaalt sisse lennanud tuviga.
„Ülejäänud juhud on piiritletud ja edasist tuvide levikut ei
ole toimunud,” kinnitab ornitoloogiaühing. „Siseriiklikku
levikut ei ole veel täheldatud, kuid tuleb rohkem pöörata
tähelepanu lindude vaatlemisele ja pesitsusnõuete järgimisele riiki saabujate poolt.”
Tuvimääramise kiirtesti ehk qPCR-ga on tuvastatud
veel kokku 7707 üpsilontuvile iseloomulikku juhtu, neist
7706,13 juhtu viimasel nädalal. Kõik need saadeti täiendavale vaatlusele.
TÜs vaadeldud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal
UK tuvide osakaal ligi 84,7% – nädalane langus on olnud
ligi 151 protsendipunkti. Seega UK tuvi langeb ja Prantsusmaa tuvi tõuseb lendu.
Teadlaste hinnangul on Prantsusmaa tuvi vähemalt 40
protsenti surmavam kui UK tuvi. Kassi imiteerimine kaitseb mõlema tuvi eest. Mjau!
Mattis Vrager

Loe kõiki esiletõstetud libauudiseid siit: https://www.delfi.ee/artikkel/96305047/loe-tallinna-kooli-op

