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SÜNNIPÄEVAD JUUNIS
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LIIA HUNT  5.06

VANALINNA PÄEVAD
2005 VHK - s

reede, 3. juuni
14.00 Vanalinna noored viiuldajad Vanaviisi Turg
15.00 Vanalinna noored viiuldajad Katariina kirik
19.00  Kaminamusa: Dave Murphy, Jaak
Johanson + ... Muusikamaja

laupäev, 4. juuni
11.00 Vanalinna noored viiuldajad Vanaviisi Turg
12.00 Vanalinna noored viiuldajad
Loodusloomuuseum Lai 29a
13.00 Vanamuusika ansamblid stuudiost Cecilia
Muusikamaja
19.00 Kaminamusa: Robert Jürjendal &
Kitarristuudio + ... Muusikamaja

pühapäev, 5. juuni
12.00 Vanalinna noored viiuldajad
Loodusloomuuseum
13.00 Kiili Kunstide Kooli õpilaste kontsert
Muusikamaja
13.30 Vanalinna noored viiuldajad Vanaviisi Turg
14.30 Vanalinna noored viiuldajad Muusikamaja
19.00 Kaminamusa: Meelika Hainsoo + sõbrad
... Hüvasti Tallinn! Kolin Eestisse! Muusikamaja

Vanematekogu 26.05.2005
Katrin on tagasi ja rääkis lühidalt oma magistritööst.

Kalender:
• 6.-10. juunini peaksid kogunema ainesektsioonid,
kes veel ei ole koos istunud, et järgmist aastat arutada.
• 14. juunil Consiliumi väljasõiduseminar Loonel, koos
ainesektsiooni esimeestega.
• 16. juuniks esitada ametijuhendid. Teha kindlaks
valdkonnad, mis on protseduurireeglitega katmata
• 20. juunil kokkuvõtete tegemine, ametijuhendite
arutelu.

Eelarveküsimused.

Miikaeli Ühendus
Suhtlemiskoolitus VHK klassijuhatajatele:

6. - 9. juuni (esmaspäevast neljapäevani). Perekeskus
Sina ja Mina ruumides Vanaturu kael 8/10 kell 9.00-
16.30 (vahepeal tund aega lõunat). Osalejate arv 15.
Koolitajateks on Ruti Einpalu ja Haide Antson.

Loe Elimäe reisi kroonikat!

Muusikakool
30. mail kell 15.00 Muusikakooli LÕPUAKTUS

31. mail kell 15.00 - 16.00 Muusikakooli
õppenõukogu lisaistung

31. mail kell 17.00 Muusikakooli lõpetajate (VII ja
XII klass) LÕPUAKTUS

NB! Vanalinna Noored viiuldajad 3.06 -
5.06.2005

• 30. mail kell 10.00 - 13.00 proov Muusikamajas
• 31. mail kell 13.00 - 15.00 proov Muusikamajas
• 1. juunil kell 13 - 15.00 proov Muusikamajas
• 2. juunil kell 10 - 18.00 proovid Muusikamajas ja
Muusikakoolis
• 3. juunil esinemised VHK põhikooli ja algkooli
aktustel; kell 14.00 ja 15.00 kontserdid Vanaviisi
Turul ja Katariina kirikus

Laupäevase ja pühapäevase päeva täpse kava saab teada
Muusikakoolist ja VHK koduleheküljelt.

Üldinfo
Kooli viimasel nädalal on võimalik oma laste aasta

jooksul kaduma läinud asjad üles leida! Kõigist
kooliruumidest kokku korjatud peremeheta asjad
on 1.-2. juunil välja pandud algkooli maja lisaklassis
(1. korrusel).

Eelteade. 25. augustil toimub Vene 22 I korrusel
KOOLILAAT, kus saab soodsalt osta kooli- ja
kirjatarbeid ning uueks aastaks uue koolivormi.



Põhikool
Ainesektsioonid
30. mail kell 14.00 algkool
31. mail kell 9.00 muusika

NB! Ainesektsioonide esimeestelt ootame 04/05 õppeaasta
koosolekute protokolle. Tähtaeg 10. juuni.

31. mail kell 13.00 4. klasside etendus “Väike Nõid”
Muusikamajas
NB! 2.-3. tüdrukute koor toimub auditooriumis!!!

31. mail algusega umbes kell 15.30 (ehk vahetult pärast
Põhikooli õppenõukogu) toimub individuaalõpperühmade
(4.-5. IP, 6.-7. IP, 8. IP, 9. IP) õppenõukogu, millest on
palutud osa võtma kõik individuaalõppega seotud õpetajad!

Teatame mõningas rõõmuga, et oleme 31. mail loomaias
ja ei õpi. 2P poisid ja õp. Piret

1.juuni kell 10.00 koguneb vabatahtlik tunnistuste
kleepijate brigaad.

2. juunil kell 15.00 terviseteenistus ( järgmisest
õppeaastast )

3. juuni AKTUSED
10.00 5.-8. klass, peale aktust klassijuhataja tund
11.30 1.-4. klass, enne aktust 10.00 klassijuhataja tund
18. juunil 9. klassi LÕPUAKTUS

*

Jälle sammub
mööda teed
noor naine, kel
kõht on ees
Jõuab kirikusse
ta,
hakkab paluma:
”Oh, Neitsi Maarja,
oskad aidata?
Tee nii, et mu laps
sünniks maailma
õnnelikuna.”
Nüüd oli kirikust
saanud see püha paik,
kus inimesed vaikselt,
õige vaikselt
paluvad jumalat.

*

Mööduvad ajad.
Jälle on teel
noor naine,
kes ootab last.
See on minu õde.
Kuhu tema oma
paelad seob
või küünlad paneb?
Mis on täna püha?
Lill lapse käes,
     sära silmades,
          õnn südames.

HANNA LINDA KORP, 6 T

Luuletus
Mõtelda -
ajas tagasi minna
kes meist ei tahaks?
Näha asju, mis olid
pühad,
tunda seda, mis tunti
mitu tuhat aastat tagasi.
Aga mina,
mina jah
leidsin mineviku.
Nägin unes, et
naine,
rase naine
sammus mööda teed
püha hiie poole
käes tükk punast paela
Jõudes kohale
lausus vaikselt:

”Oh, püha Uku,
tee nii, et
laps, kes mu ihus,
sünniks tervena “

Hiis, kus olid tammed,
hiiglaslikud tammed
ning kus austati jumalaid,
oli koht, kus
muistsed eestlased
palusid.
Jumaldasid.

Pärimusteater LOOMINE kutsub etendusele

SooLaev
Soontagana maalinna Koonga vallas

9., 15., 21. ja 23.juulil 2005 kell 19.00
Lisainfo vt www.loomine.ee



Elimäele on Helsingist vaid 115 km

Soome Haridusministeeriumi kodulehelt (www.oph.fi) on
võimalik üsna kerge vaevaga saada ülevaade naabrite
koolikorraldusest, kuid hoopis selgemaks muutub pilt, kui
ise uudistamas käia. PISA uuringute tulemused näitavad
ilmekalt, et õpilased mitte üksnes ei käi koolis, vaid ka
õpivad ja oskavad. Kõrgkooli pürgijate seas on õpetajaamet
üks soosituimaid, eriti populaarne on 1.-6. klassiõpetaja
kutse. Nii saavad avarates klassiruumides kokku väikesed
õpihimulised hõimuvelled ja südamest õpetajaks saada
soovinud õpetajad, kes hoolivad ja kellest hoolitakse. Hästi
läbimõeldud ja iga üksiku vajadusi arvestav keskkond loob
arenguks soodsad tingimused. Soome 15-aastased noored
on 2000. aastast PISA uuringutes lugemisoskusega esikohal
ja pakuvad matemaatikaski Aasia riikide tublidele õpilastele
väärilist konkurentsi. Ka 2003. aasta probleemilahendamis-
oskusele keskendunud uuringus olid soomlased
juhtpositsioonil ja 2005. aasta tulemuste põhjal on kuulutatud
Soome kindlalt haridusmaastiku tippu kuuluvaks riigiks.
Soome hariduselu pakub huvi. Edu saladust avastada
soovijaid sõidab kokku teisteltki kontinentidelt.
Möödunud sügisel meie kooli külastanud Elimäe
Gümnaasiumi (http://www.elimaki.info/lukio/) direktor
Kari Rajala oli lahkesti nõus VHK juhtkonda ja
ainesektsioonide esindajaid vastu võtma ja lähemalt asjasse
pühendama. Kui sadamasse kogunesime kell 7 hommikul,
siis keskpäevaks olimegi Elimäe koolikeskuses, kus ühes
kompleksis õpivad põhikooli vanemad õpilased (7.-9. klass)
ja gümnasistid. Et kohalik omavalitsus toimib nagu riigi
minimudel, siis on valla tasemel esindatud nii majandus-,
sotsiaal-, tervishoiu-, kui haridusosakondade, vastavad
ametid, haridusameti juhataja Ismo Korhonen andiski meile
lühiülevaate elu- ja töökorraldusest Elimäel. Vallas elab 8516
elanikku, neist 64 % maal (2004. a andmed), valla pindala
on 383 km 2. Alla 14-aastaste elanike osakaal on suur - üle
20%. Vallas on kaheksa algkooli (1.-6. klass), kus õpib 667
õpilast, üks kool põhikooli vanema astme jaoks (7.-9. klass)
366 õpilasele ja gümnaasium 140-le noorele.
Järgnes Elimäe Põhikooli vanema astme direktori Katariina
Koivuneni lühike tervitus ja seejärel tutvusimegi juba
õpikeskkonnaga. (http://www.elimaki.info/ylaaste/
Õhtupoolikul jalutasime Mustila Arboretumis (http://
www.mustila.com/), kuhu alates 1902. aastast 120-
hektarilisele maa-alale haruldasi okaspuid ja igihaljaid
puistaimi, sh viinapuid, sibullilli jm istutatud on. Kuigi
tuhandetesse ulatuvatest rododendronitest, mille õitsemisaeg
langeb juunikuusse, nägime väikesi õisi vaid kahel liigil, jagus
silmailu kõigile küllaga. Põnevust tekitas vesisel pinnal
kasvav eriline skungikapsas (Lysichiton americanus), mille
kollased lopsakad õied ikka veel silme ees kiravad. (Vaata
meie pildigaleriist!)
Üllatav oli majutuskoha side Eestiga. Moision kartano osutus
nimelt Carl Ludvig Engeli projekteeritud mõisahooneks,
mille Sangaste krahv Berg kunagisel oksjonil ostis oma

naisele. Proua Berg pidas 24-toalist häärberit liiga
väikeseksega külastanudki seda. Vahepeal edasi kingitud
hoones oli vanadekodu, tänaseks juhatab mõisaelu perekond
Hasus, kes meid ka lahkelt tervitama tuli. Et meie
Muusikamaja Tallinna ja Helsingi linnaarhitektiks olnud
Engeli projekteeritud on, oli neile uudiseks. Vaatasime
Moision kartano peahoonesse välja pandud kunstinäitust,
tiirutasime kultuuriüritusteks ja mitmesuguste tähtpäevade
tähistamiseks välja üüritavates ruumides ja uurisime
restaureerimisjärgus olevas toas poolelioleva seina värvimist.
Üht laemaalingut arvatakse olevat Carl Ludvig Engeli enda
kätetöö.
Helkala Ranssis kujunes huvitavaks elamuseks endisest
laudast söögisaaliks ehitatud hoone, mille omanikud andsid
endast parima, et külalistele õhtu veetmine meelde jääks,
seda nii maitsvate toitude kui lahke teenindamisega.
Reede hommikul sõitsime Koria algkooli, mis võimaldab
koostöös Napa kooliga 407 lapsel tarkust taga nõuda.
Õpetajaid on 23, lisaks 5 abilist, ainetunde on nädalas kokku
595 (http://www.elimaki.fi/?navi=8,3,12 ) Istutasime
tamme kooli rajatavasse aeda, einestasime kooli sööklas,
kus lapsed rahulikult oma söögivahetundi pidasid.
Külastasime tunde. Nägime ja kuulsime, kuidas ennetatakse
mahajäämust (põhikoolist väljalangejaid on haruharva).
Põhikooli lõpetaja jätkab õpinguid kas gümnaasiumis või
kutsekoolis, millest hiljem soovi korral nii ülikooli kui
rakenduskõrgkooli pääseb.
Koolivõrk tagab igale õppurile võimaluse edasi õppida. Iga
eelnev kooliaste valmistab õpilase ette järgnevateks
valikuteks. Meelepärast teed jätkata aitavad just head
õpitulemused põhikoolis. Nii valivad gümnaasiumid oma
õpilased Interneti teel, sisseastumiskatseid ei ole. Keskmine
hinne põhiainetes, mis garanteerib sissesaamise
gümnaasiumisse, on igal aastal erinev ja oleneb selle
aastakäigu õpilaste õpitulemustest. Rõhutamist väärib
kutsekoolide hea maine ning koostöö teiste valdadega
(rahastamises, transpordi korraldamises jne), nii et igal
õpilasel ka tegelikkuses on võimalik haridusteed jätkata.
Kui noor inimene mingil põhjusel siiski ei õpi ega ole leidnud
ka tööd, siis on tal võimalik töötada Sinko (http://
www.elimaki.info/nuoriso/?sivu=sinko) noortekeskuses
keraamika, puutöö või tekstiili erialal. Endisest kasarmust
on ehitatud töökojad, avatud on näitusesaal. (http://
www.virhe.org/) Täidetakse tellimustöid (näiteks mööbli
restaureerimine ja remont), toodetud keraamikat ja tekstiili
müüakse ka oma kaupluses. Noori juhendatakse, neil
aidatakse töökohta leida. Tegevuse laiendamiseks hangitakse
Euroliidust raha pikaajaliste projektidega. Tulevikus pakub
Sinko ka majutusteenust ja kujuneb noorte
kultuurikeskuseks.
Mind pani mõtlema eelkõige see, et Soome riik astub oma
kodanikuga ühte jalga: ühtne hariduspoliitika nii lääni,
maakonna kui valla tasandil võimaldab rahuldada iga lapse
vajadused: erivajadustega laste võimalus õppida tavakoolis
väiksemates rühmades, abiõpetajate ja tugiisikute kaasamine
õppeprotsessi, noorte nõustamine nii koolis kui hiljem

Elimäe kroonikat



elukutse valikul jne. Soome riik väärtustab haridust ja
haritust, õpetajat peetakse võtmeisikuks koolis, teda ei jäeta
probleemi tekkimisel üksi. Õpilase ja õpetaja heaolu eest
seismine ulatub hästisisustatud klassiruumidest kooli
mänguväljakutele ja sealt edasi valla poolt finantseeritud
puhkevõimalusteni.
Tagasiteel tervitasime Helsingis elavat Alexandre Havard’i,
kes reisist kuuldes meid lahkesti külla palus ja kõiki VHK
õpetajaid tervitada palus.
Kuna reisi sisuline kokkuvõte on alles pooleli ja väärib
tõsisemat süvenemist (ülevaadet õppenõukogus või arutelu
stuudiumis), siis lõpetan seekord soovitusega vaadata reispilte
meie kodulehekülje pildigaleriis reiside fotode alt. Suur tänu
usinale fotokorrespondendile Anu Nigesenile!
Grupis oli meid 22. Soome õpetajad tervitavad meie kaudu
kõiki VHK-lasi! Loodame, et koostöö elimäelastega jätkub
ja et õppereisil nähtu-kuuldu meie tegemistest paistma
hakkab.

Ingrid

Kehakultuuri õppediivan
Reaalkooli Karikas 2005.

22. mail korraldas Reaalkooli Spordiklubi toreda võistluse,
kus 5. - 6. klasside poisid võistlesid jalgpallis ning põhikoolide
poisid ja gümnaasiumi noormehed tänavakorvpallis. Meie
kool osales ainult jalgpalliturniiril ja edukalt.
Alagrupimängudes alistati GAG 1:0 (värav Sander
Matsinalt), 32. keskkool 3:0 (Hans Tiitsmann, Karl-Eerik
Luigend, Armand Levandi ) ja Ühisgümnaasium 3:0 (Luigend
2, Lauri Lend). Kaotus tuli vastu võtta Reaalkoolit 1:3
(Levandi). Poolfinaalis alistati kindlalt 4:0 Mustamäe
Gümnaasium (Tiitsmann 2, Luigend, Matsina) ning finaalis
kohtuti taas Reaalkooliga. Hans Tiitsmanni väravast asuti
kohtumist 1:0 juhtima kuid lõpuks tuli ikkagi tunnistada
vastaste 2:1 paremust. Kokkuvõttes seega 9 kooli
konkurentsis 2. koht. Mängisid MART LAUL, UKU
LANGEBRAUN, KARL-EERIK LUIGEND, HANS
TIITSMANN, LAURI LEND, LAUR NURKSE,
ARMAND LEVANDI, SANDER MATSINA.

Kesklinna koolide 3.-5.klasside kergejõustik.
3. klassi tüdrukud saavutasid 302 punktiga 4. koha (14
kooli). Paremad tulemused: PAULIINE MUREL ja
KRISTINA MIRJAM VILLAND jagasid 60 m jooksus
ajaga 9,7 sek. 4. - 9. kohta (52 võistlejat). 3.klassi poisid olid
364 punktiga teised. Lisaks Markus Silla I kohale 60 m
jooksus ja III kohale kaugushüppes märgiks ära veel poiste
kohad 60 m jooksus: 6.-7.Aleksander Lapin 9,3, 8.-11.
Anselm Oja 9,4 ja 12.-16. Karl-Eerik Valkna 9,5.
Kaugushüppes oli Anselm 3.59-ga üheksas.
4.klassi tüdrukud saavutasid 7. koha 264 punktiga (13 kooli).
Birgit Valgemäe oli 60 m jooksus ajaga 9,3 seitsmes ja
kaugushüppes 3.71-ga 13. kohal. 4. klassi poisid said 2. koha
357 punktiga (14 kooli). 60 m jooksu kohad : I Karl-Henri
Rebane 8,7, 6.-10. Mattias Kuppart 9,1, 11. - 13. Tom
Gregori Brazier ja Andreas Lepamets 9,2. Kaugushüppes
oli Tom Gregori 3.79-ga üheteistkümnes.
5.klassi tüdrukud saavutasid ka 7. koha (13 kooli). Eleene
Vaino oli nii 60 m jooksus (9,3) kui ka kaugushüppes (3.98)
seitsmes. 5.klassi poisid saavutasid I koha (13 kooli) 391
punktiga. Karl Ivar Maar jagas 60 m jooksus, kus Siim
Brazier oli kolmas,  ajaga 8,8 sek. neljandat kohta.
Kaugushüppes oli Siim kolmas (4.39), Johan Karlson kuues
(4.13), Märt Rannap seitsmes (4.10) ja Kenneth Pert kümnes
(4.03). Palliviskes Hans Tiitsmann 47 meetriga seitsmes.
Kesklinna koolide 3. - 5. klasside spordimängude
kokkuvõttes saavutati Reaalkooli ja Westholmi
Gümnaasiumi järel 3. koht!!!

Tallinna Koolinoorte MV kergejõustikus 23. - 24. mail
Kadrioru staadionil.
VHK õpilased saavutasid 3 auhinnalist kohta:
Rasmus Toome tuli Tallinna Koolinoorte meistriks 100 m
jooksus ajaga 11,39 ning saavutas 200 m jooksus ajaga 23,27
3. koha. Elina Noomen saavutas tagajärjega 1.60 neidude
kõrgushüppes 2. koha.

Moisio mõis, mille on kavandanud Karl Ludvig Engel

Skungikapsas Arboretumis


