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Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse juba 11.
traditsiooniline heategevusüritus on selleks korraks jälle peetud.
Tavalisest jahedama maikuu siiski soojal ja päikeselisel päeval
oli maja sagimist täis. Fuajeest sai osta "ahjusooja", esmakordselt
värvikaanega Loomeleidude almanahhi, emadepäeva kontserdi
pileteid ja teada kõige kohta, mis majas toimub. Sealt algas ka
kogu maja vallutanud lepatriinude pesitsusala, kes kunstiõpetajate
ja hulga osavate laste kätest kohale olid lennanud.
Esimesel korrusel leidus midagi selga- jalga panna. Raamatute
ja muusika tuba kiidetakse väga, kui ainult rohkem uusi
raamatuid ka saaks! Moosid ja mahlad on minev kaup, õde
Mary sõbra Leena tehtud eriretseptiga mooside saamiseks peab
kohe hommikul kohale tulema. Muide, Leena toob meile igal
aastal lisaks moosidele ka riideid ja kotte ja igasugust majakraami
ja hulga loteriiauhindu veel pealekauba!
Kõige kitsam oli traditsiooniliselt kohvikulettide ees. Praegu,
kui kõht tühi, mõtlen kahetsusega kõigile neile võileibadele ja
kookidele mis veel proovimata jäid! No oleks ma ometi mõne
shokolaadigi rohkem ostnud, küll maitseks praegu hästi! Üle

mitme aasta olid kohukesed ja muidugi jäätist! sellest
sai ehk igaüks isu täis süüa.
Täiskasvanute loteriil oli seekord kaks peaauhinda perepakett Riiga Reval Hotell Latvijasse ja juba
traditsiooniline Silja Stockholmi kruiis samuti perele.
Põnevust kui palju, sest 20 krooni eest on väärt
võimalused mõlemad! Laste loteriil pole peaauhinda
kunagi välja kuulutatud, aga igat sorti suuremaid ja
väiksemaid mänguasju ja muud kraami olid riiulidlauad täis. Ja kuigi pileteid sai tehtud rohkem, kui
kunagi varem, tuli neist ikka puudu! Karta on, et nii
mõnigi kodu täitub igal aastal maikuus sületäie uute
kannide, õhupallide jmt. Sest iga loos ju võidab.
Kotte sai teha kohapeal ja oli varemgi tehtud, parimad
ja huvitavamad läksid ka enampakkumisele. Tore on
nüüd majades vaadata, kuidas tuttavad kotid
raamatute- ja vihikutega täidetuna iga päev kooli vahet
käivad.
Tränitoas oli minevaim kaup jällegi kotid, lisaks
kasutasid paljud lapsed võimalust krooni eest uut
mänguasja valida. Ei juhtu just tihti, kui saab seista
kastide ees ja valida, mida soovid.
Filmisaali lepatriinusid käis maja peal ka ringi, eriti
tore oli mängutoa reklaamrühma üleastumine mõlemal
korrusel. Need lapsed, kes sinna saali tee leidsid, olid
igatahes väga rahul. Lepatriinude vahele sai aimu sügisel
esilinastuvast Nodsu loost. Noored kokad tegid teist
aastat järjest pannkooke, vormirõivas ja muusika taktis
muna kloppimine lisasid asjale värvi. Aias olid välja
ka uut kodu otsivad lilled ja taimed.
Esimest korda tassiti kogu kaotatud asjade hulk
emadele- isadele näha. Tore, kui mõni veel selga sobiv
asi, millest enam mälestustki polnud, veel omaniku
kasutusse jõuab.
Ongi majal ring peal - niisugune see mailaat oli paljude
väikeste ja suurte kaasabil ja koostöös, kellest igaüks on
ära teeninud tõsise tunnustuse. Ühelt poolt teenisime 39
000 krooni, millest saab metallitöökotta
sobiva mööbli ja osa vajalikust klassimööblist
ka algkooli. Kuid rahast tähtsam on koos
tegemise ja olemise tunne, mis liidab lapsi ja
vanemaid ja kooli. Nii et kui meil endil enam
lisaraha vaja ei ole, peaksime kindlasti laata
edasi tegema. Tegemiserõõm on suur ja pealegi
saaksime teisi aidata!
Aitäh kõigile ja jätkame järgmisel aastal!
Lapsevanem Katrin
Mailaata ja kunstioksjonit korraldab
Vanalinna Hariduskolleegiumi heaks MTÜ
Miikaeli Ühendus, mille põhikirjaline
eesmärk on vanalinnas asuva haridus- ja
kultuurikeskuse tegevuse toetamine ja
arendamine.

n Muljed ja mõtted
Lugupeetud VHK koolipere,
ma ei suuda või ei oska väljendada oma tänusõnu selliste
imeliste ja ainukordsete hetkede ja emotsioonide eest, mis
said mulle osaks laupäevasel kogupere laadaüritusel.
Ümrbritsetuna fantastilistest ja pühendunud inimestest,
sadadest säravatest ja innustunud lapsesilmadest ning
imelisest atmosfäärist tundsin end laupäevasel üritusel
otsekui mõnes teises maailmas - nii palju mõistmist,
armastust, rõõmsameelsust ja õnnelikke inimesi ei ole mina
väga pikka aega kohanud.
Seda, kui toredad on minu vanema tütre klassiõed, tema
aineõpetajad ja klassiõdede pered, ma juba teadsin aga et
minu väiksemat tütart, kes lõpetas sel aastal alles eelkooli
ja alles pürib kooli, võetakse juba oma pere liikmena, kui
fantastiliselt ja armsalt suhtusid temasse kõik õpetajad,
keda ta aasta jooksul on oma õppetöö ajal kohanud, ma ei
teadnud. Sest just tema lahkus laadalt õnnest veekalkvel
silmadega, surudes vastu rindu tema oma raha eest ostetud
mängukanni ning võttis minult pühaliku lubaduse, et ma
ka järgmisel aastal laadal "abiline" oleksin. Selle lubaduse
andsin ma talle kerge südamega, sest kes kord sellesse
"laadapisikusse" nakatunud, ei pääse sellest enam kunagi.
Tahan vaid öelda, et te olete suutnud ellu kutsuda väga
ainulaadse ja kordumatu sündmuse, mille mõju võib mõõta
aastate ja võibolla isegi aastakümnetega, sest just nii pikaks
ajaks jagub seda me suudame kõike!" -tunnet, mida
laupäeval oli võimalik kogeda.
Ma olen lihtsalt õnnelik, et mu laps õpib nii pühendunud
ja hea auraga koolis ja soovin Teile kõigile jõudu kooliaasta
kõige pingelisemaks lõpuspurdiks, minu sügavaim
lugupidamine päikeselisele Katrin Raiele, fantastilistele
õpetajatele Maris Sisaskile ja Ragne Kullerkupule, kogu
kooli juhtkonnalening kõigile, kes aitasid kaasa laada
õnnestumisele!
Annika Remmel
Alice ja Grete ema

Oksjonit viis läbi Urmas Vaino
Noppeid kirjast, kus oli veel palju häid mõtteid ja
ettepanekuid
Tahan omalt poolt öelda, et mailaat on alates esimesest
korrast, kui seda külastasime veel ise organiseerimisest osa
võtmata, olnud meie perele üks aasta oodatumaid sündmusi.
Samuti jõululaat käib juba mitmendat aastat täiesti
iseenesestmõistetavalt jõuluürituste hulka.
Seekord ma ei jõudnudki õieti laadal ringi käia ja vaadata,
sest laste loterii on küll üks kuumemaid kohti ja hirmus
rabelemine on seal algusest lõpuni. Seda suurem on rõõm
tehtud tööst.Ühel aastal oli tore pildistamisvõimalus Puhhi
ja Notsu pildiga näoaukudega. Mul on sellest hiigla tore
mälestuspilt kodus, kus mina olen Notsu ja minu nüüdseks
juba lahkunud isa on Puhh. See oleks kindlalt väga
populaarne iga kord erinevaid kulisse kasutades. Kunstimaja
lastel oleks ka huvitav neid valmistada.
Olen tähele pannud, et paljude laste jaoks on mailaat koht,
kust hankida soodsalt vahvaid väikesi kingitusi ja lilli-taimi
emadepäevaks. Olen isegi oma emale mailaadalt kingitusi
ostnud. Seda mõtet edasi arendades võiks mailaada üheks
osaks saada näiteks emadepäevakingituste lett, nagu
jõululaadal on jõulukingi lett. Kuhu siis sõltumata laada
aastateemast (kotid, nukud, särgid) saaks tuua mistahes
väikesi omatehtud vms. asjakesi, mida sobib emadele
kinkida.
Kaarin Briedis

Noorte müüjate järelkasv on olemas

Tere!
Kiitus ja tänu selle toreda laupäeva eest! Olen siiamaani
laada ja kogu üritust ümbritseva meeleolu all. Tegin õigesti,
et ennast toimkonda välja pakkusin (kuigi pisut kartsin).
Sedapidi oli osavõtul ikka õige "maik man". Kuigi oleks
hirmsasti tahtnud ka teiste tegemisest osa võtta.
Tänan tüdrukuid (Renna, Häli, Mailiis- loodan, et ei
eksinud nimedega), kellega koos täiskasvanute loteriis
toimetasime, nad olid väga asjalikud, lõbusad ja head
suhtlejad.
Kui võimalik, olen ka tulevikus laatadel valmis käsi külge
lööma. Ega muid ettepanekuid olegi kui vaid, et laada
kestvus võiks olla pikem.
Veelkord tänu korraldajatele!
tervitades
Ere Tött, joonisfilmist.

n Noorte muljeid
Jälle oli üks! Hakkas kell kümme ja kohe kolme tunni
pärast oli läbi. Nii kiiresti suutsime pea 40 000 krooni
kokku saada! Aga kuidas? Noh, igasugu huvitavaid asju oli
müügil... Riideid, kotte, raamatuid, muusikat, süüa- juua...
Vaevalt, et keegi sealt midagi ostmata ära minna sai! Ja siis
veel loterii. Täiskasvanute loteriis oli pinge laes veel viimse
hetkeni. Peavõit loositi alles pärast laada lõppu välja!
Tore üritus ju! Kena on ka see, et võrreldes eelmise aastaga,
tundus mulle, et rohkem inimesi oli laadale tulnud ka
väljastpoolt kooli. Vist on see ka päris ainulaadne. Mina
pole vähemalt kuulnud, et Eestis veel koole oleks, kes
selliseid laatasid korraldavad. Mõnus viis ilusat kevadist
hommikupoolikut veeta!
Ave Habakuk, 7.t
***
Tänavust mailaata oleks võinud pigem nimetada
kotilaadaks, sest just kotid - nii VHK õpilaste-õpetajate
tehtud kui ka vanemate annetatud - olid seekord põhiline
müügikaup.
Ja isetehtud kotid läksid tõesti nagu soe sai, sest kui ma
sinisilmselt napilt tund pärast laada algust kohale jõudsin,
oli letile järgi jäänud vaid paar-kolm kotti (kui mitte arvestada
oksjonile minevaid).
Teadjamad olid endavalmistatud koti juba paar päeva varem
välja ostnud ning need, kes siiski laadapäevani ootasid,
targu esimestena kohale ilmunud.
Eks muidu oli mailaat nagu mailaat ikka  pilgeni
lapsevanemaid, sõpru ja sugulasi täisvalgunud koolimaja
oli lõbusalt kärarikas ning hea oli näha, et huvi mailaada
vastu pole aastate jooksul vähenenud, vaid pigem on
külastajate arv iga aastaga üha kasvanud. Ja ka omadele
koolikaaslastele on müügileti taga müüja ameti proovimine
lõbusaks vahelduseks!
Jääme siis põnevusega ootama järgmist laata, kuhu teame nüüd juba targemalt - kohe hommikul kohale joosta!
Roberta Laas, 7.t

Kohviku lookas laudadelt leidis iga
laadaline näljakustutust
Mailaada idee nö maaletooja õde Mary
osales ka seekord ettevõtmises

n Rahvas arvab

n Kunstioksjon

LAAT OLI: tore, vahva; natuke igav oli, kunagi oli parem;
kõik toad olid väga toredad; näidendid ja moedemmid on
väga meeldinud; väga lahe ja mugav osta; vahva oli ja väheks
jäi; jäätis oli hea ja odav; huvitav, ligitõmbav ja igale vanusele;
pannkoogid meeldisid.

Juba viiendat aastat korraldas MTÜ Miikaeli Ühendus
Vanalinna Hariduskolleegiumi heaks ka kunstioksjoni, mis
seekord toimus kolmapäeval, 14. mail Vanalinna
Muusikamajas.
Tõeliselt õnnestunud mitmetunnine üritus ei sünni
iseenesest, vaid paljude tragide inimeste töö tulemusena.
Esimesest korrast peale üritust vedanud Aet Kuuskemaaga
on viimastel aastatel liitunud Kristel Jaanus ja Silja Kala,
nende veenmisjõud ja järjekindlus tõid kokku ligi 90 tööd
ja kunstihuvilisi ostjaid rohkem kui kunagi varem. Oksjonit
aitas ette valmistada ja viis läbi Georg Poslawski. Kogu
ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise virr- varri teevad igal
aastal vapralt kaasa Kunstimaja õpetajad ja Tiia
raamatupidamisest. Palju kiitust teenis ja tähelepanu äratas
Urmas Viigi ja Marko Kekisevi toetusel esmakordselt
valminud oksjoni plakat. Esimest korda võttis külalisi vastu
ka klavessiinimuusika. Meie oma köögist sai kaetud parima
catering- firma tasemel laud. Head naabrid HAUS galeriist
tegid meie üritusele reklaami ja laenasid lahkelt
oksjonihaamrit. Nii palju oli oksjoni korraldamises
abistavat hoolt ja abistavaid käsi!
Ja last, not least - Mailaada ajaks olid Muusikamaja seinad
kaetud töödega kunstnikelt, kelle hulgas oli nii vanema
põlve kõrgelt tunnustatud meistreid kui nooremaid loojaid.
Igal aastal on oksjoni huvipakkuvaks teinud otsitud autorid
meie endi lapsevanemate hulgast. Ilma kõigi nende
kunstnike hea tahte ja toetuseta ei oleks meil üritust, mis
palju kiitust teeninud oma sõbraliku õhkkonna ja heade
tulemustega kunstikauplemise jaoks kasinal ajal.
Vanalinna Hariduskolleegiumi metallitöökojale ja
algklassidele mööbli ostmiseks kogunes oksjoniga ligi
100000 krooni, mis on senine rekord!
SUUR- SUUR AITÄH kunstnikele, kõigile ostjatele,
toetajatele ja korraldajatele!

LAADAL VÕIKS VEEL OLLA: nalja ja võistlusi; rohkem
meelelahutust -muusika, tantsud; et laat toimub emadepäeva
eel, võiks olla kingituste ja kaardi valmistamise tuba;
võistlusi, rahvaste palli; meisterdamiskohti võiks veel olla;
emadepäeva kaarte; suppi.

Dirigent Olari Elts ootab oma pannkoogi valmimist
LAAT SAI TEOKS TÄNU HEADELE
SÕPRADELE - TOETAJATELE:
Silja Line Eesti AS, Reval Hotel Group,
Postimees, Eesti Päevaleht, BDG; AS
Eesti Joonisfilm, AS Tallinna
Piimatööstus, AS Kalev, Fazer Eesti AS,
AS Balbiino, AS Kohuke, Q Marketer,
AS Rimonne, EMT, Ajakirjade
Kirjastus, Kirjastus Kunst, Kirjastus
Tiritamm, Eesti Raamat, Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Egmont Estonia AS, Eesti Draamateater, Eesti Riiklik
Nukuteater, Tallinna Linnateater, Von
Krahli Teater, Rahvusooper "Estonia",
Vanalinnastuudio, restoranid Kloostri
Ait, Teater, Balthasar, Le Bonaparte,
Olde Hansa, Toom-Kooli Tõllad,
Stenhus, Nevskij, Peppersack,
Spordiklubi Reval Sport ja Leena
Schultz Saksamaalt.
AITÄH KÕIGILE! Laste joonistatud
tänukirjad lähevad posti sellel nädalal.

Pöial-Liisid lilli ja taimi müümas

