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nVaadati katkendeid tütarlastekoori esinemisest
Minneapolises St Olafi kolledzis.

n Vene keele päevad ja kohtumine Pushkini
sugulastega. Info nende ürituste kohta ei ole jõudnud
vanematekogusse. Ainesektsioonide korraldatavad asjad
peaksid käima vanematekogust läbi, siis jõuab info ka
paremini inimesteni (Teataja ja kodulehe kaudu).

nGümnaasiumi vastuvõtt. Otsustati, et piisava arvu
õpilaste korral avatakse ka rootsi keele rühm B-keelena.
Sel aastal komplekteeruvad klassid järgmiselt:
keel+kunst; teater+muusika+humanitaar; reaal.

nJärgmise nädala neljapäeval stuudium: Virge
räägib uuest puhkuseseadusest, Kersti palgata puhkusest
ja järgmisest aastast.

nEuropa Nostra (Euroopa muinsuskaitseauhind)
komisjoni liikmed käisid lisavaheajal meie
gümnaasiumimaja vaatamas ja kooliga tutvumas ning
tegid ettepaneku, et VHK võiks kandideerida kahes
kategoorias: restaureerimistegevus ja kultuurilis-
haridusliku järjepidevuse hoidmine.

n Lisavaheajal käis VHK-s ka Saksamaa fondi
Renovabis esindaja. Renovabis on üks meie
suuremaid toetajaid olnud. Kohtumisest kasvas välja
idee, et Eesti ja teiste Balti riikide kristlikud koolid
peaksid omavahel rohkem kontakteeruma, võiks
korraldada ka ühiskonverentsi vm.

n17.-21. maini toimub Tallinnas Sinilinnu nädal
(UNESCO) teemal “Tallinn – lapsesõbralik linn”, kus
on palju meie teatri-, muusika- ja kunstiõpilaste
esinemisi.

nLubada 20. aprillil 6.P ja 6.T minna Viljandisse
teatrisse.

nJärgmises vanematekogus: järgmise õppeaasta
planeerimine.

PAASTUAEG

Jätkame paastuaja teemaga ja vaatame, kas võiksime teha üks või kaks
sammu selles suunas, et meie elu teejuht oleks meie südametunnisus, mitte
meie mugavus. Peaksime püüdma teha kõike seda, mis võib tunduda raske
või ebameeldiv, võimalikult suure hoolega. Näiteks:

- Üritan tõesti olla klassis õigel ajal, et kõik saaksime koos tundi alustada.

- Pööran tähelepanu kooli riietumistavadele (koolivorm).

- Täidan oma vihikut, arvestades sellega, et vihikus peegeldub minu
suhtumine nii enda kui õpetaja töösse. Klassis vastutan ka selle eest, et
klassikaaslased saaksid oma aega hästi kasutada ja õppida, püüdes kuulata
ja mitte vahele segada.

- Võtan vastu rahu, tähelepanu ja naeratusega selle, kes tuleb minu juurde
nõu või abi küsima.

- Teenin hoolikalt ja hea meelega neid, kes minu ümber elavad ja kellega
suhtlen päevast päeva. Teenima on ilus sõna!

- Arendan julgust ja alandlikkust, tunnistades nii endale kui ka teistele,
et olen eksinud. Vabandan, kui olen oma eksimusega kellelegi halba teinud.

- Pühendan mõned minutid igal õhtul oma möödunud päevale. Kas mu
südametunnistus on puhas? Mida olen teinud teiste heaks? Kas olen kellelegi
halba teinud? Kas vabandasin? Kas olen suutnud oma kohustusi täita?
Mida tegin täna hästi? Mida halvasti? Mida saaksin homme paremini
teha?

- Seades igaks päevaks väikese eesmärgi, suudame nädala, kuu või aastaga
palju saavutada! Elu on täis neid pisiasju, mis armastuse mõjul muutuvad
suureks!

Laupäeval, 13. märtsil kell 18.00Laupäeval, 13. märtsil kell 18.00Laupäeval, 13. märtsil kell 18.00Laupäeval, 13. märtsil kell 18.00Laupäeval, 13. märtsil kell 18.00

VHK teatrikooli abiturientide lavakava

JULGUSTUSJULGUSTUSJULGUSTUSJULGUSTUSJULGUSTUS

kahes osas, Muusikamajas

Sissepääs prii!

R A A M A T U M Ü Ü K
Järgmisel neljapäeval, 11. märtsil kell 10.00-
14.00 saab gümnaasiumi söökla ees osta inglis-
ja prantsuskeelseid raamatuid erinevatele
tasemetele. Müügil on: sõnaraamatud,
grammatika- ja sõnavaraõpikud, ilukirjandus.



nGümnaasium nPõhikool
IV perioodi 3. nädal

SÜNNIPÄEV

10H  Ott-Henrik Raidmets  11.03

nLaulufestivali nädal

15.-19. märtsini on VHK-s laulufestivali nädal.
Gümnasistidel on võimalus kontserdil üles astuda
kolmapäeval, 17. märtsil.

nKoolivaheaeg

Kevadine koolivaheaeg kestab algab 20. märtsil ja lõpeb
28. märtsil.

nXII lennu almanahh

Viimaks ometi saame alustada heade mõtete kogumist XII
lennu almanahhi jaoks. Selleks tuleb abituriendil VHK
kodulehekülje kaudu sisse logida meie andmebaasi ning
menüüst valida eksperthinnangute asemel Almanahh. Kui
soovime lõpupeol almanahhi raamatu kujul käes hoida, siis
tuleb head mõtted kirja panna hiljemalt märtsi lõpuks!

nAbituuriumi teine proovikirjand

Abituriendid kirjutavad teise proovikirjandi reedel, 20.03.

nToiduraha

Toiduraha tuleb aprillis maksta 20 päeva eest 500 krooni.
Abiturientide regulaarne õpe lõpeb 16. aprillil, toidupäevi
seega 10. Toiduraha seega 250 krooni. Vajalikud rekvisiidid
leiate siit: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium.

nHaridusameti küsimustik huvihariduse teemal

Head vanemad, edastame teile huvihariduse teemalise
küsimustiku, mida on palunud täita Haridusamet.
Küsimustik on elektrooniline ning seda saab täita kuni 14.
märtsini. http://bit.ly/tallinn1

n8. märtsil kell 10.00 Nõmme Muusikakoolis konkurss:
tšellode eelvoor.

n9. märtsil kell 16.00 MMs õp. Karin Sussi õpilaste kontsert.

n 10. märtsil Märjamaa Muusikakoolis omaloomingu
konkursi tööde esitamise tähtaeg.

n10. märtsil kell 13.00 Muusikamajas klaverietüüdide
konkurss.

n11. märtsil EML konkurss viiulitele.

n11. märtsil kell 17.00 MM konkursikavade läbimäng.

n12. märtsil kell16.00 Muusikamajas õp. Krista Madiste
plokkflöödiõpilaste kontsert.

n13. märtsil Kauri koolis Rakveres ühiskontsert, õp. Ene
Nael ja õp. Kristiina Are (TMKK).

nMuusikakool

nKeeleoskuse uuring

12. märtsil osalevad 9. klassi õpilased rahvusvahelises
keeleoskuse uuringus SurveyLang 2010. Sellega seoses on
nende õppetöö reedel veidi häiritud.

Õpetajad, palun ärge planeerige 9. klassidele reedeks
kontrolltöid, sest nad ei saa kõik tundides osaleda.

nSTUUDIUMID

Enne vaheaega toimub neid veel kaks:

• 11. märts

Teemaks: õppeaasta lõpetamine ja suvine puhkus
(puhkusegraafik). Puhkusegraafiku kohta jagab selgitusi
Virge Kadarik.

• 18. märts

Teemaks: eksperthinnangute skaalad

Kevadisel koolivaheajal on taas eksperthinnangute täitmine.
Kuna sügisel tekkis palju küsimusi skaalade kasutuse osas,
räägime need uuesti üle.

Palun kõikidel õpetajatel osa võtta.

nVÕISTLUSTE TULEMUSI

4. märtsil toimunud „Nuputa“ võistlustel, kus osales 35
Tallinna kooli, saavutasid väga häid tulemusi VHK esindused.

5.-6. klassi võistkond (KRISTJAN KONGAS, JÜRGEN
LUUS, JOONAS JÜRGEN KISEL ja KERTU AER)
saavutasid II koha.

Võistkonda juhendas õpetaja Marge Hoppenstiel.

7. klassi võistkond (JOHANNES KÜMMEL, JAAGUP
KÜMMEL ja AETRA RAABE) saavutas 4. koha.

Võistkonda juhendas õpetaja Juta Kranna.

Suured tänud ka teistele matemaatika õpetajatele, kelle
õpilased võistkonda kuulusid!

LUMINE MAASTIK

Sel aastal meil on väga lumine maastik,

Mille sarnast te näin´d pole eelmisest sajandist saadik.

Siin kõrguvad oksad ja lumised puud

ja lastel on kõrvuni naerusuud.

Kõik rohi on tiheda lume alla mattun´d

Ja lumi on katuseräästad ka katnud.

Üle õue meil jookseb üks põhjapõder,

kelle kõrval ka jookseb üks väike sõber.

Erik Richard Salumäe, 4.P klass

(Omaloomingukonkursi eripreemiad)
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KESKLINNA KOOLIDE 3.-5. kl  SPORDIMÄNGUD

Rahvastepalli finaalturniirile jõudsid ka 5. klassi tüdrukud,
kes Westholmis toimunud alagrupiturniiril kaotasid 21. Kooli
tüdrukutele, kuid võitsid pingelises mängus kohalikke. Kaks
vastast (Juudi Kool ja Liivalaia Gümnaasium) ei tulnud kohale.

Suusatamise teatevõistlused toimusid 3. märtsil Nõmmel,
kus lisaks Kesklinna viiele koolile selgitasid parimaid ka
Nõmme, Haabersti ja Kristiine linnaosa koolid – kokku osales
17 kooli. VHK poisid kooseisusus MARTIN LEEDO,
MARKUS MUUK ja CHRISTOPHER KALEV tulid
kindlalt Kesklinna meistriteks (üldjärjestuses oldi teised)!
Tüdrukud pidid tunnistama vaid Reaalkooli paremust
(üldjärjestuses saavutati 6. koht). Hõbeda teenisid
KATARIINA KIVI, TRIINE LUUS ja JUULIA
ALEKSANDRA MIKSON. Kuna VHK-st soovis
suusavõistlusele tulla rohkem lapsi, siis panime välja kolm
poiste ja kolm tüdrukute võistkonda. Vahvast suusapäevast
said osa ka Katariina Braun, Marit Raatma, Kirke Aer, Marie
Tombu, Mari-Ann Reede, Eliise Lind, Karl Johan Herodes,
Isak Lambot, Johan Haldna, Aleksander Einpalu, Georg
Simon Herodes ja Gert Kikkas. TÄNU: Tahaks väga tänada
ka Isaku, Markuse ja Triine isa ning Juulia ja Katariina Brauni
ema, kes aitasid suuski ja lapsi transportida!

nKehakultuuri õppediivan nKunstimaja

KUNSTIMAJA OMALOOMINGU KONKURSS 2010

PEAPREEMIAD

Algaste:

ALEKSANDRA PÄRN 2.T - Keraamika peapreemia
tundliku ja elavalt kujutatud keraamilise „Jänese“ eest

KIUR SEILER 4.P - Puutöö peapreemia, huvitava ja
vaimuka lahenduse eest töös „Sajandi talv”

LINDA MOREL 1.T - Meisterdamise peapreemia,
suurejooneline ja leidlikult teostatud kompositsioon töös
„Sajandi talv“

KAROLIN SAAR 4.T - Fotokunsti peapreemia

NELLI VIISIMAA 1.T - noore maalija preemia jõulise
värvikäsitluse ja teostuse eest

Keskaste:

JAKOB KROSS  7.P - Käsitöö preemia töö eest „Tuleviku
sild”, tervikliku ja dünaamilise lahenduse eest

KÄBI SUVI 9.P - Filmi preemia, töö „Aste” meeleoluka ja
vaimuka lahenduse eest

KARL MARKUS ANTSON 7.P - Noore kunstniku
preemia joonistuste “Ilu tee“ ja „6 Brothers Tours“ eest
ning julge lähenemise eest puidust inimfiguuri „Surnud
tantsijanna“  teostuses

Vanem aste:

ERIK HALLIK 11. KUNST - Maali peapreemia:
Suurepäraste fantaasiamaalide eest.

LIINA PÄÄSUKE 11. KUNST - Filmikunsti preemia.
Sügava ja analüütilise lühianimatsiooni eest.

ERIPREEMIAD:

MIHKEL HIRVE 2.P - töö „Väike prints“ huvitava
ülesehituse ja maitseka teostuse eest

KAAREL JAAN KADARIK 3.P - toreda kompositsioonilise
lahenduse  puidutöös „Lustakas noot“

JOONAS KOFF 2.P - töö „Sajandi talv“ toreda
kompositsiooni eest

KERTU TRAKS 5.T - töö „Sapsu“ põhjaliku ja analüüsiva
uurimuse eest

KATARIINA MARLEEN NIINEVÄLI 3.T - maitsekalt
teostatud arhitektuurse maketi eest

ELISABETH REIMAN 2.T töö „Rapuntsel“ toreda
teostuse eest

ELISABETH UNDRITS 1.T - vahvalt teostatud töö eest
„Harry Potter“

(Jätkub järgmisel leheküljel)

nOmaloomingukonkurss

nKeraamikatöökojas on viimast nädalat välja pandud
õpetaja Merle Suurkase tekstiiliringi õpilaste tööd.

nKunstimaja õp. koosolek esmaspäeval, 8.03. kell  9.00.

nReisikiri
Tervitused maalt, kus kõik on AMAZING!

Täna oli meil kõige tähtsam kontsert hiiglaslikus Orchestra Hallis (sinna
mahub ca 2000 in). Koridorides olid muide seinal kõikide inimeste või
kollektiivide pildid, kes seal esinenud olid ja me leidsime Neeme Järvi ja
Eri Klasi. Kontsert ise läks enam-vähem hästi ja, nagu vist iga kord
siin, meid tervitati aplausiga püsti seistes (arvatavasti Tormise
"Käsikivimängu" toime). Esimene lugu oli vana hea "Mu süda, ärka
üles", ja minu arust nägin ma viimase salmi ajal hetkeks publikusse
vaadates, et vähemalt ühel kuulajal oli karp lahti :D

Pärast oli meil green roomis kerge hüsteeria/eufooria nagu ikka pärast
tähtsat esinemist ja siis jagati meid jälle uutesse peredesse. Seekord on
meil väike pere, ainult isa, ema ja 5-kuune poisike (väga nunnu, meil on
suur vastastikune kiindumus). Ema on viiulimängija (nagu ma aru
sain, siis Minneapolise orkestris vms) ja isa kaplan haiglas. Eriti palju
me ei jõudnud rääkida, sest nad läksid magama.

Eelmine pere oli seevastu suur, neil oli kolm tütart (Olivia, 16, Jenna,
vanus teadmata, aga pakuks 13-15, ja Jane, 9) ja poeg Jack (kah
vanus teadmata, aga umbes 10-11?) ja muidugi issi-emme (tegelikult
mitte nii 'muidugi', sest üks pere, kus Liis ja Hanna-Maria olid, oli ka
emme-emme) Aga see meie oma oli väga tore ja sõbralik, ainult ka
nende juures olime nii vähe aega, et ei jõudnud eriti miskit teha.

Homme on siis meil meelelahutusele pühendet päev, läheme kõigepealt
kunstimuuseumi ja siis ...trummipõrin... poodlema Minnesota suurimasse
kaubanduskeskusesse nimega Mall of America. Neile, kes virisevad
Kristiine keskuses ekseldes: see on arvatavasti umbes 10000 korda suurem.
Selle SEES on lõbustuspark Ameerika mägedega. Ja palju muud.
Loodetavasti jääme siiski ellu.

KOORI LIIGE



KIRJANDUSE OMALOOMINGUVÕISTLUS  2010

GÜMNAASIUMI PEAAUHINNAD

�  MIRJAM PARVE - luuleauhind luuleraamatu
“Juhuslikud muljed” eest.

�  KARL-ERIK TALVET - proosaauhind jutustuse
”Kain ja Aabel” eest.

Gümnaasiumi eriauhinnad

HANNA LINDA KORP - eriauhind sisu ja vormi
õnnestunud ühendamise eest.

ANNA-LIISA TOROPOV - eriauhind müüdi modernse
käsitluse eest.

LISET MARLEEN PAK - eriauhind kujundliku
rahvapärimusliku lähenemise eest.

JOHAN ELM - miniatuuriauhind.

MARILIN LÕUGAS - eriauhind muinasjutumotiivi
õnnestunud tõlgenduse eest

KARL ALLIKA JA INDREK JÕE - eriauhind klassikaliste
kaanonite järgimise eest.

HELENA LEIF - eriauhind omanäolise teemakäsitluse eest.

PÕHIKOOLI PEAAUHINNAD

� KADRI-LIIS RAUN - proosapala “Lugu” eest.

� DEVON NATHANIEL GAWLEY - luuletuse “Maailm
muutub” eest.

� ELEN KALDA - proosapala “Kuumaveeallika ääres”
eest.

� ELIIS VAINO - proosapala “Kas mäletad?” eest.

OMALOOMINGU KONTSERT 2010

Noorem vanuserühm

PEAPREEMIA:

� NORA ROOSIMÖLDER IV kl - „Maailm muutub“

ESILE TÕSTETUD:

ELISABETH EGEL II kl - Etüüd “Enne Chopini
mängimist“ - kuulatud helide eest

ERLING TUXEN RINGKJOB ja JENS-PATRIK RAND
II kl - „Vahvad sõdurid“ - julge karakteerse esituse eest

Katariina Kivi III kl - „Mäed ja jõed“ - ilusa meloodia eest

Tänukirjad:

ALESSIA SARACENO, eelkool - “Kaunis maailm”

LOORE LAIMETS I kl - “Lillede tants”

PÄRTEL EHASALU I kl - “Jääkaru tants”

SOFIA KVICHIA I kl - “Kurb ja rõõmus”

MARIT RAATMA üldkult. II - “Vesi”

ELISABETH REIMAN üldkult. II - “Tuuline meri”

KAUR VOOLAID pillistuudio III - “Teistmoodi lugu”

Keskmine vanuserühm

PEAPREEMIA:

� HENRI VIIES VIII kl - „Kuu- ja päikesevarjutus“

ESILE TÕSTETUD:

MARILIN SALSTRÖM VI kl „Lumesadu“ - ilusa
harmoonia eest

JAKOB ROSIN VIII kl „Mõtisklus“ - ilusa meloodia eest

(Jätkub...)

KATRINA JOHANNA KARRO 2T - tublile noorele
kunstnikule töö eest „Sipsik“

RUDOLF PAUL KORP 4P - töö „Sajandi talv“ huvitava
lahenduse eest

ERKO TÖLPT 3P - tervikliku ja täpse kompositsiooni
lahenduse eest teemal „Loodus“

JOEL MARKUS ANTSON 7P - töö „Chopin 200“
tehniliselt põhjaliku teostuse eest

ERLING RINGJOB 2P - õpetaja Pillele tehtud linnumaja
maitseka ja lööva disaini eest

EIK EERIK SIKK 3P - omanäolise raamatu eest
puidutehnikas

JOONATAN MÄGI 4P - toreda klassikalise arhitektuurse
lahenduse eest tööga „Suvemaja, kus olla“

JOONAS SIMSON VESKI 4P - töö „Ilu tee“ tervikliku
kompositsioonilahenduse eest

LUUKAS HEINRICH VÕRNO 4P - töö „ Ilu tee“
vaimuka lahenduse eest

PAULIINE MARIE KORP 9T - filmikunsti eripreemia

Kunstimaja preemiad jätkuvad: Põhikooli eriauhinnad

JÜRGEN LUUS ja MARKUS MUUK - leidliku lihtsuse eest

JOONAS JÜRGEN KISEL - muinasjutu julge ning vaimuka
interpreteerimise eest

MARI EESMAA - loomaloo eest.

KELLI JAAMA - fantaasialoo eest.

KAROLIINE-LISETTE KÕIV - hea kompositsiooni eest.

MONIKA VÄLISTE - kauni looduskirjelduse eest.

MADLI JÜRISSON - kriminaalse fantaasialoo eest.

KREETE MI RAND - omanäolise teemakäsitluse eest.

ALGKOOLI PEAPREEMIAD
PAULIINE PÕLDMAA 1.T - jutustus Sajandi talv

ELISABETH REIMAN 2.T - luulekogumik “Lõbus aasta”

IRIS EELMAA 2.T - luulekogumik “Luuletused”

MARKUS KARIIS 4.P talvekirjeldus “Lumi”

Algkooli eripreemiad:

ADELE TASKA 2.T raamat „Marta lood“

ELS MARTA RAIDMETS 3.T - vabavärsiline luuletus “Ma
loodan”

ERIK RICHARD SALUMÄE 4.P klass - luuletus “Lumine
maastik”



Muusika preemiad jätkuvad:

Tänukiri:

PAULA FRITZE V kl - Mahajäetud

Vanem vanuserühm

PEAPREEMIA:

� RAEL KÕIV X kl - Klaveripalade tsükkel “Vihmasadu“

� JOHANNA KIVIMÄGI XI kl - „La Folle“, „Elsile“

ESILE TÕSTETUD:

TAANIEL POGGA XI kl - Teema L. Koidula luuletusele
“Haual“ - hästi tabatud meeleolu eest

Tänukiri:

KAROLIINA SAATPALU IX kl - Oliivisalud

TEEMA “CHOPIN 200” LEIDLIKUD LAHENDUSED

MADLEEN MARIA KIRJA, MARIA BARBARA
NIITVÄGI, KAROLIINE-LISETTE KÕIV VII kl - Film
“Kas tead kes on Fryderyk?”

ELISABETH EGEL II kl - Etüüd “Enne Chopini mängimist“

JAKOB ROSIN VIII kl - Presentatsioon “Intervjuu Chopiniga”

III klassi tüdrukud - (Varju)Nukuteater Chopin 10

MARIA LIIVE, KIRTE JÕESAAR, KELLI MARIA
JAAMA VII kl - Lauamäng “Chopin”

KARL POLL - Joonistus

ESILE TÕSTETUD:

LAURABELL KABRITS IV kl - Koreograafia teemal “Ilu
tee” - meisterliku esituse eest

Täname toetajaid! Heliloomingu ja kirjanduse
auhinnad panid seekord välja:
Rahvusooper Estonia, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti
Nukuteater, A.H.Tammsaare nim. Teater, Pärimusteater Loomine
Tallinna Linnateater, VAT Teater

ÕDE MARY TÄNAB OMA KOLLEEGE!

Dear Colleagues, One and All,

To each of  you I do wish to thank you for your good wishes for my
87th birthday. In so many ways you have given me plenty to remember
for more than 363 days until I gather more birthday memories for
my rocking chair days.

Further I want to thank you for listening to my request.

Now I have the joy of sending to Caritas Finland the sum of
3580EEK - (229•) from the Vanalinna Hariduskolleegium for
Relief  Work in Haiti - your donations.

I pray blessing on each and all of you.

Gratefully,

SISTER MARY

nTänud!

Maakaup.com on pea aasta tegutsenud kaubaring, mis toob
talutooteid Tallinnas asuvatesse jaotuspunktidesse ning soovi korral
ka koju. Alustasime kaubaringi, sest soovisime süüa talutooteid.
Meile on lokaalse tarbimise juures tähtsad kaks aspekti. Samavõrd,
kui tahame süüa kodumaist toitu, soovime toetada Eesti
väiketootjate arengut. Soovime üheMaakauba kaubamärgi alla luua
rohkem kaubaringe ja olla väiketalunikele tõepoolest arvestatav
partner. Siinkohal toon ülevaate meie tõekspidamistest, mis aitavad
meil edasi liikuda ja inimesi endaga kaasa kutsuda.

• Et talud jääks alles - Kui maaettevõte saab alustada ning kasvada,
omades turustamisvõimalusi paindlike võrgustike näol, mida
meietaolised ringid  pakuvad,  siis nende hulk ja nende
tootmismahud saavad loomulikul teel kasvada. Ühel hetkel võiks
olla eestlase toidulaud kaetud kodumaise elementaarse talukaubaga,
andes paljudele talunikele arenemisvõimalusi ja sissetulekuallika.

• Et toit oleks puhas ja kasvaks kodumaise toote mitmekesisus -
Lähitootmine ja võimalus turustada väiksemaid koguseid jätab
ära vajaduse toiduineid säilitada kemiseeritud moel. See omakorda
annab võimaluse arendada uusi  tooterühmi, mida saame siiani
vaid siis, kui oleme nõus säilitusaineid sööma. Kaubavalik laieneb.

• Et meil areneks toidujulgeolek - Kui peaks juhtuma, et toiduainete
import mingil põhjusel takerdub, on tänane Eesti tõsises hädas.
Kodumaise elementaarse toidukraami mitmekesisus suuremates
kogustes on väga nõrk, puuduvad arvestatavad turustamiskanalid.
Sellest vaatenurgast  on erinavad ökopoed siiski vaid butiigid.

• Et südametunnistus oleks puhas -  Suurtootmine maailmas tekitab
hulganisti probleeme eelkõige monokultuuride laiaulatusliku
kasvatamise osas, kus suurema ja kiirema kasumi taotluses
kasutatakse suurtes kogustes kahjuritõrjevahendeid, haiguste
kaitseks mürgiseid kaitsevahendeid, kunstväetisi, mis mullastike
koostist rikuvad ning põhjavett reostavad. Monokultuuride selline
kasvatamine on juba põhjustanud ja põhjustab edasi kõrbestumist.
Ökoloogilise mitmekesisuse hävitamine suurtelt maaaladelt toob
kaasa erosiooni tekke. See võib tulevikus tekitada joogivee
ulatuslikku defitsiiti. Praegu on suurtootmise taga suured kasumid
ja süsteem on hetkel parimas elujõus. Kohaliku orgaanilise
põllumajanduse areng  säilitaks ökoloogilist mitmekesisust veel
vähe rikutud Eestimaal. Viimasest  vaatenurgast ei toeta  ka kõige
ökomad toidud, mis saabuvad meile kaugetelt maadelt meie
eesmärgi põhialuseid.

Sellepärast saab Maakaubast kodumaist talukaupa. Rõõmsat
tellimist!

Sirkka Pintmann

MAAKAUPA SAAB NÜÜD TELLIDA VHK-sse!
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