Rakvere õpilased vastukülaskäigul
„Meie kooli õpilased näevad, kuidas mujal õpetatakse. Mõnikord pole nad oma kooliga rahul,
soovin, et nende suhtumine muutuks. Ise soovin uusi ideid leida. Õpilased mõistavad, et meil
on väike ja kodune kool, kui siinset suurt kooli ja nii palju õpilasi näevad,“ räägib Rakvere
Põhikooli direktor Lea Pilme külaskäigu ootustest.
Lapua Eesti sõpruslinna Rakvere Põhikooli üheksanda klassi õpilased külastasid märtsikuus
neli päeva Lapuat. Möödunud aastal külastasid Lapua üheksandate klasside õpilased
esimest korda Rakveret. 7 õpetajat ja 22 õpilast tutvusid Lapua vanemate klassidega,
noortekeskusega, käisid „Vanas paugus“, jäähallis, spordihoones, Vikerkaare veekeskuses ja
Simpsiö mäesuusakeskuses.
Gümnaasium on mainekas
Rakvere põhikoolis on 209 õpilast ja 29 töötajat. Õpilased on nädalasel koolivaheajal,
seejärel algavad sisseastumiskatsed.
„ Möödunud aastal 13 üheksanda klassi õpilast jätkas gümnaasiumis, ülejäänud neli valisid
ametikooli. Gümnaasiumi ja ülikoolis jatkamist hinnatakse rohkem, kuigi Rakvere Ametikoolis
käivad kooliruumide remonti ja laiendatakse õppepinda,“ ütleb Pilme.
Rakvere on olnud Lapua sõpruslinn 1990.aastast alates. Rakvere asub Lääne-Viru
maakonnas põhja Eestis, 20 km Soome lahest lõuna poole. Linnas on umbes 17 000
elanikku ja see on asutatud 1302. aastal.
Rakvere elanikud tunnevad Soomet ja soome keelt on võimalik õppida väljaspool kooli.
„Viimasel ajal on paljudes peredes isa või ema Soome tööle läinud. Rakveres saab soome
keele kursustel käia. Meie koolis on A-keel inglise keel ja B-keel vene keel. Paar 9. klassi
tüdrukut oskavad soome keelt,“ ütleb Pilme.
Tegevused noorsookeskuses
Noorsookeskuses anti õpilastele 11 erinevat ülesannet. Näiteks koostasid nad ajalehele
artikli inglise keeles ja tegid oma riigihümnile, millel on sama viis kui soome hümnil, uued
sõnad. Ülesandeid jätkus mõneks tunniks. Õpilased tutvusid Lapuaga, saades ülesandeks
pildistada nende meelest tüüpilist Lapuat. Piltidel oli päikesepaiste, jäähall, kaarsild ja
väljamüügisildid.
Rangemad reeglid
Õpilased Sandra Krõlov, Ivar Mäemets ja Karina Konstantinov räägivad muljetest Lapua
vanemate klasside tundides.
- Õpilased räägivad rohkem, nad ei kirjuta nii palju kui meil, nad võivad tunni ajal ringi
käia, meie aga peame istuma oma kohal, ja nad võivad tunni ajal nätsu süüa, meie ei
tohi seda teha.
- Tahtsime näha soome koolielu ja olla koos oma klassiga, sest see on meie viimane
kooliaasta.
Sandra ja Karina jätkavad sügisel gümnaasiumis, Ivar läheb ametikooli.
Direktor kutsub Lapua õpilasi Rakveresse: „Meid on sõbralikult vastu võetud ja me oleme
väga rahul. Ootame Lapua vastukülaskäiku. Üritame teid sama hästi võõrustada. Ilmselt
hakkame külaskäike korraldama iga kahe aasta järel.“
Katriina Kojola
Piltide allkirjad
Rakvere Põhikooli üheksanda klassi õpilased uisutasid Lapua jäähallis.
Sandra Krõlov, Ivar Mäemets ja Karina Konstantinov kirjutavad koolitundides rohkem kui
lapualased.
Direktor Lea Pilme soovib säilitada Rakvere ja Lapua suhteid.

