
E. Sokolowsky nim arengufond on loodud alates 14.05.1992 õppenõukogu otsusega
Fondi tegevuse eesmärgiks sai Vändra piirkonna hariduselu edendamine.
Põhikirjas määratakse fondi vahendite kasutamine: edukalt õppivate keskkooli õpilaste
stimuleerimiseks; õpetajate premeerimiseks silmapaistvate tulemuste eest; uute õppevormide
arendamiseks ja läbiviimiseks; õppimistingimuste parandamiseks ning majandustegevuseks.
fondi rahalised tulud koosnevad: eraldistest Pärnu Maavalitsuse eelarvest, eraldised Vändra
alevivalitsuse eelarvest, asutuste ettevõtete, üksikisikute eraldistest ja annetustest;
majandustegevuse ja muudest tuludest, kaasa arvatud valuuta tulud välisriikidest.
(nõukogu esimees - Avo Juss, liikmed - Heino Kuningas, Mihkel Jürs, Katrin Jaanson, Virve
Andrekson, Helgi Parvelo, Enn Nurk). Raamatupidamist korraldas Katrin Jaanson.  Koguti
mitmeid suuri annetusi. Kõige esimene annetaja oli Olev Virro (kunagise  VG direktori
1941-1944 Artur Virro poeg Ameerikast).
Reklaamiti Eesti Etevõtete telefoniraamatus fondi tegevust ja kontakte. Tähistati kooli 70- ndat
juubelit.
1993. aastal koguti annetusi, millest toetati Eleri Eieri maletamist ning premeeriti hõbemedaliga
lõpetajaid Martti Kalaust ja Marek Karut.

1994. aastal koguti annetusi, millest premeeriti Raivo Suvit ja Silver Toompalut. Toetati Eleri
Eierit male MM-le sõiduks Ungarisse. Tähistati kooli vilistlaskogu kauaaegse esimehe Orest
Niinemäe 85. sünniaastapäeva mälestuspäeva. Toetati rahvatantsijate sõitu Soome. Korraldati
Vabariigi aastapäev. 9. detsembril tähistati hariduskonverentsiga Vändra hariduselu 315.
aastapäeva.

1995. aastal koguti annetusi, millest korraldati Vabariigi aastapäeva. MTÜ toetab saadud
annetuse (Wendre AS) poolt Oliver Tominga keeleõppe reisi Saksamaale. Korraldati Mats
Tõnissoni mälestusõhtu. Osteti Vändra Gümnaasiumi nimesilt graniidist ja pronksist
taimeornamendiga, mille kujundas Ain Silbaum. 25. mail sõlmiti leping Karl Kontuse
ajalooliste materjalide ostuks MTÜ-le summas 1500 krooni. Lepinguga kaasnes kohustus
korrastada ja mitte edasi müüa. MTÜ omandis on saadud materjalide nimestik. K. Kontuse arhiiv
sisaldas käsikirju, raamatuid, mitmesuguseid arhiivimaterjale. Kokku 17 suuremat kasti ja 21
väiksemat kasti.

1996. aastal premeeriti Vändra gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajaid Tanel Kalaust ja Raili
Ferentsit. Maksti Ain Silbaumile koolimütsi kavandi teostamise eest. Tähistati J. Egloni 160.
sünniaastapäeva.  Fond andis üle koolile “Vändra Gümnaasiumi” nimesildi.

1997. aastal laekus annetus 50 000 krooni (15.08.1997) väliseesti perekonnalt Eduard Johansoni
nimel Silvia Pool, kellele anti lubadus toetada parimaid õpilasi, kelle perekondadel on vähem
rahalisi võimalusi ja seda võiks teha stipendiumi kujul. Üldkoosolekul otsustati (annetajate
ettepanekul) hakata välja andma Johansoni nimelist stipendiumi.
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Arengufond maksis preemiat Margot Laanemanile, Sirle Luistile ning bioloogiaõpetajat - aiandi
juhendajat Reet Eesmäed. Toetati Kristjan Jõemägi ja Terje Kullamaad keeleõppereisil ning
õpetajate sõitu sõpruskooli Lätimaale. Tähistati Jaan Nuudi 130. aastapäeva. Korraldati 7.
novembril Anton Õunapuu 110. aastapäeva ettekandekoosolek. A. Õunapuu on Eesti
skaudiliikumise algataja (7.11.1887 Vändras - 2.04.1919). Hukkus Eesti Vabadussõjas. Käidi
traditsiooniliselt 21. detsembril Lydia Koidula haual. 24. veebruaril tähistati Eesti Vabariigi 80.
aastapäeva. Fondi liikmed võtsid üritusel sõna. Fond peab tähtsaks kultuuritegelaste tähtpäevade
tähistamist. Lähtutakse tavaliselt nendest olulistest kultuuritegelastest, kelle portreed on fuajee
seinal.  Mitmed ettevõtted annetasid kooli 75. aastapäeva ja vabariigi aastapäeva ürituste
läbiviimiseks raha. Fondi nõukogu esimeheks saab Valvo Paat.

1998. aastal tegevust ei toimunud. 23.09.1998 sõlmitud asutamislepinguga (liikmed Aita
Tammekivi, Enn Nurk, Helgi Parvelo, Katrin Jaanson, Kersti Valgeväli, Maret Pernik, Sünne
Külvi, Valvo Paat, Virve Andrekson). Arengufond sai Eesti Kultuurkapitalilt sihtstipendiumi
(koopiamasina ostuks, tegevustoetuseks). Maksti stipendium Märten Mõttusele ja Kadri-Ann
Valgevälile. Õpiringide organiseerimise eest maksti tasu Epp Rasvale ja Valvo Paatile ning
maksti Madis Murule Karl Kontuse kogutud ajaloolise materjalide eest. Õpilased Annika Reinart
ja Anu Sarnet korrastasid Karl Kontuse eraarhiivi ning kirjeldasid korrastatud arhiivi nimestiku.

1999. aastast moodustati Vändra Gümnaasiumi E.Sokolowsky nim. MTÜ.
1999. aastal viidi läbi 2 projekti:  Avatud Eesti Fondi kaudu projekti “Teine Tee” (13-16 aastaste
konflikti sattunud noortele õppereisideks ja loenguteks) ning täiskasvanute õpiring (viidi läbi
lastevanematele koolitus lastega suhtlemiseks ning demokraatia algkursus valimistest ja
riigikorraldusest). MTÜ toetas traditsiooniliselt Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktuse
läbiviimist, tähistati olulisi Vändra kultuuritähtpäevi: 8. aprillil Orest Niinemäe (pedagoog, VG
vilistlasnõukogu esimees, kodu-uurija ja looduskaitsetegelane) 90. sünniaastapäev, 28. aprillil
Jüri Kibari (pedagoogi ja vabadussõjast osavõtja) 110. sünniaastapäeva, 16. mail Joh.W. Jannseni
(rahvusliku ärkamisaja suurkuju, aja- ja jutukirjanik) 180. sünniaastapäeva, 31. mail Jüri
Petersoni (Kadaka koolmeister) 155. sünniaastapäev. Määrati reaalainete preemia Kadri-Ann
Valgevälile, hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetamise eest maksti preemiat Anu Sarnetile.

2000. aastal saadi annetusi, millest maksti preemiat hõbemedaliga lõpetajatele Marina Sang,
Kairit Perner, Sandra Oisalu ja reaalainete preemiat Kaupo Kitsingule ja Kadri-Ann Valgevälile.
Vändra kultuuritegelaste tähtpäevadest tähistati 9. mail Mihkel Lüdigi 120. sünniaastapäeva
(sünd. 9. mail 1880. aastal). 6. mail toimus Vändra Laste Muusikakooli korraldusel Mihkel
Lüdigile pühendatud kontsert-konverents. Viidi lilli hauale.
Määrati uueks juhatuse liikmeks Kersti Valgeväli.

2001. aastal määrati reaalainete preemia Tõnu Eskole, Helina Kitsingule, Kadri-Ann
Valgevälile. Arutatakse võimalusi rahaliste vahendite täiendamiseks, sest on ju tegevuse
põhieesmärke kõige tublimate õpilaste premeerimine ja rahaliselt toetamine. Otsustati uuest
õppeaastast MTÜ eesmärkide tutvustamisega Vändra lehes ja Vändra ettevõtjatega sponsorluse
arendamist. Ühingu tegevusplaanis ei unustata, et see on ellu kutsutud piirkonna hariduselu
edendamiseks. Peetakse meeles Vändrale ja Vändra Gümnaasiumile olulisi sündmusi. Ühingu
liikmeks kutsutakse raamatukoguhoidja Mari Nuut ja uus huvijuht Kati Jürs.
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2002. aastal määrati preemiad Keio Piikmann, Janar Aasma, Helina Kitsing. 05.02.2002
üldkoosolekul oli tõsiseks mureks rahaliste vahendite puudus ja MTÜ püsimajäämine. Ainuke
lepinguline töötaja raamatupidaja Katrin Jaanson tegi avalduse sellest kohustusest loobumiseks.
Otsustati korraldada kevadine koolipidu (näidend) ja kanda saadud tulu MTÜ-le.

2003. aastal näidendite eest saadud tulu kanti MTÜ-le. Üldkoosolekul tehti ettepanek
moodustada MTÜ 5- liikmeliseks, põhimõttega kooli juhtkonna kaasamine ja töö järjepidevuse
kindlustamine. Ühel häälel valiti MTÜ- liikmeteks Tiina Käärmann, Heinrich Jürna, Mari Nuut,
Helgi Parvelo, Virve Andrekson, Kristi Kais. Valiti uus juhatuse liige direktor Heinrich Jürna.

2004. aastal saadi annetus OÜ Vändra-lt.
2005. aastal saadi annetus Heinrich Jürnalt.
Aastatel 2005 - 2011 põhikirja järgset tegevust ei toimunud.

25.11.2010 toimunud üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli endise liikme Heinrich Jürna
(kooli direktor) lahkumine 2005. aastal. Tehti ettepanek uueks liikmeks valida uueks liikmeks
direktor Peeter Putk. Kõik liikmed (Kersti Valgeväli, Maret Pernik, Linda Jürs, Sünne Külvi,
Mari Nuut)  olid ühehäälselt otsusega nõus. Uuendati MTÜ põhikirja.

2012. aastal toetas MTÜ mitmeid tegevusi Vändra Gümnaasiumis: kooli almanahhi
väljaandmine kooli aastapäevaks, Vändra piirkonna koolidele Enn Nurga nim. mälestusvõistluse
matemaatikas läbiviimine. Osalesid lisaks Vändra Gümnaasiumile veel Eidapere kool, Juurikaru
Põhikool, Kergu Lasteaed-Algkool, Pärnjõe Põhikool, Tootsi Põhikool, Tori Põhikool, Tori
Põhikool. Osavõtjaid oli kokku 78 õpilast. MTÜ sai (Nurga võistlusele) toetust osalenud koolide
kohalikelt omavalitsustelt. Kooli almanahhi müügist saadi tulu, mis läks MTÜ-le.

2013. aastal toetas MTÜ loodusainete päeva ja Enn Nurga nim. mälestusvõistluse matemaatikas
läbiviimist Vändra piirkonna koolidele. Osalesid lisaks Vändra Gümnaasiumile veel Eidapere
kool, Juurikaru Põhikool, Kergu Lasteaed-Algkool, Pärnjõe Põhikool, Tootsi Põhikool, Tori
Põhikool, Tori Põhikool, Suure-Jaani Gümnaasium, Türi Põhikool. Osavõtjaid oli kokku 93
õpilast. MTÜ sai (Nurga võistluse) toetust osalenud koolide kohalikelt omavalitsustelt.

2014. aastal toetas MTÜ Vändra Gümnaasiumi kooliolümpiamängude ja Enn Nurga nim.
mälestusvõistluse matemaatikas läbiviimist Vändra piirkonna koolidele.Osalesid lisaks Vändra
Gümnaasiumile veel Eidapere kool, Juurikaru Põhikool, Kergu Lasteaed-Algkool, Pärnjõe
Põhikool, Tootsi Põhikool, Tori Põhikool, Tori Põhikool. Osavõtjaid oli kokku 87 õpilast. MTÜ
sai toetust ürituste korraldamiseks osalenud koolide kohalikelt omavalitsustelt ja ettevõtjatelt.
28.10.2014 üldkoosolekul tegi direktor Peeter Putk ettepaneku valida uus juhatus (direktor
lahkus 31.10.2014). Uueks juhatuseks sai Maret Pernik, Sünne Külvi ja Mari Nuut. Mari Nuut
sai uueks juhatuse liikmeks, kes esindas nüüdseks MTÜ-d.

2015. aastal toetas MTÜ Enn Nurga nim. mälestusvõistluse matemaatikas läbiviimist Vändra
piirkonna koolidele. Osalesid lisaks Vändra Gümnaasiumile veel Eidapere kool, Juurikaru
Põhikool, Kergu Lasteaed-Algkool, Pärnjõe Põhikool, Tootsi Põhikool, Tori Põhikool, Tori
Põhikool. Osavõtjaid oli kokku 102 õpilast. MTÜ sai toetust ürituste korraldamiseks osalenud
koolide kohalikelt omavalitsustelt. 12.12.2015 toimus koolis heategevuslaat, kus koguti raha,
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mida plaanitakse kasutada 2016. aastal jalutussaali õpilassõbralikumaks muutmiseks (kangastel
kootud rahvuslikud tekstiilid, seinte värvimine, kauni seinakella, toolide ja lillepostamentide
ostmine).

2016. aasta tegevused said alguse 21.01.16 üldkoosoleku kokku kutsumisega, kus päevakorras
olid: lahkunud töötajate väljaarvamine MTÜ-st (Linda Jürs, Kersti Valgeväli) ja uute liikmete
vastuvõtmine avalduste alusel (Marget Privits, Mari-Liis Jaanson, Merit Eier, Zoja Juuremaa,
Ülle Ütt, Eleri Eier, Hille Arumäe, Age Raimets, Riina Arva, Kevin Lee ja Kaili Salumäe). Mari
Nuudi ettepanekul moodustati uus 2- liikmelise juhatus (Zoja Juuremaa ja Mari-Liis
Jaanson), MTÜ liikmete väljaarvamine (Maret Pernik, Sünne Külvi - lahkunud töötajad ja
avaldusega Mari Nuut).  Üldkoosolekul pandi paika 2016. aasta tegevussuunad-projektid:
Hariduselu edendamine

● E.Nurga mälestusvõistlus Vändra piirkonna koolidele (toimus 16. korda). Osalesid lisaks
Vändra Gümnaasiumile veel Eidapere kool, Juurikaru Põhikool, Kergu
Lasteaed-Algkool, Pärnjõe Põhikool, Tootsi Põhikool, Tori Põhikool, Tori Põhikool.
Osavõtjaid oli kokku 108 õpilast. Võistkonnad moodustatakse loosiga ja need koosnesid
erinevate koolide õpilastest. Õpilased erinevatest vanuserühmadest näitasid teadmisi
peastarvutamises, lahendasid nuputamisülesandeid ja tegid rühmatööd.Võistluse lõppedes
said kõik õpilased šokolaadi ja pastapliiatsid. Piirkonna matemaatika õpetajatel oli
võimalus väikesel koosviibimisel kogemusi vahetada. Võistluse peakorraldaja on õpetaja
Zoja Juuremaa.

● Ülekooliline peastarvutamise võistlus,
● Õppeekskursioonide ja muuseumiõppe kaasaaitamine Vändra Gümnaasiumis (projekt ei

saanud rahastust ja tegevust ei toimunud MTÜ kaudu).
Rahvuskultuuri arendamine, säilitamine, edasikandmine:

● Jalutussaali õpilassõbralikumaks muutmine. Seinte värvimine ja Vändra
rahvusmustrites tekstiilide valmistamine. Õpetaja Riina Arva algatusel ning tema mõttega
ühinemisel abistas Inna Raud (Vändra kihelkonna rahvariiete tippasjadundja) kavandite
koostamisega ning rahvamaja kangakudujad kudusid patjadele katted ja seintele vaibad.
Aasta lõpus toimus veel heategevuskohvik, mille eest plaanitakse jätkata õpilaste
jalutussaali mugavamaks muutmist.
Liikumisüritused ja spordivõistlused:

● Olümpiamängud Vändra piirkonna koolidele - osavõtjaid oli 430 õpilast ja 35 õpetajat.
Osalesid lisaks Vändra Gümnaasiumi 1.-11. klasside õpilastele veel Juurikaru Põhikool,
Pärnjõe Põhikool, Kergu kooli, Tootsi kool ning Vändra Lasteaed. Projekti juhtis kehalise
kasvatuse õpetaja Age Raimets ja teda aitasid 11. klassi õpilased Gerda Honga ja
Mart-Anton Vendelin.

● Kodulehe loomine ja tegevuse kajastamine.

2017. aasta tegevused pandi paika 25.01.2017 üldkoosolekul:
● Enn Nurga mälestusvõistlus Vändra piirkonna koolidele (17. korda),
● Ülekooliline peastarvutamise võistlus,
● Õppeekskursioonide ja muuseumiõppe rahastamisele kaasaaitamine Vändra

Gümnaasiumis (projekt “Iga õpilane ERM-i),
● Vana maja II korruse “jalutussaali” õpilassõbralikumaks muutmine,
● Kodulehel tegevuse kajastamine.
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● 12. augustil kooli vilistlaspeol toetati annetusega haridusprojekti „Ülekooliline
peastarvutamine“ 5 euroga.

● 20. novembril toetas Pildikompanii OÜ toetas kultuuriprojekti „Iga õpilane ERM- i“ 210
euroga.

● 23. novembril toimus Enn Nurga mälestusvõistlus, mis oli sellel aastal piirkondliku
üritusena 17. korda. Korralduseks saadi osavõtvate koolide omavalitsustelt toetuseks raha
järgnevalt:
Tori vald 80,50 eurot, Tootsi vald 42 eurot,Vändra vald 98 eurot,Kehtna vald 49 eurot,
Halinga vald 84 eurot,Vändra alev 122,50 eurot.Annetajad vilistlaspeol 125 eurot.
Kokku 601 eurot

● 21. detsembril toetas Pärnumaa Omavalitsuste Liit toetas VG rahvatantsu tegevust 300
euroga.

2018. aasta tegevused pandi paika 05.02.2018 üldkoosolekul:
● E. Nurga mälestusvõistlus Vändra piirkonna koolidele. Osavõtt ~140 õpilasele.

Projektijuht  Z. Juuremaa;
● Ülekooliline peastarvutamise võistlus. Osavõtjate arv ~300 õpilast. Projektijuht

R.Himmaste;
● Õppeekskursioonide ja muuseumiõppe rahastamisele kaasaaitamine Vändra

Gümnaasiumis "Iga õpilane ERM-i".
15.02.2018 lähevad 7-8 kl. õpilased ERM-i. Muuseumitunnid teemal “Minu asja
lugu“  MTÜ toetab 210€. Projektijuht Ü. Ütt.

● Rahvatantsu rühma tegevus. Projektijuht Ave Naano.
● Kodulehel MTÜ tegevuse kajastamine.
● „Lugemispesa“ loomine raamatukokku. Õpilastel oleks mugav  lugemisnurk

raamatukogus.  Projektijuht Eelika Rand.
● „Õuesõppe arendamine“ - õuesõppe võimaluste leidmine ja inventari  soetamine.

Projektijuht Aksel Puust.
● „Küpsetamise töötoad“ õpilastele ja töötajatele. Projektijuht Zoja Juuremaa.

MTÜ 2018. aasta tegevuste ülevaade:
● 15. märtsil 2018 toimus küpsetamise töötuba.
● 18. märtsil 2018 tegi MTÜ Rohelise Jõemaa koostöökogule projektile „Õuesõppeks

vajalike laudade-pinkide ja tahvli soetamine“, mille tulemusel otsustati toetada 5983,20
euroga. Toetus laekus MTÜ-le 2019. aasta alguses.

● 7. juunil 2018 toimus Vändra Gümnaasiumi õpilaste rahvatantsu toetav üritus „Me oleme
5 aastased“. 2017. aastal saadud toetuse kaudu toetas MTÜ ürituse läbiviimist kokku
244,11 euroga.

● 8. juunil 2018 toimus kooliaasta lõpetamine heategevusliku laada, kohvikuga. Teenitud
tulu 253,66 eurot läks MTÜ-le.

● 22. novembril 2018 toimus Enn Nurga mälestusvõistlus, mis oli sellel aastal piirkondliku
üritusena 18. korda. Korralduseks saadi osavõtvate koolide omavalitsustelt toetust:
Tori vald 80,50 eurot, Kehtna vald 42 eurot, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 259 eurot.
Kokku 381,50 eurot. MTÜ toetas E. Nurga mälestusvõistluse läbiviimist summas 253,95
eurot.

MTÜ üldkoosolekul soovisid lahkuda Age Raimets, Riina Arva ja Eleri Eier. Soovisid
ühineda MTÜ-ga: Eelika Rand, Aksel Puust, Kersti Lossmann ja Ave Naano.

MTÜ 2019. aasta tegevused:

● 21. jaanuaril 2019 maksti PRIA toetus 5983,20 eurot õuesõppeklassi inventari
soetamiseks.

5



● 16. aprillil 2019 toimunud üldkoosolekul astus juhatuse liikme kohalt tagasi Zoja
Juuremaa ja uueks juhatuse liikmeks valiti Eelika Rand. Juhatus on jätkuvalt
2-liikmeline: Mari-Liis Jaanson ja Eelika Rand.

● 7. juunil 2019 toimus kooliaasta lõpetamine heategevusliku laada, kohvikuga. Teenitud
tulu 111 eurot läks MTÜ-le.

● 19. novembril 2019 toimus kirjanduslik mälumäng, mis toimus esimest korda.
MTÜ toetas kirjandusliku mälumängu läbiviimist summas 14,94 eurot.

MTÜ 2020. aastal toimunud tegevused:

● Oktoobris 2020. a toimus 8. klasside rahvatantsulaager, kus osales 16 õpilast. MTÜ toetas
toitlustust summas 52.38 eurot.

● MTÜ toetas märtsis ja novembris toimunud kirjandusliku mälumängu läbiviimist summas   84.60
eurot. Osales 127 õpilast.

● Õppeaias rajati kevadel peenrad ja korraldati sügisandide näitus.
● 8. juuni toimunud üldkoosolekul toimus MTÜ juhatuse vahetus. Uueks juhatuse liikmeks sai

Merit Eier.
2020. aasta on eriline aasta: nii nagu igat haridusvaldkonna organisatsiooni, nii mõjutas
koroonaviiruse pandeemia ning sellega seotud piirangud ka meie tööd ja võimalusi. Mitmed
planeeritud üritused jäid sellel aastal ära: Kirjanduslik mälumäng III voor 06.05.20, Loodusainete
võistlus, rahvatantsu kokku saamised.
MTÜ-l õnnestus koguda annetusi summas 470 eurot ja kooliaia taimede müügitulust toetati
summas 684 eurot.
Kokkuvõttes: MTÜ jätkab heategevuse ja omaalgatuse kaudu  hariduse väärtustamist ning
kultuurielu elavdamist.
MTÜ planeeritavad tegevused 2021. aastal:
1. Loodusainete võistlus
2. Kirjanduslik mälumäng
3. Õppeaed
4. Rahvatantsu rühma tegevus (laager)

Koostas Maire Küttim
Kooli sekretär ja vabatahtlik MTÜ-s
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