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VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM


JAAK LÕHMUS 25.4

MARION LUHASALU 25.4
KAISA NÕGES 26.4

EDNA JÜSSI 28.4

TATJANA GALUTVO 29.4

ENDEL MAAS 30.4

EVA EENSAAR-TOOTSEN 30.4
KRISTA KÕIV 30.4

KRISTA LEHARI 30.4
SAIMA KORP 30.4

MADLI VÄLI 1.5

LEENA SIRP 3.5

SAALE KIVIMAKER-RULL 5.5
BRITA PIHT 6.5

ANNE KIRIKAL 7.5

MOONIKA SIIMETS 7.5

JANA PERENS 8.5

KRISTJAN VEERMÄE 8.5

Vanematekogu 20.04.22
Kontserdid....................
Emadepäevakontsert...
Heategevuskontsert.....
Õnnitlused....................
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„„Spe salvi facti sumus“ – me oleme
päästetud lootuses, ütleb püha Paulus roomastele ning samuti meile (Rm
8:24) /.../ Meil on kingitud lootus,
usaldusväärne lootus, mille abil me
saame toime tulla oma olevikuga: olevikku, isegi kui see on täis vaeva, saab
elada ja omaks võtta siis, kui see viib
eesmärgi poole, kui me võime olla selles eesmärgis kindlad ning kui see eesmärk on piisavalt suur, et teelolemise
pingutust õigustada.“ (Benedictus XVI
„Lootuses päästetud“)
Äsja tähistasime ülestõusmispühi,
Kristuse surnuist ülestõusmist – headuse võitu kurja üle, armastuse võitu
vihkamise üle, elu võitu surma üle.
Kirikukalendris kestab ülestõusmisaeg
tegelikult veel mitu nädalat ja nende
päevade rõõmu jagab meiega kogu
loodu, mis on ärkamas uuele elule:
päike soojendab aina enam, puud punguvad, linnud laulavad, lilled sirutavad
end mulla alt päikese poole. Kevad on
käes – oma vanade imedega, mis on

alati nagu uued, pakkudes igal aastal
imestust ja rõõmu meile kõigile, täites
meid uue lootusega.
Lootus, see on üks jumalik voorus,
mida võime tunnetada kui soovi,
ootust, usku millessegi, mida me silmaga ei näe, aga mis on hea ja võimalik,
mille nimel me elame. Ülestõusmispüha on tõelise lootuse allikas, sest
see tuletab meile meelde, et me oleme
„armastatud igavese armastusega“ (Js
31:3) ning olenemata kõigist raskustest, kurjusest ning meie endi nõrkusest ja piiratusest, mida oma eluteel
kohtame, ootab meidki teekonna lõpus
ees ülestõusmine – alatine õnn, mis on
meile juba kätte võidetud –, kui me vaid
ei väsi selle poole püüdlemast.
Täitku see ülestõusmisaeg meid
lootusega ja andkem oma sõnade ja
tegudega seda edasi ka teistele, sest
„see, kellel on lootus, elab teisiti: talle
on kingitud uus elu.“ (Benedictus XVI
„Lootuses päästetud“)

Okasroosikese 3. korrusel punases klassis
on välja pandud kunstikooli 12. klassi
lõpetajate joonistamise ja maalimise
eksamitööd:

Mattias Lemba, „Isa portree"

SELLES NUMBRIS

NÄDALA MÕTE: LOOTUSES PÄÄSTETUD

Lisel Oja, „Anselmi portree”

SÜNNIPÄEVALAPSED:

joonistatud autoportreed ja lähedasest või
tuttavast inimesest maalitud
portreed.
Tulge vaatama!
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1. Vanalinna kogukonna-aed. Katrin tutvustas projekti „Vanalinna kogukonna-aed“, kus osalevad ka meie
vanemad, vilistlased, õpetajad.
2. Jalgrattaparklad. Tänu vanemate pöördumisele toimus ühine ringkäik võimalike jalgrattaparklate asukohtade väljaselgitamiseks VHK ja PMK hoonete juurde. Osa
võtsid Kesklinna vanem, Kommunaalameti, Transpordiameti ja Linnaplaneerimisameti esindajad ning VHK ja
lapsevanemate esindajad. Lepiti kokku võimalikes asukohtades ja rattaparklate suuruses. Jätkatakse sobivate
rattaparkla tüüpide kooskõlastamist Muinsuskaitsega.
Okasroosikese hoovi parkla tegemiseks peab VHK kokku
leppima Haridusametiga, kuna see on kooli territoorium.
3. COVIDisse haigestumine. Haigestumine on tuntavalt

KONTSERDID

Reede, 22. aprill
kell 10.00 puhkpilliõpilaste lõpueksam
Muusikamaja saalis
kell 16.00 III klassi klaveriõpilaste aastakontsert Okasroosikese II korruse saalis
kell 17.00 IV klassi klaveriõpilaste
aastakontsert Muusikamaja saalis
kell 18.00 õp Anneli Tanksimäe ja õp
Anna Raidami ning Rae huvialakooli
õpilaste ühiskontsert Okasroosikese II
korruse saalis
Laupäev, 23. aprill
kell 19.00 heategevuskontsert „Maailm, mis jääb meile” Saku Suurhallis
(osalevad mitmed VHK muusikakooli
kollektiivid)
Laupäev, 30. aprill
kell 16.00 klaverikontsert Muusikamaja saalis – Aaron Norman Pukk ja
Veli Ernst Reindla
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vähenenud. Praegu haigestuvad õpilased ja töötajad
grippi ja muudesse viirushaigustesse.
4. Ukrainlased koolis. Juurde on tulnud kaks õpilast.
Nende õppe korraldus sujub. Tublilt on rakendunud
nende perede toeks ka meie vanemad. Enne sügist ei ole
selge, kui paljud Eestisse jäävad.
5. Vastuvõtt gümnaasiumisse. Praegu käivad vestlused.
Nimekirjad esitatakse Vanematekogule 11. maiks.
6. Tulevaid kalendrisündmusi: 3. mail juhtkonna
koosolek koos preestritega palverännaku ettevalmistamiseks; 5. mail koolitus lapsevanematele; gümnaasiumi
ball 6. mail Glehni lossis; laboriklassi pidulik avamine
16. mail; VHK ja PMK mailaat 28. mail. Kohila Mõisakool
peab sel reedel oma esimest lõpuballi.
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KUTSE KONTSERDILE LAUPÄEVAL, 23. APRILLIL

Hea koolipere,
Olen VHK 12.K abiturient ning kutsun teid kõiki heategevuslikule tasuta kontserdile „Maailm, mis jääb meile“ – noorte
toetuskontserdile Ukraina laste heaks Eestis.
Nähes sündmusi, mis on viimase aja jooksul aset leidnud Ukrainas, oleme me kõik suure tõenäosusega mõelnud, kuidas
saaksime hädasolijaid aidata.
Sellest sündiski idee korraldada noorte rahukontsert, mille kogu helistamiste annetustulu läheb siia saabunud Ukraina
sõjapõgenikest laste ja noorte traumateraapia heaks.
Kontsert toimub 23. aprillil kell 19:00 Saku Suurhallis. Ka tasuta pilet tuleb registreerida Piletitasku.ee veebikeskkonnas.
Esinejaid on tõesti väga palju: 320 koorilauljat, sealhulgas enamik VHK koore, orkester Kristjan Järvi juhatusel, Siim Aimla
bänd, ansambel Võlukeeled ning 24 solisti. Üles astub ka kammerorkester Ukrainast, Kyiv Soloists.
Solistidena astuvad üles: Uku Suviste, Stefan, Maarja-Liis Ilus, Getter Jaani, Sissi, Jaagup Tuisk, Superstaarisaate finalistid, Tähtede lava finalistid, Annabel Soode, Rute Trochynskyi.
Juhul, kui kohale tulla ei jõua, saab kontserti näha saatena ETV-s sellel pühapäeval kell 22:00.
Ingmar Kiviloo

ÕNNITLEME

• 19. ja 20. aprillil toimus Eesti Rahva Muuseumis noorte
kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled”. Kahe
päeva vältel pidas ettekande kaheksateist kultuurinähtuste uurimisega tegelevat noorteadlast, tudengit ja
gümnaasiumiõpilast, arutleti traditsioonilise ja digitaalse ühiskonna kultuuriliste eripärade ning kokkupuutepunktide üle. Silmapaistvamad esinejad pälvisid Eestiuuringute Tippkeskuse ettekandeauhinna. Välja anti
kuus auhinda, kolm ingliskeelse ja kolm eestikeelse ettekande eest, üks neist Johanna Helene Martinsoni (õp.
Anu Kõlar) ettekanne „Muusika Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegiumi gümnasisti igapäevaelus“. Teised
auhinnatud: Malay Bera (University of Tartu / Ashoka
University), “Thakur Demands Care: Power-Play between

Vernacular Belief and Mainstream Hinduism in Bagnan (WB, India)”, Lodewyk Barkhuizen (University of
Tartu), “Allegorical Constructs in the Mindelo Carnaval:
Idea Transference through Construction & Decay” Kristina Birk-Vellemaa (Tartu Ülikool), „Tütarlapsest sirgus
naine. Seksuaalkasvatus hilises nõukogude perioodis
ning selle mõju 1971–1981 sündinud naiste seksuaalsele enesetajule“, Jason Cordova (Society for Cultural
Astronomy in the American Southwest), “Journey to
the sixth Sun: Computer Modeling Cultural Context of
the Mesoamerican Calendar and Polar Star Precession”,
Greta Liisa Grünberg (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia), „Regilaulu esitusstiili tunnuste analüüs
21. sajandi artistide näitel“.

