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Pulgabändiaeg on tänaseks möödanik
Aire Aros, Rakvere põhikooli muusikaõpetaja

4. oktoober 2016 00:00

Suur suvepuhkus on juba ammugi möödanik, sügiski ametlikult alanud ning suviselt kuumad kõnni ja sõiduteed on paljudele muutunud
kooliteeks. Ka õpetajad on haaranud ametirüü ning nüüdseks juba taas kohtunud õpihimuliste noorte inimestega.
Õigupoolest on õpetajaks olemine midagi enamat kui lihtsalt üks amet, see on pigem elukutse või koguni elu kutse, sest enamikul meist on tundmata nõutu hetk: mida edasi
teha? Mida õppida? Kelleks saada? Teadsime seda niigi.
Kahjuks on aga ilusal pildil siiski mõni asi valesti. Näiteks see, et õpetaja peab lisaks palganumbrile muretsema ka õppevahendite pärast: kas on vahendeid vajalike õpikute,
töövihikute, riist ja tarkvara soetamiseks, uuendamiseks? Selle murekoorma võiks õpetaja õlult küll riik/omavalitsus ära võtta.
Õnneks saan tänutundes hõisata, et ühe muusikaõpetaja murekoorem pillide vähesuse pärast on selleks õppeaastaks oluliselt vähenenud, sest minu hea sõbra, kooli huvijuhi
Evelin Rikma, direktori Lea Pilme ning õpetajate suure abiga sai leitud üles inimesed, kes teadsid kedagi, kes tundsid kedagi jne, kes hoolisid ja soovisid toetada Rakvere
põhikooli pilliprojekti “Me ei taha pulgabändi”.
Esialgne plaan oli muidugi haarata kinni EV100 projektist “Igal lapsel oma pill”, kus heade annetajate osa oleks olnud väiksem, sisaldanud omaosalust ning veerandi jagu riigi
panust. Toon siinkohal välja meilivastuse sellekohasele infopäringule, mis tekitas taas teadmatust ja segadust.
“Tere. Üldhariduskoolidele ei ole ettenähtud sellest projektist toetada Orff pille (ka Teie nimetatud plaatpillid), akustilisi kitarre, plokkflööte ja kandleid. Need on õppekavas
kohustuslikud pillid ning Haridusministeerium on koolipidajale nende ostmiseks ka rahalised vahendid eraldanud ja kool on kohustatud need ka hankima. Taotleda saab aga
kõiki teisi pille, mida õppekavaväliseks ringitegevuseks on tarvis (bänditegevus, ansamblid, orkestrid jms). Küll aga võite üks kõik millise pilli hankimiseks (ka plaatpillide) soovi
üles laadida pill.hooandja.ee keskkonda, et eraannetusi koguda (kirjaviis muutmata – toim.).”
Kus siis on need vahendid?
Mõeldudtehtud, peagi sai meie pillide vähesuse mure tutvustamine Hooandja keskkonnas lahendatud humoorika videolõiguga, mille tegemisse panustasid eelkõige lapsed ise.
Nüüdseks 3.–4. klassi lapsed eesotsas Oliver Kaarlõpiga said hakkama väga tõetruu näitlejatööga ning videomontaaž ei valmistanud raskusi 7. klassi õpilasele KadriAnn
Väärsile.
Projekt lõppes edukalt, oodatav rahasumma – 2050 € – tuli kokku tähtaegselt ning uuest õppeaastast on meie seni ainsa altksülofoniga kokku kõlamas teinegi samasugune,
lisaks altmetallofon, sopranksülofon ning kõige hinnalisem – bassksülofon. Pillid said tellitud Eesti muusikaakadeemiaga koostööd tegevast ettevõttest Concerto Grosso, kes
toob kvaliteetsed Studio49 instrumendid otse Saksamaalt. Võib öelda, et ka Concerto Grosso eesotsas Egmont Väljaga tegi oma panuse soodsa hinna ning vastutulelikkusega.
Toetussummast jagub ka ühele pillile statiivi ostmiseks. Meie pillipark oleks aga endiselt hõre, kui poleks olnud suuri ja väikeseid hooandjaid, kes märkasid ja reageerisid. Kuigi
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toetajatelastevanemate arv oli palju väiksem, kui lootsin, sai summa suurem, kui loota julgesin. Seega kuulub minu suurim tänu kogu kooli nimel endisele lapsevanemale
ettevõtjale Marge Kallastele, kes otsustas koos Belle Stuudio kollektiiviga annetada ettevõtte sünnipäeva puhul päeva kosmeetikatoodete müügitulu just meie pilliprojektile;
lapsevanemaleettevõtjale Silver Arosele, kes kindlustas projekti õnnestumise, lisades kogu puuduoleva summa, lapsevanemaleettevõtjale Piret Kaarlõpile (Kaartek OÜ),
Urmas Krautmannile, lapsevanemaleettevõtjale Milvi Põldmale (Fidestra OÜ), lapsevanem Epp Landbergile, Sõmeru Maamõõdu OÜle, lapsevanem Karmen Lutterile,
lapsevanem Liis Otstavelile, vilistlane Alari Allikale, Juta Schnurile, Tauno Rahnule.
Sügav kummardus teile ja ka kõikidele teistele toetajatele.
Arvan, et lisaks isiklikule tänule ning toetussummaga kaasnevale kingitusele said need inimesed kaasa veel midagi. Tunde, et on teinud midagi head ja õiget, panustanud laste
kasvamisteesse ja teadmise, et hoiavad õigeid väärtusi.
Siinkohal soovitan ka edaspidi Hooandjasse piiluda, kindlasti leidub seal teisigi huvipakkuvaid projekte, mis vajavad heategijate abi ja ootavad toetamist.
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