
FOTOTUBA 

Fototuba, kus saab üksi või koos 

sõpruskonnaga pilte teha, asub peahoones 

saali kõrval olevas esimeses ruumis. Pildid 

prinditakse välja fotopaberile ja need saab 

kätte kokkutuleku päeva jooksul. Fotograafid 

Jüri Looring ja Märt Kose.  

Fotode hinnad: 10 x 15 cm – 2 eurot/tk;     

A4 – 4 eurot/tk. 

Kasuta kindlasti võimalust heade sõprade ja 

koolikaaslastega koos fotomeenutusi teha! 

 

AJALOOTOAD 

II korrusele ruumi 28/29 on üles pandud 

erinevatest aastakäikudest fotoalbumid, 

seinalehed ja ajaloomaterjalid. I korrusel 

klassis 112  on võimalik vaadata 

kroonikafilme.  

 

LAURI KROSSIRAJAL 

Kell 12 oodatakse Lauri krossirajale 

Tihemetsa motoklubis võistelnud sportlaseid, 

mehaanikud ja kunagiseid fänne. Toimub 

näidisvõistlus, tehakse ühispilti, muljetatakse 

möödunud aastatest. 

Üritus lõpeb nii, et kõik jõuaksid kell 14 

sprodihoonesse aktusele. 

Lisainfo: Väino 504 6062, Ülo 504 7560. 

LIIKLUSKORRALDUS 

Peahoone juurde autoga ei pääse, kuni 

aktuse lõpuni on suletud ka ühiselamute 

eest olev tee. 

Parkimine:  

• valvega parkla õppesõidu platsil 

töökoja juures; 

• valveta parkimine spordihoone ja 

vanade töökodade juures. 

 

Palun jälgi viitasid ja liiklusmärke! 

 

TOITLUSTUS 

Süüa ja juua saad osta väljas asuvatest 

müügikohtadest. Samuti on peahoone 

keldrikorrusel avatud kohvik.   

 

ÖÖBIMINE 

• Ühiselamu peahoone II ja III 

korrusel – voodikoht 10 eurot, 

eelneva broneerimise alusel. 

Õpilaskodu suletakse 5. juulil kell 12. 

• Telkimine  ja  autokaravanide  

parkimine spordihoone juures - 

tasuta, pesemisvõimalus pühapäeva 

hommikul sprodihoones (tasu eest). 

• Hommikukohvi saab juua peahoone 

kohvikus. 

TIHEMETSA TEHNIKUMI  

VILISTLASTE KOKKUTULEK 

- TIHEMETSA 90 – 

 

Laupäev, 4. juuli 2015 Tihemetsas 

 
PÄEVAKAVA 

 
11.00  Algab registreerimine peahoones 

14.00  Aktus spordihoones, peale aktust 

rongkäik peahoone juurde 

16.00  Ühissupp 

17.00...19.00 Endiste ja praeguste õpetajate 

ja koolitöötajate kohtumine peahoone kohvikus 

18.00  Ansambel „Säde“ (Tihemetsa 

vilistlased) peahoone parklas 

19.00 Ansambel „Kolumbus Kris“ peahoone 

parkals 

21.00  Nostalgiaõhtu ansamblid „Vihm“ ja 

„Vilja Velled“ (mõlemad Tihemetsa vilistlased) 

peahoone saalis 

00.00 Ilutulestik 



TIHEMETSA VILISTLASE MEELESPEA 

 

• Käitu kokkutulekul (ja loomulikult ka 

muul ajal) Tihemetsa vilistlasele 

vääriliselt! 

• Hoia korras oma armas koolimaja ja 

selle ümbrus, praht viska prügikasti! 

• Kui sa leiad kellegi kaotatud asjad, siis 

vii need raamatukogusse, mis asub 

peahoone I korrusel. Enda kaotatud 

asju otsi samuti raamatukogust. 

• Ära istu napsisena rooli! Kui vajad 

enne koju sõitu väikest puhkust, siis 

leiame kindlasti puhkamiseks koha! 

• Klassiruumid suletakse kell 22, 

koolimaja uks suletakse pühapäeva 

hommikul kell 4. 

• Infotelefon 5341 4426 (Erna).  

 

Rõõmsat jällenägemist ja ilusat pidu! 

 

 

MTÜ TIHEMETSA VILISTLANE 

 

Kaunis tava on meeles pidada häid asju, 

kohti, inimesi. 13.12.2009 said kokku 

mõttekaaslased ning moodustati 

mittetulundusühing Tihemetsa Vilistlane. 

MTÜ on äriregistrisse kantud 03.03.2010.  

 

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. 

 

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.  

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 Kutseharidus-

keskuse Voltveti koolituskeskus.  

 

Tänase päeva seisuga on Tihemetsas 8821 

vilistlast.  

 

Tihemetsa – see on hea kool, hea 

seltskonnaga, kelle omavahelised sidemed 

vajavad tugevdamist. Olles moodustanud 

vilistlasühenduse,  on võimalik teostada kõiki 

kaasnevaid tegevusi (traditsioonide 

alalhoidmine, vilistlaste kokkutulekud, 

kirjutised, ajaloo jäädvustamine jne, jne).  

 

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 meie kodulehelt. 

 

Lisainfo meie tegemiste kohta on kodulehel 

www.tihemetsa.ee ja facebookis.  


