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NOORED

Tublisid noori märgatakse ja tunnustatakse
Lõppenud aasta 6. detsembril kogunes Viimsi
valla noorte tunnustamise
ja toetamise komisjon.
Komisjon esitas vallavalitsusele ettepanekud
seitsme silmapaistva noore
tunnustamiseks. Viimsi
vallavalitsus kinnitas
komisjoni ettepanekud
18. detsembril ja otsustas
toetuseks eraldada 1700
eurot.

waii Ekspressi suusasarjas, Alutaguse Eesti noorte meistrivõistlustel ning ka Eesti meistrivõistlustel rullsuusatamises.

Seekordsed
tunnustuse saajad

Loora Mulenok – silmapaistvad

Ron-Antero Borissov – väga edukas õppetöös ja samal ajal silmapaistvad saavutused murdmaasuusatamises. Ta on Harjumaa meister 2018 kuni 16-aastaste vanuseklassis ning Eesti
meistrivõistlustel on ta olnud pidevalt esimese 20 seas. Tal on
head tulemused Swedbank-Ha-

saavutused balletis, aasta jooksul on ta osalenud kuuel rahvusvahelisel võistlusel ja balletikonkursil (Jaapanis, Hispaanias,
Eestis, USAs, Lätis ja LõunaKoreas), jõudes alati finaali. Ta
saavutas 2018. aastal Tallinnas
toimunud rahvusvahelisel balletikonkursil esikoha ja Riias toimunud konkursil kolmanda koha. Noorima eestlasena esindas
ta Eestit ülemaailmse balletikonkursi YAGP finaalis (Youth
America Grand Prix New Your
City Finals).
Agnes Milla Bereczki – väga ak-

tiivne noortevolikogu liige (aseesimees) ning aktiivne osaleja
valla, riigi ja rahvusvahelises

tantsimisega ning osales edukalt Riia Best Showl 2018.

noorsootöös. Eelmisel õppeaastal oli aktiivne õpilasesinduse liige, kelle initsiatiivil alustati Viimsi koolis luuleõhtute
korraldamist. Edukalt osalenud
inglise keele kõnevõistlusel.

Marleen Vesilind – väga edu-

kalt esindanud kooli ja valda
vene keele, eesti keele ja matemaatikaolümpiaadidel, osalenud pranglimise võistlustel, mälumänguvõistlustel ning Känguru võistlusmängus. Harjumaa vene keele olümpiaadil saavutas 1. koha. Lisaks tegeleb ta

Oskar Põllu – edukas, töökas,

sõbralik, aktiivne, väga heade
õpitulemustega noormees, kellel on märkimisväärsed tulemused matemaatikaolümpiaadidel
ja -võistlustel, tema tipptulemuseks on 2018. aasta üle-eestilise internetipõhise matemaatikavõistluse Nutisport Põhja-Eesti
finaalvõistluse 6. koht ning vabariiklikus arvestuses 13. koht.
Ta saavutas internetis Miksikese keskkonnas toimuval pranglimise võistlusel Harjumaa eelvõistlusel 3. koha ning vabariiklikul võistlusel 59. koha (üle
6000 osaleja) ja oli edukas Känguru matemaatikavõistlusel. Ta
on valmistanud animafilmi ning
edukalt osalenud animafilmikonkursil. Neljanda klassi poiss on
ka tubli korvpallur ja aktiivne osaleja näitetrupis Wilhelmiine.

Otto Karl Kont – väga edukas käsipallur, mängib esiliiga võistkonnas Spordiklubi HC Viimsi
ning meistrisarjas HC Viimsi/
Tööriistamarket võistkonnas.
2018. aastal oli ta hooaja resultatiivseim mängija. Ta kuulub
nii Eesti U16 kui U18 vanuseklassi käsipallikoondisesse, on
olnud rahvuskoondise kapten.
Ta on riikliku spordistipendiumi stipendiaat.

periment ja Viimsi kooliteatris. Ta on aktiivne õpilasesinduses ning noortekooris. Ta on
edukalt osa võtnud etluskonkurssidest ning tegeleb uue gümnaasiumi positiivse koolikeskkonna loomisega. Ta on positiivne, ettevõtlik, tegutsemishimuline, teisi inspireeriv ja toetav.
Noorte toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–26
aastat, keda võib pidada noortele eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase
aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.
Suur tänu kõikidele, kes on
märganud tublisid noori ja saatnud põhjendatud taotlused nende tunnustamiseks! Ootame teie
ettepanekuid jooksvalt – märgake tublisid noori! Eriti tore,
kui ettepanekuid noorte tunnustamiseks teevad noored ise.

Kadi Bruus

Alex Paul Pukk – Viimsi Güm-

naasiumi ürituste korraldaja ning
läbiviija, osaleb näiteringis Eks-

haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

Haabneemes on “jõuluingliks” kasvamise kallakuga kool
Juba kümnendat korda
korraldasid Haabneeme
kooli õpilased, õpetajad
ja lapsevanemad ühiselt
koolis Viimsi Invaühingu
laste heaks heategevusliku jõululaada.

Laat toimus 3.–6. detsembril
ning selle raames toimusid suured väljamüügid koolimaja esimese korruse fuajees, kus kõik,
kes olid kodus ise midagi valmis küpsetanud või meisterdanud, said oma kaupa soovijatele pakkuda.
Kuna osaleda soovijaid oli
kõikidest klassidest väga palju
(esimesest kuni kaheksandani),
siis said esimesel päeval oma
kaupa müüa kõik A-klasside õpilased, teisel päeval B-klassid,
kolmandal C-klassid ning viimasel päeval D- ja E-klasside
lapsed.
Kõige
populaarsemateks
müügiartikliteks õpilaste seas
olid oodatavalt erinevad kodutehtud magusad ampsud, küpsetised ja kodused mahlad. Õpetajate konkurentsituks lemmikuks osutusid ka sel aastal kiluvõileivad, aga ka erinevad käsitööesemed.
Müügilettidelt võis leida veel
käsitsi tehtud kaarte, küünlaid,
jõuluehteid ja helkureid, koduseid hoidiseid ja kosmeetikume,
isegi Saaremaa mesilaste poolt
korjatud mett, mille viimase purgi peale tekkis allakirjutanul
ühe noormehega lausa konkurents, milles tuli kirjaneitsil seekord küll “loobumisvõit” anda.
Mõned erilised asjad nagu nahast käepaelad või kivist kuu-

MTÜ Viimsi Invaühingu juhatuse liige Jana Skripnikov väikestelt
koogimüüjatelt maiust ostmas. Fotod Haabneeme Kool

Heategevuslaadalt võis soetada pimedal ajal nukrust peletavaid
piparkooke.

maalused osteti ära praktiliselt
hetkega ja seda hoolimata nende suhteliselt kõrgest hinnast.
Hinnad jäid laadal enamasti 30
ja 50 sendi vahele, ulatudes kohati kuni 10 euroni.
Jõululaada korraldaja, koolis nii õpetaja kui huvijuhi tööd
tegev Krete Kuusmanni sõnul
oli kõigil neljal päeval küll väga palju müüjaid, kuid ostjaid
oli veelgi rohkem. Krete tänu-

sõnad kaasabi eest korraldamisel kuuluvadki eelkõige neile kõigile peredele, kes ei peljanud vaevanägemist ega pidanud paljuks ühise eesmärgi nimel tehtud kulutusi. Kindlasti
pole vähetähtis ka selle heategevusliku müügi õnnetumise nimel laste ja vanemate omavaheline koosveedetud kvaliteetaeg, mis aitab ühiseid väärtushinnanguid põhistada. Kuna esi-

meste kuni neljandate klasside
lapsed olid müüjatena väljas
praktiliselt 100-protsendiliselt,
siis neid tõstab peakorraldaja
tubliduse eest kohe eriti esile.
Samuti on ta tänulik kõikidele
klassijuhatajatele ja kooli administraator Maret Sootsile, kelleta sündmuse logistiline pool
oleks kindlasti logisema hakanud.
Koolijuht Sirje Toomla meenutab heldimusega heategevusliku tegevuse ajalugu koolis.
“Kui esimestel jõululaada korraldamise aastatel oli ka suhtumist, et mul on endalgi seda
müügist saadud raha väga vaja,
siis tänaseks on kõigile selge,
miks ja milleks seda sündmust
korraldatakse. Heameel on tõdeda, et laste väärtushinnangud on
muutunud, lapsed on muutunud
hoolivamaks ja teistega arvestavamaks, nad osalevad rõõmu
ja entusiasmiga alati kõigis heategevusaktsioonides. Kui nüüd
ka vanemad veel koos oma lastega samaväärselt panustaksid,
siis võiks rahuliku südamega
tulevikku vaadata. Hindan kõrgelt seda traditsiooni ja naudin
laadapäevadel mööda koolimaja käimist – see kauplemise
rõõm, silmade sära ja lõppkokkuvõtteks loomulikult ka kogutud märkimisväärne toetus
koduvalla eriliste laste heaks
teeb mul südame soojaks,” väljendas koolijuht oma rahulolu.
Psühholoog ja Viimsi Invaühingu juhatuse liige Jana Skripnikov on Haabneeme kooli laste kogutud heategevusliku annetuse üle ülirõõmus. Janal tulevad liigutuspisarad silma, kui

ta räägib heategevuses osalenud lastest. Ta tänab kogu südamest kõiki jõululaadal osalejaid!
“Seekordsel Haabneeme kooli jõululaadal MTÜ-le Viimsi
Invaühing kogutud 2273 eurot
läheb invalaste veebruaris toimuva rehabilitatsioonilaagri korraldamiseks. Selline jõulukingitus kõigile neile lastele on väga väärtuslik ja väga vajalik,”
ütles Jana Skripnikov.
Haabneeme kooli missioo-

niks on aidata õpilastel igakülgselt areneda hoolivaks, vastutustundlikuks ja väärikaiks kodanikeks, kellel on tugev eneseusk. Nii neid jõuluingleid ju
kasvatataksegi!
Selleks loo tarbeks tehtavate intervjuude tegemise ajal
hakkaski õues vaikselt laia jõululund sadama…

Anne Martin

Haabneeme Kooli
meediaõpetaja

