Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss
„Õppimine on põnev!“ Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna
„tegevus“ võtab kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrites olevad
punased kommentaarid aitavad kõik olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga ja punane
kustutage. Palun kirjutada nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik 
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Nimi:Lihula Gümnaasium
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Nimi: Hilje Tammaru

Koduleht: lihulakool.laaneranna.ee

Amet: huvijuht
E-post: hilje.tammaru@laaneranna.ee

EDULOO
EESTVEDAJ
A(d)

Nimi: Svea Stahlman ja Liisa Raavel + Lihula Gümnaasiumi õpilasesindus
Amet: 12. klassi õpilased, õpilasesinduse liikmed
E-post: sveastahlman@gmail.com
liisa.raavel@mail.ee

KLASS/VANU
SERÜHM

Sündmus oli korraldatud Lihula Gümnaasiumi 7.- 12.klassi õpilastele

TEGEVUSE
ALGUS- JA
LÕPPKUUPÄ
EV

Balli ettevalmistus algas detsembris 2018, sündmus leidis aset

EDULOO
PEALKIRI

HEATEGEVUSLIK VIIMASE KOOLIKELLA BALL

TEGEVUSE
EESMÄRGID
JA SEOS
ÕPPETÖÖGA

Balli eesmärk- Lihula Gümnaasiumi suursündmuste traditsiooni jätkamine (igal
kevadel erinev peostiil kogu sinna juurde käiva korraldusliku poolega- etiketi
ainekavast lähtuvalt), oma koolitunde võimendamine , tänavuse 77. lennu kooli
ajalukku kirjutamine heategevuslikkust rõhutava lennuna. Heategevuslikest annetustest
kogunenud tulu üle andmine 16-aastase noormehe Rasmus Juhansoni raviks.

18.aprillil 2019

(Rasmus Juhansoni ravi toetuseks)

TEGEVUSE
LÜHIKOKKU
VÕTE
MEEDIASSE
max 1000
tähemärki
koos
tühikutega

KOOSTÖÖPA
RTNERID

18.aprillil 2019 sai teoks Lihula Gümnaasiumi heategevuslik ball. Selle õppeaasta suursündmus, mille
ettevalmistuse käigus ei osanud keegi ette näha nii südantsoojendavaid tulemusi. Koolinoored said
hakkama millegi nii suurega, mis oma väärtuselt annab igale korraldajale ja osalejale ellu kaasa võibolla
rohkemgi kui koolitunnis õpitud teoreemid ja valemid.
Kooli õpilasesindusel oli idee korraldada 77. lennule meeldejääv viimase koolikella päev. Aga et nende
ilus päev aitaks kaasa mõne õnnetus olukorras eakaaslase elukvaliteedi parandamisele, anti sündmusele
heategevuslik mõõde juurde. Abivajajate kohta otsiti teavet telesaate „Inglite aeg” toimetajatelt. Kõige
enam kõnetas noori 16-aastase Türi poisi Rasmuse lugu, kellega juhtus 2018. aasta suvel traagiline
õnnetus. Peakorraldajad käisid Rasmusega kohtumas ning kui pere poolt oli nõusolek saadud, asuti
sügava sisuga pidu korraldama. Toimunut kajastati nii ajakirjanduses kui ka televisioonis. Uhkustundega
saame rääkida meie koolinoorte ettevõtmisest ning kiita iga peokülalise ja kaasamõtleja panust!
*Lääneranna Teataja*https://ajaleht.laaneranna.ee/2019/02/28/lihula-gumnaasiumi-koolinoored-korraldavad-heategevuslikuballi/
https://ajaleht.laaneranna.ee/2019/04/21/lihula-gumnaasiumi-abiturientide-ballil-koguti-rasmusetoetuseks-ule-8000-euro/
*Pärnu Postimees*https://parnu.postimees.ee/6533862/lihula-koolinoored-korraldavad-liikumatuks-jaanud-noorukileheategevusballi
https://parnu.postimees.ee/6573724/lihula-koolinoored-kogusid-balliga-turi-noormehe-raviks-8000-eurot
*Lääne Elu-*
https://online.le.ee/2019/03/07/lihula-opilased-annetavad-balli-tulu-eakaaslasele/
https://online.le.ee/2019/04/23/lihula-koolinoored-korraldasid-heategevusballi/
*Järva Teataja-*
https://jarvateataja.postimees.ee/6534925/vigastatud-koolipoissi-toetavad-ka-eakaaslased-lihulast
https://jarvateataja.postimees.ee/6533890/edasiminek-ravis-koolipoiss-rasmus-neelab-iseseisvalt-toituja-saab-luhiajaliselt-hakkama-hingamisaparaadita
https://jarvateataja.postimees.ee/6574488/lihula-koolinoored-kogusid-balliga-turi-noormehe-raviks8000-eurot
https://jarvateataja.postimees.ee/6573481/rangalt-viga-saanud-turi-koolipoisi-lugu-joudis-etv-ekraanile
*Ringvaade- *
https://menu.err.ee/931724/lihula-gumnaasiumi-abituriendid-aitavad-raskelt-vigastatud-turi-poissi
https://etv.err.ee/940096/ringvaade
ValiceCar OÜ
Lihula Tarbijateühistu
OÜ Sereeter
Imatra Elekter AS
Reinmaa&Partnerid Advokaadibüroo
Uninaks AS
K.Met AS
Lihula Gümnaasium- üllatusesineja kulud
Lääneranna Vallavalitsus- üllatusesineja kulud
Massu Ratsaklubi
Matsalu Veevärk AS- tordi rahastus
Võilille Köök- maiustused peolauale
Piljardiklubi Pool Kaheksa
Viiking
Trientalis OÜ- lilled laudadele
Lihula Noortemaja- fototehnika
Lõpe Klubi- valgustehnika
Greencube OÜ- peoruumid
Route 60- tasuta bänd
Mustkunstnik Richard Samarüütel- heategevuslikus korras tasuta esineja
Lihula Mõis- dekoratsioonid
Kaitseliit- dekoratsioonid
Pilvi Kase- LG motiividega pajalapid müügiks, tulu Rasmusele

Geithi Rammul- fotograaf
Liset Kuusik- fotograaf
Silver Loorents- videokunstnik
Aleksander Saak- õhtujuht
Karel Üksvärav- õhtujuht
Õpetajatest panid õla alla: Pilvi Kase, Lili Ring, Heli Raavel, Hilje Tammaru, Mairo Kanter,Kristi
Kangur

TEGEVUSES
OSALENUD
ÕPILASTE
ROLLID

Korraldustiim:
Liisa Raavel- peakorraldaja
Svea Stahlman-peakorraldaja
Katrin Veek- turundusjuht
Cetlin Mikker- partnerlusjuht
Anna Luuk- kunstiline juht
Regle Kurnim- lavastusjuht (esinejad jm)
Hanna Malk- osalejate koordinaator
Birgit Mikkus- toitlustusjuht
Iris Kivisäk- abiline
Lii Urb- abiline
Keitlin Nikkel- abiline
Nathali Ploomipuu-abiline
Vaike Reinmaa- abiline
Brita Pikla- abiline
Marian-Merit Ring- abiline
Kogu sündmus oli noorte korraldatud. Mina osalesin nõuandvas rollis. Noored seadsid endale väljakutse
ning asusid tegutsema: idee välja töötamine; rollide jagamine; abivajava eakaaslase kontaktide otsimine,
temaga otsene suhtlemine; eelarve koostamine; sponsorkirjade kirjutamine/jagamine, sponsoritega otsene
suhtlemine; peoruumide leidmine; esinejatega kokkulepete sõlmimine, lepingute allkirjastamine;
postitused sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses; televisioonile intervjuude andmine; ajakirjanduses
sündmuse reklaamimine; personaalsete kutsete kujundus, trükkimine ja jagamine; peoeelne tantsutundide
planeerimine 7.-12.klassi õpilastele; toitlustajatega suhtlemine, menüü koostamine, peolaua katmine; peo
jäädvustamine (nii foto kui ka filmina); Rasmuse vanematega suhtlemine, heategevusliku summa üle
andmine; ruumide kujundus; peojärgne koristamine; kokkuvõtete tegemine- kõik see ja palju erinevaid
nüansse veel, mis tegid sellest õhtust tõelise suursündmuse kogu kogukonna jaoks.

TEGEVUSE
TULEMUSED
JA MÕJU

Nimetatud suursündmus andis kinnitust, et noori peab ja saab usaldada. Nende ideed on kandvad ning
kõnekad. Täiskavanutena on meil pigem see roll, et hoida lennukaid ideid kindlates piirides.
Heatgevusball oli täis üllatusi. Korraldama asudes olid noored optimistlikud ning lootsid koguda
Rasmuse toetuseks 1000€. See, et summa kasvas 16 000 euroni, oli kõikidest ootustest suurem! Samuti
oli suur heameel selle üle, et balli sisust kuuldes olid nii mustkunstnik kui ka bänd valmis tasuta esinema.
Suurepärased peoruumid anti noorte kasutusse null rendiga. Ning sponsorite nimekiri oli
aukartustäratavalt pikk. See kõik annab kinnitust sellest, et toimunud sündmus kõnetas 130. peokülalist,
kogukonda ning neid u 600. inimest, kes annetuse tegid. Korraldusmeeskond on ellu astudes kindlasti
ühe suure kogemuse võrra rikkam. Ja meie koolipere õnnelik ning ühtne.

SOOVITUSED

Etiketiõpetajana ja huvijuhina soovitan kuulata noorte ideid. Tänavune meie kooli suursündmus on
tõestuseks, et väikesel rahval on suur süda ning heategevuseks ollakse valmis. Eduelamus, mis ühele
kogukonnale ja koolile osaks saab, innustab kindlasti astuma uusi samme. Kooliprogrammis olevatesse
õppeainetesse saab sellist kogemust igati integreerida. Kool on eluks valmisoleku õppimise koht. Läbi
ühistegevuste sünnib julgus ja ettevõtlikkus.

Viited
illustreerivale

https://drive.google.com/drive/folders/1W_mEbvWxgg1AxRanWAKn_LX0tQOzafRd?fbclid=IwAR1hz
OUwhaQj3yccalelxf0hctwo01No_17qcit3umwNxXOc_L2WpH7CETo

materjalile

https://drive.google.com/drive/folders/17cck2jHHk3U6zDIDeaswdFsSw0G8c3F?fbclid=IwAR39zVyYlBGyIZ_uwS8FA-VM0Pqpj68DpB0G49ObQtCvUCCqvBr_uOl-Os

Mina, Hilje Tammaru, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega
„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites.
Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND:
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja.

