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ANNE PÕDER

Paide ühisgümnaasiumist 2018. 
aasta sügisel tekkiva põhikoo-
li nimekonkurss jõudis lõpule 
ning ülekaalukalt meeldis kooli-
rahvale Hillar Hanssoo nimeline 
Paide põhikool, millest saabki 
suure tõenäosusega uue kooli 
nimi.

Paide ühisgümnaasiumi di-
rektor Kersti Laastau ütles, et 
konkursile esitati 18 nimeva-
rianti, kuid suurem osa neist olid 
sarnased, erinevus seisnes vaid 
sõnade järjekorras. «Arutlesime 
kõikide nimede üle ja välistasime 

osa neist erinevate kriteeriumide 
põhjal,» selgitas ta.

Lõpuks jõudis hääletusele 
neli nimekandidaati. Need olid 
Paide põhikool, Paide pargi põ-
hikool, Hillar Hanssoo nimeline 
Paide põhikool ja Paide päikese 
põhikool.

Koolil aitas valikut teha ko-
misjon, kuhu kuulusid praeguse 
juhtkonna, õpetajate, õpilaste, 
lastevanemate ja koolipidaja esin-
dajad. «Hääletuse võitis ülekaa-
lukalt Hillar Hanssoo nimeline 
Paide põhikool,» sõnas Laastau.

Laastau vahendas hindajate 
arvamusi teiste kaalukausil ol-

nud nimede kohta. «Paide põhi-
kool oleks liiga üldine nimi, par-
gi põhikool segadusse ajav, sest 
Paides on parke rohkem kui üks, 
ning päikese põhikooli nimega ei 
oskaks keegi seostada kooli se-
nist sümboolikat,» täpsustas ta.

Hillar Hanssoo oli Paide ühis-
gümnaasiumi eelkäija, Paide 3. 
keskkooli esimene direktor, kes 
algatas male- ja matkatava, mi-
da on au sees hoitud 40 aastat. 
«Kõik need aastad on meie kooli 
õpilased saanud algklassides 
maleõpet. Matkahuvist kasvas 
aga välja tervist edendava kooli 
suundumus,» selgitas Laastau.

Paide ühisgümnaasiumi 33. 
lennu vilistlane Liisa Hendrikson 
pidas Hillar Hanssoo nime and-
mist koolile igati väärikaks sam-
muks. «Hanssoo oli algklassides 
minu maleõpetaja. Mäletan teda 
küll. Samuti tean, et ta oli kooli 
esimene direktor,» märkis ta.

Kooliajale tagasi mõeldes ütles 
Hendrikson, et maleõpetus oligi 
üks olulisi asju, mis ühisgüm-
naasiumi gümnaasiumist eristas. 
«Mina tundsin küll omal ajal uh-
kust, et oskasin malet mängida. 
Hiljem on praktikat kahjuks vä-
he olnud, kuid põhitõed peaksid 
meeles olema,» ütles ta.

Paide abilinnapea Ülle Lees-
maa sõnas, et ka linnavalitsus 
arutles Paide ühisgümnaasiumi 
esitatud uue põhikooli nime-
variandi üle ja pole selle vas-
tu. «Austame kooli kogukonna 
soovi. Seda enam, et nimi võitis 
hääletuse märgatava ülekaalu-
ga,» lisas ta.

Uut nime vajas tulevane põhi-
kool Leesmaa selgitusel seetõttu 
nii kiiresti, et kohe kuulutab lin-
navalitsus välja koolimaja pro-
jekteerimise ja ehitusega seotud 
hanked, kus peaks segaduse 
vältimiseks kajastuma juba koo-
li nimi.

Oma õnnistuse annab uuele 
nimele ka Paide linnavolikogu. 
Leesmaa teada pole volinike pä-
devuses nime muuta, vaid see 
lihtsalt ametlikuks tunnistada.

Sügisel algaval uuel õppeaas-
tal kuulutab nimekonkursi välja 
ka teine Paidesse tekkiv põhi-
kool, mis luuakse senise Paide 
gümnaasiumi järglasena.

Ülle Leesmaa lisas, et ehkki 
praegu nimetatakse rajatavat 
kooli Paide riigigümnaasiumiks, 
siis 2018. aastal, kui mõlemal 
põhikoolil on oma nimi, hakkab 
kool kandma ikkagi Paide güm-
naasiumi nime.

Tulevane põhikool saab 
nime esimese direktori järgi
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Eilse lasteürituse «Balletilugu» järel ütlesid kümned mudilased 
vanematele, et tahavad  külastada mõnd balletietendust. Just 
nii äratabki Eesti Rahvusballett lastes huvi tantsuetenduste ja 
balletitundide vastu.
Üheksa-aastane Terle Torm ütles, et sai balletist ja selle ajaloost 
huvitavaid teadmisi ja oskab balletti nüüd hoopis teise pilguga 
vaadata. «Õpetatud balletisammud ja nendest kokku pandud tants 
polnud raske. Rõngasseelik oli väga ilus ja selles tantsida oli hea 
tunne,» lausus ta.

Rahvusooperi Estonia noortetöö juht Tuuli Potik sõnas, et haridus-
projektiga «Balletilugu» on nad Paides esimest korda. «Suur huvi oli 

üllatus. Meil on varutud väiksele baleriinile umbes 50 rõngasseeli-
kut, kuid siin oli piletiostjaid ligi sada,» märkis ta. Õnneks oli osaleja-
te seas ka poisse, kes harjutuste tegemiseks seelikut ei vajanud.

Lapsed kuulasid pool tundi huviga programmijuht Aare Kodas-
ma näitlejameisterlikku juttu balleti ajaloost ja numbritest. Kat-
kendeid tantsudest esitasid balletiartist Daniel Kirspuu ja repetii-
tor Hedi Pundonen. Klaveril saatis neid Anneli Tohver.

Seejärel said tüdrukud proovida seelikuid ja varvaskingi ning 
koos rahvusballeti tantsijatega õppida selgeks ühe tantsu. See te-
kitas palju elevust ja saginat, kuid oma balletiannuse said kätte 
kõik lapsed.

Tuuli Potik ütles, et ettevõtmise laiem mõte on harida lapsi bal-
letis ja panna nad lihtsustatud moel tantsulist etendust mõistma. 
«Kui meil õnnestub lapsed ja noored teatrisse balletti vaatama 
tuua, oleme väga rahul,» lisas ta.

Potik märkis veel, et «Balletilooga» on nad Eesti eri paigus käi-
nud juba paar aastat. See on mõeldud 4–10aastastele lastele. Noo-
rematele ehk kuni kolmeaastastele korraldab Rahvusooper Esto-
nia beebikontserte ning põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele teat-
riseiklusi ooperimaailmas.

Kõikidelt haridusprojektides osalenutelt ootavad korraldajad 
tagasisidet nii piltide kui ka kirjade kaudu.

Rahvusballett kasvatab endale publikut

KRISTO KIVISOO


