Mihklipäev 2010
Mihklipäeval aasta tegemistele tagasi mõeldes tuleb esmalt keelele tänu kõigile, kes mõttes, sõnas ja teos
õla alla on pannud, et täna siin koos olles kordaminekutest rääkida saame.
Just kaasamõtlejate toel oleme suutnud säilitada kvaliteetse õpikeskkonna ja erinevad tegevusvõimalused
meie õpilastele ning töötasud õpetajatele ja töötajatele.
Eelmine sügis olime mures Püha Miikaeli Kooli pärast, mida ähvardas sulgemine, kuna Vene 31 majal puudus
varuväljapääs. Kooli hoolekogu üleskutse toetada tuletõrjetrepi ehitust leidis vastukaja rohkem kui 300
lapsevanema ja ettevõtte seas, koguti üle 200 000 krooni ja selle tulemusena on tänaseks tuletõrjetrepi
põhiosa valmis. Suvel alustati majas oma jõududega ka remonditöid, täiesti uue näo sai trepikoda, paigaldati
valgustid, suur töö tehti ära maja elektrisüsteemi uuendamisel. III korruse suur ruum on vaheseintega
kolmeks jagatud, klasside põrandad ja uksed värvitud. Järgmisena vajavad väljavahetamist aknad, et tagada
nõuetekohane juurdepääs evakuatsioonitrepile, samuti tuleb päästeameti nõuete kohaselt katta tulekindla
värviga vaheuksed. PMK klassiruumide õppetööks ettevalmistamisel tulid taas appi lapsevanemad, kes
aitasid ruume sisse seada ja hubasemaks muuta.
Laatadest rääkides teeb alati südame soojaks ühtse pere tunne, mille tõttu laat meie koolielus aastate
jooksul nii oluliseks kujunenud on. Täname väga kõiki jõulumüügi ja kevadlaada korraldamisele
kaasalööjaid! Kokku koguti jõulumüügi ja kevadlaadaga üle 232 000 krooni.
Selle raha eest oleme ostnud
• garderoobi- ja jalatsikapid põhikooli 31 229.• puutööpingi 12 594.• toolid gümnaasiumisse 14 143.• PMK-sse valgustid 11 994.• elektri- ja arvutikaableid 34 200.• puhastusvahendeid, tasunud kolimisteenuste eest (Kunstimaja kolimine Okasroosikese lossi jne)
Lisaks sellele oleme remontinud aknaid, seadnud sisse põhikooli õpetajate töökohad endisesse põhikooli
raamatukokku ning valmistanud ette töökohtade sisseseadmist IV korrusele keeleõpetajate tuppa.
Kui möödunud sügisel oli suureks mureks põhikooli paljundusmasina täbar seis, siis toetas Miikaeli Ühendus
VHK-d 52 200 krooniga, mille eest osteti uus paljundusmasin.
Gümnaasiumi vahesaal oli kaja tõttu õppetööks ebasobiv. Sel aastal osteti sinna uued kardinad (25 876.-),
mis muutsid saali akustika talutavaks. SA Dharma annetatud rahaga sisustasime gümnaasiumi keldris
paikneva jõusaali, kus on nüüd võimalik kasutada veloergomeetrit, sõudeergomeetrit ja jooksurada; jõusaali
seadmetele kulutasime kokku üle 98 000 krooni.
Eelmisel aastal tegid lapsevanemad ära suure töö Aiakese ruumide remontimisel. Sel aastal korraldame laste
päevahoidu juba kolmes eri vanuserühmas: meil on sõimeealiste rühm, lasteaed ja koolieelikute
pikapäevarühm. Kui magamiskohtadest puudus tuli, leidsime taas toetust lapsevanematelt.
Kõige suuremates rahalistes raskustes on selgi aastal õpilaskodu, sest riik finantseerib vaid põhikoolis
õppivate laste elamist õpilaskodus. Õppimisvõimaluste loomine gümnasistidele on endiselt jäänud meie
kogukonna mureks. Miikaeli Ühendus finantseerib ka õpilaskodu laste toitlustamist ja vaba aja veetmist.
Tänu headele annetajatele saavad õpilased kasutada liuvälja ja käia ujumas. Aastate jooksul on õpilaskodule
märgatavaks toeks kujunenud püsiannetajad. Loodame, et leiame ka algaval aastal õpilaskodu käekäigule
kaasaelajaid, sest mure on suurem kui kunagi varem.
Kordaläinuks võime lugeda noorte emade projekti. Tänavu lõpetas gümnaasiumi kaheksa noort, kellest kuus
jätkab haridusteed riigieelarvelistel kohtadel, üks töötab ja üks püüab leida tööd.
Täname väga peresid, kes majanduslikult keerulisel ajal on võtnud kohustuse maksta suuremat õppemaksu,
et saaksid õppida ka need lapsed, kelle peres parajasti laste õppe eest tasumiseks raha ei jätku.

Õde Maryle on aastate jooksul olnud südameasjaks leida vahendeid nägemispuudega laste õpetamiseks.
Kuigi suurem osa õppest kulgeb tänaseks juba riiklike vahendite toel, on kvaliteetse õppe tagamiseks siiski
abi vaja. Tänu aktiivsetele vanematele tegime koostööd Euroopas asuva sõjaväelaste naiste komiteega ja
saime raha Easy Reader’i ostmiseks –see on kaasaegne pimedale mõeldud abivahend, mis võimaldab
raamatu teksti mobiiltelefoni suurusele seadmele salvestada, nii et laps saab õppetükke kas või autos
kojusõidu ajal kuulata.
Juba teist aastat korraldasid põhikooli ja kunstimaja õpetajad kooli eelarvemurede lahendamiseks juunikuus
lastele linnalaagri ja juulis keelelaagri nendele lastele, kel kauase välismaal viibimise või muukeelse kodu
tõttu eesti keeles tuge vaja. Nii teeniti koolile üle 90 000 krooni. Oma vaba aega ja jõudu panustades
korraldasid õpetajad asutustele jõuluüritusi ja hoidsid kokku õpetamiskulusid, andes osa tunde ilma töötasu
saamata. Nii üksteisest hoolimise kui kokkuhoiu põhimõtte järgimise osas on õde Mary meile elavaks
eeskujuks.
Keerulises olukorras oleme toetunud kooli hoolekogu liikmete nõule ja jõule, seda just kooli probleemide
lahendamisel linna ja riigi tasandil, kontaktide loomisel Rotary klubide ja teiste aidata soovinud asutustega.
Eelmisel aasta mihklipäeval pidulikult avatud gümnaasiumi loodusteaduste kabinet on tõsiseks väljakutseks
nii erialaselt huvitatud õpilastele kui ka heaks võimaluseks neile, kel huvi alles tekkimas. Oleme tänulikud
Rotary klubide rahvusvahelisele koostööle, koostööle Kultuuriväärtuste Ametiga, Hollandi fondile Päikeselill,
Katoliku Kirikule, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja paljudele teistele.
Viimased kuud on koolile olnud üpris keerulised, kuid oleme saanud tuge paljudelt inimestelt alates nendest,
kes aitasid vaipu, mööblit ja valgusteid annetades ruume hubasemaks muuta, ja lõpetades nendega, kes on
olnud moraalseks toeks. Oleksime tahtnud kõiki nimepidi tänada, kuid see nimekiri tuleks väga pikk, lisaks on
paljud soovinud jääda ka anonüümseks.
Teadmine, et ka majanduslikult raskel ajal võime loota üksteise heale tahtele teise inimese jaoks midagi ära
teha, loob kindlustunde. Kindlustunne ja kokkukuuluvustunne annavad jõudu edasi minna.

Suur-suur tänu kõigile!
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