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NÄDALA MÕTE: ADVENDI TEINE NÄDAL

Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna,
mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli
Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta
end üles kirjutada koos Maarjaga, oma
kihlatuga, kes oli lapseootel. (Lk 2:4–5)
Peagi algab advendi teine nädal. Tuleval pühapäeval süütame advendipärjal
teise küünla ja jõulupühad on jälle sammukese võrra lähemal. Advendiaega
võibki vaadata kui rännakut. Traditsiooniliselt võrreldakse adventi teekonnaga, mis võetakse ette ühes Maarja
ja Joosepiga, kes alustasid oma rännakut Naatsaretist väikese Petlemma
poole. Seda sümboliseerib ka teine advendiküünal. Võime vaid ette kujutada,
millise ootuse, samas ärevuse ja teadmatusega nad oma teed alustasid. Teekond oli pikk ja raske ning nagu meiegi
ootus, kasvas neiski järjest enam soov
pärale jõuda. Ja nad jõudsid, tervelt ja
õnnelikult!
Ent Petlemma jõudes avastasid nad
end ootamatust olukorrast: „nende
jaoks polnud majas kohta.“ (Lk 2:7)
Kui palju kordi nad ka ustele ei koputanud, sisse neid ei lastud, sest ruumi
ei olnud. Seega pidid nad varju leidma
vanast koopast või loomalaudast ning
Jeesuslaps, Jumal ise, kellele polnud
inimeste seas kohta, sündis laudas
loomade keskel.
Ehkki Kristuse sündimine leidis
aset enam kui kaks tuhat aastat tagasi, kordub seesama veel ka täna. Seda
küll mitte Petlemma linnas, vaid meie
südames. Võib juhtuda, et meie süda
on suletud, nagu need külalistemajad,
ja meis pole – või on väga vähe – ruumi
teistele inimestele, nii lähedastele kui
võõrastele. Vahel võib juhtuda, et oleme
oma elu täitnud kõiksugu ülesannete
ja kohustustega, oleme keskendunud
oma tegemistele, oma muredele, eesmärkidele või huvidele, nii et sellele,
mis on tõeliselt oluline, ei jää enam

ruumi.
Meie südame uksele ei koputa täna
Maarja ja Joosep, nagu nad koputasid
kaks tuhat aastat tagasi Petlemma linna ustele, aga tänapäevalgi tuleb Püha
Perekond ühes Jeesuslapsega meie
juurde inimeste näol, kellega elu meid
päevast päeva kokku viib. Ja nad ootavad, et me nad vastu võtaksime, et meis
oleks neile ruumi. Kas minu süda on
avar? Kas seal on ruumi teistele: pereliikmetele, sõpradele, koolikaaslastele,
kolleegidele või ehk hoopis võõrale
abivajajale?
Advendiaeg on parim aeg, et eemaldada endast kõik üleliigne ja teha ruumi neile, kes on ühel või teisel moel
antud meie hoolde. See tähendab
näiteks anda teistele rohkem oma aega
ja tähelepanu, kuulata, kaasa tunda
nii heas kui halvas, märgata teisi meie
ümber ja täita nende soove ja vajadusi.
Ehk tähendab see ühendust võtta sõbraga, kellelt pole ammu küsinud: kuidas sul läheb? Või kuulata huviga sõbra
või pereliikme päevamuljeid? Võibolla võiksime leida igas päevas väikese
heateo, millega teistele rõõmu tuua...?
Võiksime mõelda ka neile, kelle jaoks
pole kellegi südames ruumi – kes on
üksildased, koduta või teisiti elu hammasrataste vahele jäänud. Kas minu
südames võiks olla ruumi nendele inimestele? Kuidas anda neilegi edasi seda
soojust ja valgust, mis meis iga advendinädalaga kasvab?
„Armastuse teenimises peab meid
innustama ja teistest eristama eriline
hoiak: me peame teisest inimesest
hoolima nagu isikust, kelle Jumal on
usaldanud meie vastutusele“ (püha
Johannes Paulus II). Me vastutame inimeste eest, kes on siin maailmas meie
kõrval, ja meil tuleks avada neile uks
oma südamesse. Niisiis tehkem enestes
ruumi, et oleksime valmis jõulupühad
ja nendega saabuva Armastuse valguse
oma südamesse avasüli vastu võtma.
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1. Testimine ja õppekorraldus. Haridus- ja Teadusministeerium soovib ülevaadet testide vajadusest. Nakkuse levikut
takistab ainult kõigi testimine, sest viirust võib kanda ka
vaktsineeritud inimene ja haigestuda võib ka vaktsineeritud
ja läbi põdenud inimene. Küsime teste arvestusega, et testitakse kõiki õpilasi ja töötajaid – põhikoolis 2x nädalas ja
gümnaasiumis vähemalt 1x nädalas.
2. Seminar distantsõppest. Katrin Raie andis ülevaate
seminarist, mille korraldas Talendikeskus. Erinevatest
vaatenurkadest anti ülevaade distantsõppe korraldusest ja
kogemusest: õpilane, õpetaja, lapsevanem. Miina Härma
Gümnaasium on leidnud hea käsiraamatu hübriidõppe korraldamisest, see on juba tellitud. Katrin teeb põhjalikuma
ülevaate, kui raamat läbi töötatud ja slaidid käes.
3. Hoolekogu koosoleku kokkuvõte. Katrin Raie andis ülevaate, millest hoolekogu koosolekul räägiti. Hoolekogu andis ettevaatavalt nõu rakendada 2+1 õpet juhul, kui jälle
ohutase suurem ja vaja on lapsi hajutada. Hoolekogu kaudu

kogutakse ka vahendeid loodusteaduste kabineti sisustamiseks. Hoolekogu soovib igati toetada juhtkonda vastuvõtu korraldamisel.
4. VHK advendilaat. Tänatakse korraldusmeeskonda praegustes erilistes tingimustes korraldatud toreda ürituse eest.
Laadal kogutud summale lisanduvad veel annetused ja
oksjonitulud.
5. Jõulusõimede tänava avamine. Avatakse esmaspäeval,
6. detsembril kell 15.30 Raekoja ees. Pärast pakutakse kuuma jooki Vene 22 söögisaalis.
6. Õhupuhastid. Praegu on tellitud õhupuhastid VHK algklassidesse. Lapsevanemate toel saab tellida ka sööklatesse
ja veel kriitilisematesse klassidesse. Ideaalis peaksid õhupuhastajad olema kõigis põhikooli klassides.
7. Algkooli jõuluüritused. 14. ja 16. detsembril toimuvad
klasside advendihommikud. 17. detsembril minnakse ühiselt kinno „Jõulumuinasjuttu“ vaatama. Kinoga on kokku
lepitud kaks seanssi, et tagada 50% ruumi täituvus.

ÕNNITLEME

16. Ars Nova muusikakonkursil Triestes (toimus videokonkursina) saavutasid meie
viiuldajaid kõrgeid kohti. Karoliina Kuppart ja Ingmar Erik Kiviloo saavutasid oma
vanuserühmades I koha (premio assoluto) ning Ursula Melsas II preemia. Tublide
viiuldajate õpetaja on Tereza Šmerling-Heinsaar ja kontsertmeister Susanna Liisa
Onoper.
Palju õnne!
• 7. oktoobril toimus üleriigiline ettevõtlus- ja majandusalane e-viktoriin, kus
noortel tuli rakendada oma ettevõtluse- ja majandusalaseid teadmisi ning vastata 30 küsimusele, abiks oli internet. Osales 1343 õpilast 69st Eesti koolist. Esikolmikusse jõudis neist 30, sealhulgas VHK 9. klassi õpilane Erik Zimin (27 punktiga)! Õnnitlused tubli saavutuse puhul!

TEATEID OLÜMPOSELT

Üleriigiline lingvistikaolümpiaad toimub ühes vanuserühmas ja seetõttu on ka me
koolivooru võitjad järjestatud nii gümnaasiumi kui põhikooli osas ühiselt:
1.-2. koht - Mari Perens (12. R)
1.-2. koht - Gren Hõbemägi (8. P)
3. koht - Oskar Toomet-Björck (12. R)
Palju õnne!
Juba 4. detsembril asuvad internetipõhises piirkonnavoorus pingsat mõttetööd tegema kümme VHK gümnasisti ja viis
põhikooliõpilast. Eelvooru tulemused selguvad hiljemalt 5. jaanuaril. Lõppvoor toimub Tartu Ülikoolis 2.-3. aprillil 2022.
Kõigile tublidele lingvistidele edukat piirkonnavooru!
Ja et saada ettekujutus, mille kõigega lingvistikaolümpiaadil rinda pistetakse, olgu siia lisatud väike katke ogami keelel põhinevast ülesandest (ogami kirjaviis on varaseim teadaolev kirjaviis Iirimaal, mida kasutati 4.-9. sajandil mälestuste ja pühenduste kivisse raiumisel).
TÕLGI IIRIKEELNE VÄLJEND „MA ARMASTAN SIND” OGAMI KIRJAVIISIST LADINA TÄHESTIKKU!

TEATAJA

3

nr 846

TÄNU

TÄNU

TÄNU

TÄNU

Kallis koolipere, head sõbrad!
VHK heategevusliku advendilaadaga kogusime 3643,03
eurot. Kargetes ilmastikutingimustes kulgenud laadategevused kooli hoovis on küll läbi, aga loodusainete laboriklassi sisustamist saab toetada veel mitmel moel. Esiteks
on võimalik teha ülekanne MTÜ Miikaeli Ühenduse arveldusarvele EE791010220032807012 (märksõna „laat”).
Teiseks saab osaleda oksjonil, mis kestab 8. detsembrini.
Oksjonile pääseb ligi selle lingi kaudu https://www.facebook.com/183270338469096/posts/4420085441454210.
Kõik kooli unustatud asjad saab esmaspäevast kätte Vene
22 fuajeest.
Sina, kes sa võitsid õnneloosiga ühe valges karbis olnud
asja, mille unustasid hoovi, võta minuga hiljemalt teisipäevaks ühendust!
Aitäh kõigile peredele, kes leidsid võimaluse varustada
õnneloosi ja oksjonit kingitustega, kohvikut söödava ja joodavaga ning müügilette müüdavaga!
Täname kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja annetajaid,
kes leidsid võimaluse laata toetada!
Aitäh, kes ise appi tulid!
Aitäh kohvikumeeskonnale, kes kõik laudadel laiunud
hõrgutised maha müüs. Eriline tänu teile, Tiina Raud, Liis
Ugandi, Kristi Reindla, Brigitta Mikko, Terje Kruus, Tiive
Murdoja, Nataly Järvik, Liisbeth Orav, Ülle Allsalu, Sigrid
Mets. Aitäh teile, et kohvikut hõrgutistega varustasite,
Mari Paenurm, Karolina Barbara Viks, Kertu Tõntson, Angela Agur, Anneli Randla, Aari Lemmik, Ahto Kallas, Ketlin
Ravel, Aleksander Sööt, Veronika Rahu, Algi Karits, Sanna
Laimets, Kai Kutman, Maris Hellrand, Ave Hännikäinen,
Viktoria Heinmann, Raili Ristimäe, Elle Palumäe!
Aitäh õnneloosi meeskonnale, eriti teile, Anette Meekler,
Marta Mia Lepland, Raimond Lepalaan, Oskar Rahu, Rasmus Ermel, Roosimari Kruus, Mae Kangur, Chiara Delfino.
Suur aitäh teile, et varustasite õnneloosi kingitustega, Merle Parts, Katrin Poom-Valickis, Mari Paenurm, Algi Karits,
Riina Lõhmus, Kätlin Teedla, Irma Viidalepp, Angela Agur,
Kadri Meekler, Mari Roots, Elen Terras, Kaisa Lõhmus, Barbi
Pilvre, Karle Rahu, Regina Mathisen, Helen Orav, Egle Viilma, Katrin Nielsen, Ursula Muddi, Külli Toomet-Björck, Raili Ristimäe, Sanna Laimets, Piret Laus, Ruben Zastserinski, Tiina Jürisson, Igor Kaasik, Triin Pajupuu, Ingrid Tikk,
Katrin Valkna, Jevgenia Kleinert!
Aitäh Katrin Raiele, kes koondas kokku oksjonikaubad! Aitäh
teile, et varustasite oksjonit kingitustega, Margit Aasmäe,
Sven Tupits, Urve Russow, Marge Soosalu, Terje Kruus,
Maria Lillepruun, Edith Sepp, Kaisa Lõhmus, Kerstin Kõiva,
Kristi Stahl, Tarmo Luisk, Barbi Pilvre, Irma Viidalepp, Helen
Orav, Krister Lepp, Mattias Hännikäinen, Tuuli & Teet Velling, Kai Kutman, Vano Allsalu, Üla Koppel, Marge Loik,
Sanna Laimets, Reene Leas, Jana Zastserinski, Tiina Jürisson, Maris Hellrand, Ingrid Tikk, Mari-Liis Sillaste, Algi Karit, Aveli Kadastik, Mairi Aas, Marek Demjanov!
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Aitäh suurepärase töö eest hoidiste-, kalendri-, küünlaletis,
Tiina Niitvägi! Aitäh teile müügileti varustamise eest, Piret
Laus, Marek Demjanov, Liina Ponetajev, Riin Vähk, Kätlin
Mäggi, Sanna Laimets, Ahto Kallas!
Aitäh kunstimaja õpetajatele eesotsas Anu Johansoni ja
Külliki Tõnissoniga, kes valmistasid laadale müügiks jõulukaunistusi! Suur aitäh, kes varustasid meistreid vajaliku
materjaliga!
Aitäh Helen Pollile ja Reet Reidakule jõulupärgade eest!
Aitäh Kadri Kivile keraamikakojast ja abilistele Liisa Marii
Mathisenile, Ketlin Kõivule, Angela Muddile.
Aitäh, Kaupo Kangur, õnnevalamise läbiviimise eest!
Aitäh sildimeeskonnale, keda juhendas Elizaveta Kozlova.
Aitäh 10.H näitlejatele, kes Kalli Toateri, Paul Abilise, Mihkel Peetsoni ja Rasmus Ermeli juhtimisel elevust tekitasid!
Aitäh kõigile esinejatele selle eest, et võimaldasite oma
etteastetega laadalistel varbaid ja puusasid liigutada!
Aitäh vanalinna fotojahi korraldamise eest Laur Eik Komissarovi perele!
Aitäh, Saskia Soomets, helipuldi ja lavategevuse juhtimise
eest!
Aitäh, Oliver Tamm, Brigita Tamm, August Kallas, Robin
Viilup! Teie käteramm on asendamatu!
Aitäh vilksti-püsti-telkide eest, Jelizaveta Reitsakas, Ursula
Muddi, Maris Vaher, Madis Laansalu! Eriline tänu vilksti
moodustunud telgipüstitamismeeskonnale eesotsas Madis
Laansaluga!
Aitäh arvepidamise eest, Luule Karro ja Roosi-Mari Kivi!
Aitäh kaasamõtlemise ja abi eest, Anu Reidak ja Joel Väli!
Laadatoimkond tänab erilise pühendumise eest järgmisi inimesi:
Saskia Soomets
Elizaveta Kozlova
Demi Viira
Kohtumiseni järgmisel laadal!
Laadatoimkonna nimel
Kati Käpp

VHK 1.–3. klassi ühistöö
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Soomes Tamperes toimunud Tampere Shiai võistlusel, mille käigus selgitati välja ka Soome meistrid
judos, saavutas Ott Aleksander Raud kaalukategoorias <55 kg I koha. Õnnitlused!

VHK LASTE KUNSTIKALENDER 2022

Nüüd müügil! (Vaata ka jõululaadaoksjonile!) Iga kuud kaunistab VHK õpilase teos.
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