LIIKLUSKORRALDUS

TIHEMETSA TEHNIKUMI

ISTUTA OMA PUU

VILISTLASTE KOKKUTULEK
Vilistlaste

Peahoone juurde autoga ei pääse!

sõpruskondadel

Parkimine
-

valvega parkla õppesõidu platsil töökoja

on

kursustel,

lendudel,

võimalus

istutada

- TIHEMETSA 85 –

Tihemetsa pargialale oma puu. Puu võib
istutada ka lemmikõpetaja, grupijuhataja

juures
-

gruppidel,

valveta parkimine spordihoone ja vanade

või kooliga seotud töötaja meenutuseks.
Puude nimekiri www.tihemetsa.ee.

töökodade juures

Puude istutamine lepi eelnevalt kokku:

Palun jälgi viitasid ja liiklusmärke!

Erna Gross,

telefon 5341 4426
Laupäev, 3. juuli 2010 Tihemetsas

e-mail: erna.gross@hariduskeskus.ee
Kaja Hiie,

KOHVIKUD JA BAARID

telefon 5667 5142
PÄEVAKAVA

e-mail: kaja.hiie@hariduskeskus.ee
Peahoone

keldrikorrusel

avatud

kohvik.

Võimalus süüa sooja toitu.

11.00

Algab registreerimine peahoones

14.00

Aktus spordihoones

peale aktust rongkäik peahoone juurde

Spordihoones avatud baar.

ÖÖBIMINE

15.30

Ühislaulmine lõvide vahel

16.00

Ühissupp

17.00

Kalmistu

külastamine,

buss

väljub

bussipeatusest
-

17.00...19.00 Endiste ja praeguste õpetajate

õpilaskodu peahoones - voodikoht 150

ja koolitöötajate kohtumine peahoone kohvikus

EEK
-

vana õpilaskodu - voodikoht 50 EEK

-

telkimine staadionil - telk 50 EEK,
pesemisvõimalus peahoone õpilaskodus

Foto: Värdi Soomann

18.00

Bändid peahoone parklas

21.00

Nostalgiaõhtu bänd peahoone saalis

21.00

Disko spordihoones

ÜHISLAULMINE

MTÜ TIHEMETSA VILISTLANE

Hea vilistlane, kes Sa soovid ühislaulmisest
osa võtta!
Koguneme 15 minutit enne ühislaulmise
algust (kell 15.15) lõvide vahele. Noodid ja
laululehed võta enne peahoonest.
Dirigent Ingrid Kostabi (Sepp).

Kaunis tava on meeles pidada häid asju,
kohti, inimesi. 13.12.2009 said kokku
mõttekaaslased
ning
moodustati
mittetulundusühing Tihemetsa Vilistlane.
MTÜ on äriregistrisse kantud seisuga
03.03.2010 ja omab arveldusarvet SEB
Pangas numbriga 10 2201 1211 4010.
Lisainfo kodulehel www.tihemetsa.ee.




Laulame koos:

2. Su silmade sära
3. Mariana

VILISTLASTE NIMEKIRJAD
on

MTÜ Tihemetsa Vilistlane on avatud
kõigile, kes südant valutavad Tihemetsa
käekäigu pärast, tahavad nõu ja jõuga
kaasa
aidata
kutsehariduse
väärtustamisele ning soovivad jälle viie aasta
pärast Tihemetsa kokku tulla.
MTÜ
Tihemetsa
Vilistlane
liikmeks
astumise avalduse leiad peahoonest või
kodulehelt www.tihemetsa.ee.

1925. aastal alustas Tihemetsas vanas
mõisahoones
tööd
Voltveti
Metsakool.
Nimetus tuli 1631-1737 mõisnikuks olnud
Wolffeldt´i suguvõsa (Voltveti) nimest, mis
oli hoolimata hilisematest mõisnikest ning
nende nimedest on mõisa nimeks jäänud.

1. Noorus on ilus aeg

I korruse koridoris
nimekirjad.

MTÜ Tihemetsa Vilistlane on ellu kutsutud
mineviku
väärtustamiseks
ja
tuleviku
toetuseks. Koht nimega Tihemetsa on alates
1925. aastast olnud kümnetele, sadadele ja
tuhandetele nooruse, hariduse ja kutseoskuste omandamise kohaks.

tugevdamist. Olles moodustanud vilistlasühenduse,
on võimalik teostada kõiki
kaasnevaid
tegevusi
(traditsioonide
alalhoidmine, vilistlaste kokkutulekud, kirjutised,
ajaloo jäädvustamine jne, jne).

üleval

vilistlaste

Kuna meil puudub täielik info kõikide
gruppide kohta, siis palun vaata nimekiri üle
ja vajadusel tee sinna parandusi, et juba
järgmisel
kokkutulekul
oleksid
meil
korrektsed ja täielikud vilistlaste nimekirjad.

1939. aastaks oli kooli lõpetanud 504
metsnikku ja metsavahti. Uuest sügisest
alustas tööd Tihemetsa metsatehnikum ja
ka järgnevate koolinimetuste ees oli
Tihemetsa. Seda kuni 1. juulini 2009, mil
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tihemetsa
õppekohast saab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskus. Seda
väärtustamaks koha ning kooli ajalugu ja
haridust, mida siin on 85 aasta jooksul
antud.
Tihemetsas - hea kool hea seltskonnaga
ning
omavahelised
sidemed
vajavad
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