
Tiina lehes:

Balliperemehed ja -najsed
peaglmd6tu v6trnas.

tk 6-7

Rebaste retsimine:
t|aditsioon, mis ei tohiks

eksisteerida
l k 5

l\4eriJle Hommik: 6pet4a,
kes kasvatab draakoneid

lk 8-9

Mis kasu on treffneristil
tabtettidest?

Hugojaj i ingrid

On aasra I 8 96 ja Hugo Trefbed
poisslaste eragumnaasium on
vilkalt tddtanud juba kol.nteist
aastal, Onnetu number?
Trcf&reriie l(ull nitte, sest just
sellel aastal on end temak6rvale
istuma seadnud k6ik tema
kasvandikud. Ni i  " tahistat i"

kooli siinnipaeva toliel aj at.

TanapAeval,  pea samal aj  al ,
vojvad treffteristid kel(sara ja
p6lvj nii(sutada kooli aaiiapaeva
bal l i1,  ]nis i lmt ingimata ka
fotomallu salvesratakse. Kas
laupaeval tehtud klantspildid
end sama er i l isei t  ajalukku
uuristavad kui ulalioodud, naftab
vard aeg Hugo Treffner isiklikult oma

hall i  habemega

--

Heivo Kild{ataio:"Ta ru pai.l."

Hele Ki isel :  "Haid tulenrusi la
edukajd 6pilasi."

Al l ikas: 10. k lasside 6pi laste
koostatud stendid

Opetajate kingitused koolile aastapdeva puhul
M a r g i r  P a r l i :  " B a s s e i n  j a
j6usaa1."

Ott Oj aYeer " Soo\', et siiD olelG
a1a1i a.ul.aid inirnesi.'

Kr ist i ina Punga:" Li l t i  I i l l i
uti..."

PriiCu Beier: "Cnra lrulekosu '

Saima Xaarna: "Li l i i  ja orna

Ulle Hiira:" Head rnuusika!. -

Mal l  Matto: "Uhe i lusapaeva. ia
Ljhe nreeldejaav, peo "
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Ldrm, lSSgastus vdi loome?
Septembris tegi haelt
'HTG kooliraadio, kuid
pole veel selge, mill ine
see haalolema peab
v6iolla voiks.

Raadio kui miiratekitaja

Vahetult parast seda, kui madjo
tddd aluslas, viidi hbi ka vastav
kusitlus. Vastajatest 43% olid
tndrukud, 30% poisid ning
2-1% 1petaiad. Arvamusi oli
erinevaid.
Leiti, et mbni nurk v6iks olla
hoopis raadiovaba. Osa 6pilasi
eelistakid muusikale vaikust,
et oppida v6i kaasbpilastega
vestelda. Eitohik unustada, et
vaikusel on k6rge hind ja mitte
igale inimesele pole muusika
l66gastus.
Kuna meie p6lvkond on
muusikat kuulates i i les
kasvanud, tundub igal i
ronnaalne, Lui madio kuskil lae
all l6ugab. Just nimelt l6ugab,
sest kuigi koolis lehti
helitugevuste kontroll, k6lab
muusika erinevates ruumides
erinevalt. Opilased kurdavad,
et naiteks aatriumis pole Uldse
,nidagi kuulda, seevasfu
garderoobis olevat k6ige
larmakam.
Ega 6petajadki ole pidevalt
nende t66d saatvast miirast
vaimustatud. "Kui eksisteeriks
v6imalus raadio kinni keerata,
ma teeksin seda," iitleb ilks
pedagoog.
35% kusit letutest leiab, €t
muusika tuleb vaiksemaks
teha ,  l l%  kee raks  he l i
valjemaks, 22% on kiiutanud
oma vastustesse: "Muus;ka

vaiksenah, saated k6vemini".
I{ as kunagi i i ldse saated
tulevadki?

Raadio muusikavalik.
Kas ainult muusika?

Enamus on muusikavaiikuga
rahul, kuid see peab olema
mitmekesisern. Suur osa
k0sitletutesl soovib raadiost
kuulata rahul;kunat, kergemat
muusikal, sh ka klassikat.
"Raskemat muusikat v6in ka
kodus kuuiata," margib ijks
tiidruk. Mangitakse erinevaid
muusikasti i le, kuigi
ha{umatule kuulaj ale v6ib k6ik
i.lhesuguse tiimpsu ja kolinana
tunduda. Teadjam kuulaja
taipab, kes parajasti iileval
puldis passib.
K6ige rohkem soovitakse
madiost l'-uulata infot, dnnitlusi
ja vestlussaateid. Vaiksem
protsent kuulaks ainult
muusikat. Uks Spetaja tltleb nii:
"Kord kuus v6iks koolikell
hel iseda 5 minuti l  varem,
6pilased oleks klassides ja
kuulaksid kindla iilesehitusega
sisukat, umbes l0-minutilist
madiosaadet." Eetrisse leheks
see infominutjte ajal, mis niigi
praegu teabepuuduse kaes
vireleb. iseenesest hea idee ju I
Kahjuks ei tulnud k6larite
pajgutamisel eelnimetatud
m6te kellelegi plhe ning
klassidest me krappe ei leia.
Kooliraadio peaks pakkuma
huvitavaid saateid kuulaj atele,
mitre ainult tegij alele. Miilang
kusis paari tegrjate kaest, mida
nemad asjasl arvavad.
Ove: "K6ik, mis ma teen, on
heaja seda eipeaks ega tohik
muuta ;), aga iildiselt, kui na
Ieian. elmisk eineeldi, eks ma
siis teen teisiti."
Kaur: "Kui 98% 6pilasi ning
75% opetajaid on praegusega
rahul, mina asja muutma ei
hakka."
Koo l i  i i l dsus  o leks  s  i i sk i
huvitat lrd ka raadioonrrde
tulevikupildist.
M  ida  a rvavad

raadioprogrammist dpetajad?
0petajad soovivad kuulata
leateid, 6nnitlusi-kiitusi, aga ka
tosisemaid saateid. Kuna
saateid pole veel siindinud, ei
ole nad kuigi posi l i ivselt
meelestalud. Teada on, et
llhitulevikus tuleb kokku kooli
juhtkond, arutamaks HTG
kooliraadio ktisimust.

Raadio ttiiiaeg

Siin on k6ige rohkem erinevaid
arvamusi. 35% vastajatest
soovivad raadio saatel
l66gastuda molelnal

Usin raadiomees Priit hoolsalt kuulaiaid l6bustamas

sddgivahetunnil ,  26% i lhel
pikal vahetunnil ,  15% igal
vahetunnil. I 3 % soovib raadiot
kuulata kord v6j paar nadalas,

8% kasvoi tunni,ajal ( info)
n ing  3% a inu l t  l uh i kes te l
vahetundidel- "Mida robkem,
seda uhkenl"
Hamnastav, kui pal ju me
madiotkuLllame! Kui tahtis see
meile ol lavdibl

Oluline loos on see, et koolis
laulvaj a lugeva raad io eesl ara
ei p6gene. Kellele ei meeldi,
soovitan ...  k6rvatroppe
kasv6i. Enamikule meeldib, ja
just sellisena vdi siis natuke
teistsugusena. Dernokraatia
iHGgi.

Kolm kooli v6tsid m66tu
2 5 .  s e p t e m b r i l  l e i d i s  a s e i
e s i m e n e  K o l m e  K o o i i
l(ohtumine humanitaaraladel-
Vaprad noored katsejanesed
ol id l isaks tref fner ist idele
kohale vuranud veel ka P:irnu
S l i t e v a k a
Hulnanitaargtlmnaasiumist ja
Tallinna 2l. koolist. Vdisteldi
k ; r i a n d i  k i r j  u t a n r i s e s  ( 1 0 .
klassid).  aialoos ( l l .  k lassid).
k ir . janduses ja kunst;-  ning

muusikaajaloos ( 12. klassid).
Vd istlusemaimuk€6e1 on plaan
saada aastatepikkuseks
tradiisioonilG nagu kohtumised
reaalaladelgi .  Ni i  v6lab
jargmisel aastal  leadmisle
p r o o v i l e p a n e j  a i d  P a r n  u
S  i i  t e v a  l (  a
Humanitaargiimnaasiumi uks.
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Appi, tugiSpilased!
Eelnevate aastate
rebased on pidanud
uues koolis, uues linnas
ja ehk ka uues
maailmas omaljOul
hakkama saama. Nuiid
on kUmnendikel
iugi6pilastelt ehk
tuutoritelt v0imalus abi

Tuutorluse idee tekkis sellest,
et uutel lulijatel, praegustel
l lndikelja i2ndikel, oli endal
raske alguses hakka'ra saada.
Nii i id otsustati ,  e1 on vaja
opilaste elu lihtsamaks muula.
M6tte teostamisel v6eti malli
Ulikooli tuutori!e siisteemist.

Tugi6pilane aitab rebasel
hakkajal(s saadaja toine hrlla
ni i  oma pisimurede kui
suuremate probleemidega,
Olsitakse v6imalusi, kuidas
6pjlasitoetada.

Esimene nedal raskeim
"Esimene nadal uues koolis on
k6ige raskem," raagib kooli
psfi1oloog Kaia Raig. Tainavu
septembris mAArati igale
viirskele treffneristile paris oma
tuutor, kuid kogu stisteemi
kAivitamine venis. Kuna
tugi6pilane mliarati rebasele
suvaliselt, tahestiku vdi loosi
jargi, siis tekitas see paljudes
turvatunde asemel v66ristust,
Halvemaljuhul tekkis olukord i,
kus 6pilane vajas abi, kuid
tuutor ei vi i tsinud temaga
tegeleda v6i vastupidi -tuutor
o l i  koos tdda ld i s ,  ku id
ki imnendik ei vajanud abi.
Par€malj uhul said tug;6pilasest
ja rebasest head s6bmd v6isiis
vahemalt teretuftavad,
SUsteeni edu ja kasulikkus

s6ltus tegelikull inimestest, kes
kokku sattusid- MOte, et
kilmnendil( tuleb ja ktis;b ise,
ei Ieidnud tuutorite sdnul eriti
kinnitusl. Kontaktid sai l isid

paremini neil paaridel, kus on
aktiivsemaks pooleks olnud
11ndik.
Arvamusi on tuutorluse kohta
mitmeid. 65 6pilase kiisitlus
naitab, et tuutorlus on vajalik,
kujd soovitakse selle parenat
teostust- Uldjoontes meeldis
idee mdlemale poolele - nii
rebastele kui tugi6pilastele
endile. Kuid oli kajubtumeid,
kus rebane ei suhelnud oma
tugi6pilasega ega osanudki
mingit hinnangut anda. Nurinat
p6hjustas p;gem info vAhesus
tuutoriie eesmargi kohta kui
idee ise. "On he4 et ka nendeie
on m6eldud, kes kedagi ei
tunne ja on tagasihoidlikumad,"
arvas iiks treffnerist.

Si isteemivahetus
(Koolis olgu hea ol la)

"Treffner peaks oleDa kool,
kus on mitte bea, vaid viga
hea," leiab Kaia Raig.
Leiti, eI praegune tuutorite
si isteem pole pi isavali
elelliivne. Seet6ttu otsustatigi
uus siisteem sisse seada, mille
jargi on tuutoriteks vaid need
inimesed, kes seda tdesti
tahavad ja on valmis teisi
aitama. Nemad saavad ka
vastava koolituse, Varem v6eti
seda kui lisatohustust ja paljud
ei julgenudki suuri ja taihtsaid
I l ndikke nilitama minna.
Praegu on Treffneris kolm
ametlikku tuutorit. Need on
SilleNeevits, Teele Pem jaTiiu
Niglas. Ninetalud isikute
poole v6ib pddrduda alati, kui
tekib m6ni kl lsinus v6i
probieem. Vdite kindlad olla, et
saate abi ! Uue stisteem i j uurde
ka ivad  ka  koo l i t used  n i i
tuutoritele endile kui ka loengud
6pilastele.

Roll iootused
Ise tuutoriks ol les tuleb kdik
ro l l i oo tused  pa i ka  panna .
Tugi6pilane eeldab. el rebane

poleks passiivne ning abivaj aj a
oolab, et noustaja poleks
i i leolev. Sel iele tuleb juba
praegu mdelda ki.lmnendikel,
kes voiksid ja tabaksidjifgmisel
aas1al jse ioetajaks saada ja
seda rolli tdita. See on aga
jargmine aasta. Praegu aga
oodatakse rebaselt seda, et ta
enda eest seisaks kui vaja.
Kui t imber on abivalmid
inimesed, siis on ka olemine
hea. "Minul on ktillTreffneris
suure perekonna tunne,"
lausub Sille Neevjts. Igatihel on
6igus olla selline, nagu ta on:
aktiivne v6i lagasihoidlik. Aga
kui on abi vaja, siis tuleb ise
kiisida, mitte oodata, et seda
pakkuma tuldaks. Loppude
l6puks sdl tub k6ik ikkagi
iseenda k:iitumisest.

Arvamusi tuutorlusest
l) Praegune sijsteem tlidlas
m0nel puhul (nai teks mjnu
tuutor leatas, et  v6in tema
poole igasuguste murededega
pt jdrdLrda, ja ka si is,  kui
muresid pole).  Kdik s6hub
inimestest, kes kokliu sattusid.
Mdned v6ivad tdesti headeks
sOpradeks saada, leised aga
e h k  e i  s u h t l e g i .  A r v a n ,  e t
luulor lus on just esinestel

nadalatel tahtis - ptaegusek on
enanik muresid juba mlrnud ja
klassiruumid teada.
2) Sllsteemivabetuse juures on
hea see, et val i takse val ja
inimesed, kes on 16esti valmis
rebaseid aitama. Muidu v6eti
seda lisakohustusenaja osad ei
julgenudki suuri ja tahtsaid
I lndikke ttilitama minna. Kui
enne olj igaliihel ilk tuutot siis
uue stlsteemijairgi on neid mitu,
seega info kattesaamise
voimalus on suurem.
3) Tuutorlus on ndme. Ma ei
maleta isegi,  kes on minu
abi6pi lane. Ka tuutor i  enda
suhtumine on halb. 'Kui abi
vajad, siis kiisi, aga niisama iira
tiiiita mind" v6i'Minu rebane
ostab mulle 6lul" jne. Ja mul
endal pole l(a neilt kDnagi abj
vajaolnud.
4) Tuutorlus on vajalik, sest
l0nda klassi alguses on k6ik
uus, ning nii saab lohanemisl
l ibtsamaks teha. Kahjuks
polnud eelmisel aastal sellisl
asja ja seetottu ei  oska sel le
headust hast i  hinnala. Seni
pole midagi negatjivset selle
juures veel mArganud.

Kolm abivalmit elukutselist tuutorit

[4ar iKalkun
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Tablett keele alla ia Sppima?
Tref&Erist joovat ja suitsetavat, Saame suureperaselt aru, et
naised saunas riiiikisid. Nlttld oleme kooli ise valinud ning siia
kasutab ta ka tablette?Rahu! vabatahtlikult 6ppima tulnud.
Paanikak pole mingit p6hjust, Seda aga ulla eesmargi nimel -

sesl jutt kaib k6ige v6imalikult edukalt lbpetada
tavalisematest apteegist keskkool ning omandada hea
kattesaadavatest rohtudest ning teadmistepagas j?itkamaks
eneseturgutusvahenditest - ihaldatuderialalk6rgkoolis. Selle
p a I  d e r  j  a n ,  a s p i  r  i  i  n ,  nimel pingutame ja kaime
kofeiinitabletid, Ibuprofen, haigetenagikoolis. Terveskehas
Biovital, Coldrexjne. Kdike seda terve vaim - otleks justkui aga,
topitakse etrdale sisse ainult et m6ned peevad voiksju siiski
seetottu, et koolis tuleb edukalt kodus istuda. Ning emadki, kes
hakkama saada. Koolist kiuem tbbiseid lapsi pigen kauem
kui kolm paeva puudumin€ haigevoodis hoiaks, kuulevad
v6rdub enesepiinamisega, sest kooliminelqrerckeendeksfi:aase
koolijdudes - iulatus! ullatusl - stiilis: 'Kuidas majarele dppida
on terve klassit6is inimesi j6lran?" Mure 5ppimise parast
ootamatult targaks saanud ja on lakkamatu ja ka siis, kui
tuleb hakatajltele 6ppima. Uut tervislik olukord parasjagu
materjali on vahepeal probleemiks ei ole, v6ib tobutu
kogunenud toepoolest palju koormus sundida dpilase
ning on ainult dpilase enese kaheksatunnise koolipaeva
probleem. kust ta puudu!ad i i leelamiseks proovima
konspekt idhadgibjaneedendale k6 ikv 6 i  m al  i  kk e
selgeks teeb. onneks saab ergutusvaheddeid. Tihti tuleb
lootma jasda kaasdpilaste teha suuri j6upingutusi isegi
s6blalilaie abile. Ei tea, kas stludi selleks, et koolipinki mitte
on meie kooli opilaste magamajdada" (Sedaka siis, kui

pakutav huvitavana tundub.)
Enamlevinud on kohvi joomine,
aga samasuguse tolemuse
annab kofeiinitablett.
lnomulikult meie ernad ei kiida
heaks kofei iniannuse abi l
uleavalpi ls imist,  kuid ega
(peaaegu) t2iiskasvanud
kooli6pilane oma vanemaid
sedav6rd kuula. Ja eesmirk
teadagi pilhendab abinou.
Arvestades veel seda, et heade
hinnete ule r66mustavad

m6lemad - nii g0flrnas,st, kui ka

K6ike seda awesi€ vdttes ei
saagi imestada kofei ini  ja
moningate ravimite suure
populaalsuse ille. Kai opilasl€l
on iildse valikut, eeldades, et
loputunnistusest keegi naljalt
loobuda ei taha? Ehk on nad

Triin Visnapuu
'KerliKaburkohusetundlikkus v6i oosel kaksteist tundi un€maal

limbritseva keskkonna surve. veedetud ja 6petaia poolt

30

25

20
1 5
1 0
5
0

d suurem pods €9%) r mitmekesisem meniit i pli%)

rohken salatit (24%) rohkem eiba (B%o)
r rchkem juua F%) !I parem magustoit (5%)

Mida tahaks iihe krooni eest?

Alates jaanuarist t6useb koolil6una hind 14 kroonini
Parast jduluvaheaega kool i
tulevatele treft eristidele haklab
tlks l6unasddk maksma 14
kooni senise 13 asemel. Seda
talongiga s6djatele. Vastav
otsus v6eti vastu kooli
hoolekogu koosolokul ja selle
p6hjenduseks od toiduainete,
er i t i  juurvi l ja kal l inemine
kevadperioodi l .  M66dunud
suve kuiMrse tdttu on oodata
naiteks kartuli hinna
mitmekordset t6usll.
Sditkla juhataja Jaanus Pull€se
s6nul piiiitakse krooni v6rra
kallima ldunaga veltida seda, et
kevadel portsjonid v:iheneksjd.
Jaanuaris, kui toiduainete hinnad
veel muutunud pole, vbivad
6pi iased aga ka suuremaid
toidukoguseid oodata. "Tahtis

on see, et keegi kevadel

praegusest vahem ei peaks
sititma," t heDdas Pulles. Kura
k6ik oleneb toominest ei osata
hetkel edaspidiseid hirmatduse
ennustada, Samas ei tasu ka
loota, et soodsa suve koral
jargmisel siigis€ljii.lle odavamat
l6udat hakatakse pakkuma.
Sddklas pakutavaid suupisteid
p€aksid 6pilased lahituIevikus
sama mha eest saama, sest neid
hinnal6us ei puuduta.

Piibe Kolka

Diagramm on koostatud
kilsit luste td6grupi
korraldatud ki isit luse
p6hlal, mis vi idi labi 37
inimese hulgas.
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'Ma v6in lubada, et siin majas enarn
sellist rebaste ristimist ei tule!'
Nii kinnitas kooli huvjjuhl Uve
Saar meile antud intervjDus.
Peale selle lisas ta, et r;stimised
peaksid sisaldama huvitavaid
m:inge, kus peaks kasutama aju-
ja mottetegewst, mitte tegema
midagi sellist, mis rikub rebaste
vdarikust, riideid ja kooli mainet.
Sama meelt on ka dtelcor On
Ojaveel kes on, olles kaks aastat
vene s6javaes teetr inud ja
nainud toidu hinda,
kategooriliselt sello mdnitamise
vastu, "Kust see suhtumine
tuleb? See tuleb lapsep6lvest,
se€ tuleb enda kodust". Lisaks
vi i tas ta meie ajalool isele
tagap6hjale, et eesti rahvas on
pidanud toidu nim€l palj u rasket
t6dd tegema, seetdttu on veel
kurvem vaadata, kuidas praegu
sellesse suhtutakse.

Mis siisjuhtus?

Teatavasti toimus 24. okoobril
meie kool is tradi ts iooni l ine
rebaste r ist imine (tdlge:
retsimine), mis aga ei osutullud
vrhemalr kooli jultkonna arvates
llldsegi mitte Hugo Trcffneri
Giimnaasiumi vaiiriliseks. "Aga

kas meie oieme selline kool, nagu
iga kool?",  esi tas huvi juht
m6tlemapaneva kilsimuse, "See

on taielik sigadus, kuidas toitu

m6nitatakse, See on ka ilks asi,
mille parast ma ameeriklasi ei
kannata. Nad lagastavad ja
m?ingivad toiduga."
Kogu pahameele tekitajaks olid
i iheteistkumnendike s6nul
poisid kaheteistkllmnendast
klassist, kes tulid ja niiitelda
"retsimise 0le vdtsid".
Mrngudeks mdeldud toiduained
ja toored munad kallati rebaltele
kaela, mille t6tlu keelati dra
etteniihtud "p5eYa nael" kooli
sisehoovis, kus rcbaseid pidi
ootama roomamine searasva,
kliistri, toidu6li ja sumud veriste
kalade sees. Samutijaeti aira ka-
vas olnud teekond Raekoj a
platsile, kus oli algselt m6eldud
rebase vande andmine.
P6hjuseks ol i  i ibe tee,
potentsiaaln€ jalaluude
murdmise oht ja kooli vastutus
bpilaste t€rvisliku seisundi eest.

Kas selline ristimine on
siis eetiline?

Loomulikult kusisime seda ka
kUmnendikelr .  Arvamused
"eet i l ine vbi  mirte" kohta
jaotusid enam-vfi em pooleks.
Lisak hiiirisid rebaseid p6randai
olevad tangild ja muud
teraviljad, mis vigastasid nende
ktiilnarnukks. Ovatsioone ei

tekitanud ka pikl jiirjekord ja
ootamine, mis retsi tavat€le
aatdumis osaks said, Samuti
laneesid paljud pikal teekonnai
vabaduse ja "rebasuse" poole
roomavad rebased jalakampide
ohvriks.

Kuigi vdhemall silmndhtavat
al lergiat rebaste nl igudel
markerite vaarkasutusest ei
tekkinud, oli ka see Uve Saare
arvates iiheks suuremaks
probleemiks. "Inimesel v6ib
juhtuda, et iihel hetkel ta lihtsalt
ei saa hingata", tapsustas ta asja
t6sisust.

Aga iargmine aasta?

Kindlasti ei jaeta r€baste ristimist
lihtsalt ara, kiill aga muutub selle
del ini ts ioon. Kuigi  kool "ei

tahaks sekl'-uda", keht€statakse
jargmine aasta ristijatele kindlasti
mingid piirangud. Olgugi et
enamus 6pilastest samastab
ristimist retsimjsega, on seal
direktori s5nu1 suur vahe ja need
on kaks taiesti erinevat asja.
"Sellist traditsiooni ei tohi olla!",
iitleb ta retsimis€ kohta. Kuid
siiski leidub ternajutus niidelda
turvaauk, mis laseb tulevast€i
uheteistkiinnendikel koraldada
sellise ristimise, nagu nad ise
tahavad, ilma kooli piiranguteta.

Tingimuseks on ainult s€lle
lSbivj imine vel jaspool kool j

territooriumi, --aega ja vastutust-

Ja kokkuv6fteks

Kuigi tllalpool on kajastatud
ainult negatiivne kiitikq selgus
kusirlusest, et olj ka paljusid,
kellele fitnalrne istimiDe vdga
meeidis, ja kes ol€ks tahtnud
enda peal isegi rohkem
m6nirzmistja roitu lunda. olika
neid, kes olid kurvad, ei nemad
j6id ilna looresl munast oma
piiksis. Samuti ootas retsitavaid
perast kosutav ja puhastav saun
ning diskosaal, millele paljud
eelistasjd kull mbnda privaatset
aferparry-t. I<uigj oli mifieid
eba6nnestumisi, on tulevasel
uheteistkiirnnendal klassii palju,
midameelde jattajamidajargmine
aasta paremini  ie lra.  Sel lest
hool imata ol id tr inavused
retsijad tubli t66 ,ta reinud ja
k6vast i  vaeva nainud, ning
vaarivad sel l€ eest k indiast i
rohkemat, kui infolehes (nr 9)
habislamist. Kas ei ole rebaste
r ist inine m6eldud si iski
6pilastele, mitte 6petajatele?

MihkelJiirveoja

"Retsitud" rebased aulas oma vannei andmas

segaduses rcbane ei m6ista tema vastu toimepandava
kuriteot6sidust



TQADTIISIOON 6 MILANG

Balli kuningas ja kuninganna ootavad valimist.
Kolm blondi, kaks brtinetti ia viis tantsuldvi.
Seoses kooli aastapdeva
uhistamisega valitakse ka
seekord tuleva aasta balli
peremees Ja -perenarne.
Miilang jooksis diktofoni ja
fotokaga mddda kooli ringi
ning kiusas kandidaate
rumalate kiisimustega.
Tahavadju kdik teada saada,
mida nad endast tegelikult
kujutavad.

Marit 10A
Kas teadsite, et meie koolis kaib
Aeroobikaprintsessit i i t l iga
ttldruk, kes on kuus aastat
Peotantsu tantsinud?
Kuulsusejanu on kustutatud.
' 'Rambivalgus pole
probleemiks!" Marit annaks
endast parima jargmise aasta
balli koraldamisel, ega polgaks
6ra ka niisafta abistamist. Uldse
on ta suuI akivisl "Meil pole
tegemata jdtnud ukski tegu ega
rahistamata ukski stlndmus l"
Kleite meeldib talle ka kanda.
Ning isegi kui Marit ei v6ida, ei
ole sellesl hullu midagi. Marilist
saab veel uks a:irmiselt osav
diplomaat- kull te niiete!

Rain 10A
Temas pesitseb suur
k o k k u h o i u v a i m .
Klassikaaslastega. Sonadega
samuii. Tantsima 6petas Marit,

datuke kais kuisustel ka.
Mitneklllgne ja vaga saladuslik
noormees. K$simusele, kas
poiss tiidrukuid kardab, tuleb
kindelei. Surmiki lalte; na€te
teda ballil kollaste sokkide ja
muJta illilonnaga. Poiss nagu
ponk. Pe€gli ees ei poirra pead
em. smokingut ei ole ja kikilipse
ei armasta. "Ma eijulge delda,
mitu lipsu kodus on. Ikka on."
OmE parimaid omadusi ka ei talta
edti avalikustada. Teeb nao,
nagu ei teak ja ei utlegi l6puks.
Tul ise eest i  poisina
superkandidaat.

l0BKarin
"Uks klassiode h[ppas alt dtaja
siis mina leksin lihtsalt tema
asemele," selgi tab Karin
balliper€naisek kandideerimise
p6hjust.  Seitsmeaastast
peotantsukogemust, nagu algsel
kandidaadil, tal kull ette n?iidata
pole ("Kaks-kolm nAdalat tagasi
tantsisin esmalordsettvalssi!"),
aga hea ja tubli inimesega on
tegemist sellegipoolest.

"Tegelikult - peaaii, et iira ei
v6idal" lltleb Karin narulsui.
Ke€gi oii talle 6elnud, el "pdrast

on igavene jama".
Aga miks ta siis kflndideerib,

kui v6ita ei taha? Kus on
v6idujanu?

Nuild annab Karin alla.
"Tegelikult - muidugi tahaks

Ind.ok ia Maaria l0C klassist
v6ita." Teatud hulk edelust on
lneis k6igis. Ometi ei hakkaks
Karin oma vdiduga ul€l i ia
uhkustama. Cv-sse suurimate
saawtuste hulka ta seda ilrnselt
siiski ei paneks.

Kdrval assisteeriva s6bmnna
s6nul on Karin "ai i rmiselt

avatud, heasildamlikja ilus". Nii
et kafldidaat missugune,

l0B Alari
Momendil lSheb Alaril vlga
hlisti. Ometi arvab ta, et juhul,
kui valituks osutubjust tema, ei
muutu elus suurt midagi.
sporditshempioni kombel
juubetdama hakata ta igat hes ei
kavatse. "Ei noh, ega ma siis...
Ma olen selline tagasihoidlik
uldiselt," selgitab ta vaiksel
h5-6lel. Asi klaar.

oneti on Alar midagi enamal
kui lihtsalt poiss - t on ktinJne
aastat tantsinud. Pihta hakkas
juba - te ei usul - viieaastasehl

Lipsu meeldib Aladle kanda
kull- Aga tavalist, mitte kikilipsu.
Toomas-Hendrik llvese frimiks
ta end ei pea. Lipse on Alaiil
kodus viis tilkki.

Aladl on veel tiks hea omadus
- teda peetakse g€eniuseks. Eriti
matemaatilises mOttes. Lisaks
arvutamisele ja peoxantsule
meeldib talle veel ka laulda.

Ja selle k6ige k6rval on Alari
puhul tdiest i  v6l istatud ka

olukord, et  paneb mustade
viigipukste juurde kogemata
valged sokjd. Tal lihtsalt pole
saimseid ainsatki paari.

Mssrjar0C
"Ma oskan pft:is hasd tantsida,
olen energi l ine ja suhtel isel t
julge." Voh I Selleparast tulekki
teda val ida. Tantsinud on
kaheksa aastat.  Kuigi
spordittldruk, v6ib ka kl€it€
kanda. Kergej6ustikus talle
vastast €i ole. Viihemalt mitte
Eestis. Ja vdhemali mitte 800
meetris. Kodus ripub juba palju
medaleid. " Olen hetkel vist
Baltikumis iiks paris tegijal"
Esineda ei karda- Poisse ei karda.
Jallegi tk imekandidaat. Kui
Maarja olelc valima lastud, olek
ta kirjutanud kandidaat number
Dull. Aga kui kunagi tulevikus
v6imalus avaneb, haaletage
kindlasti tema poolt Maada pole
sugugi suu peale kukl(unud.

Indr€kl0C
" Oskar hasti tantsidaj a kui vaj4
olen jutukas." Aga kui ei ole
vaja? 'Nojah, s€e oleneb tdesti
vajadusest, situatsioonist ja
olukonast." Satuane kaalutlev
noormees..  Tantsimist on
oppinud nitu aastat. Spordipoiss
on pisur: "Kui suvel ilma on
ldhen uisutama" talvel suusatan."
Valides musta ja erepunaseMaritja Rain 10A klassist
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illikonna vahel, otsustab Indrck
musta kasuks,
Konservatiivsusesugemed on
siiski vaevume.rgatavad. Kull re
ballil neete- tema on poiss
ftakis. Smokingut veel kodus
ei ole. Indrckule ei meeldi mitte
kikilips vaid soolikas (s6na
laenatud opetaja Kee$ergilt).
Kodus on Treftreri keskniselt
viis lipsu. Tegelikult on viis
kikilipsu kah lisak. "Ilus tark,
osav, optimistlik."

Heidi 10D
Taxkade inimestena otsustasid
koos s6braga, et just nemad
klassi esindavad. Kes see teine
siis nii hasti tantsida oskak?
Kui tuleb v6it, Iaheb Heidi
afl ates maailm ke€rulisemaks.
Suur vastutus nimelt. M6inga
arutlemise jarel ilmneb, et
v6idujanu on taiesti olemas.
Kartus esinemise ees? "Ma

arvan, et mitte. Muidu maju ei
lfieks sinna." Heidile ei meeldi
endale propagandat teha. Pika
pirmimise peale paotub huulilt
"Ettevotlik. " Ja tarfsida oskab
ka vaga hfisti. Koos Taaviga-
Tegelikult si iski k0ikide
poistega. Kleitide, seal hulgas
ka ilusate, kandmise vastu pole
Heidil midagi. Kole kiire ontal
ka alati. lgal ajal igas kohas.
Voh seliine ballipercnaine.

Taavi 10D

Taavit v6iks valida. Ei pea.
V6iks sellep[rasl "Ma oskan
tanbida. Paljud poisid ei oska.
Karujalg ei ole kindlasti." Kui
ka kdikide silmad temal on-
ikkaei karda. Ulikonda meeldib
karda. Kiki l ipsu jal legi ei
armasta. (Millest on vaga
kahju, sest nii nreks ta v?llja
nag! Toomas-Hendrik Ilves
ise.) Esikohal seisab ta lipsude
omamise pingereas. Neid on
iile kiimne. Taavi ei usu, et
musta tllikorula juurde valged
sokid paneks. Mine
tea.,Tudrukuid igal juhul ei
karda. Isegi mitte
ruutkilomeetrisuuuseid. Oma
parimaid omadusi hoiab ka see
kandidaat kiivalt enesele. Heidi
paljastab, et tegelikuh on Taavi
t6eline esinejatiiiip.

loEAgo
Tegelikult Ago eriti ei talagi
6htujuhiks saada. Aga teised
ajasid, seega tul i  minna.
Peaaegu nagu sbjavaes juba.
"Voit ei oleju tahtis," on Ago
kindel.

Tantsida Ago oskab. "Saar

hakkama kull. Kasin koolis
kursustel," selgitab ta
ruhumeelselt.

Smokingut Agol ei ole, aga
iilikondi on koguni kaks - ukj
hall ja teine must. Lipse on tal
neli, koik vlga ilusad. Ka Ago
ei teeks iialgi saarast viga et

panek musta iilikonna juurde
valged sokid. Noormehel on
maits€t, mis siin salata.

Tudrukuid Ago ei karda.
Aga rambivalguse "No natuke
ikka, ma arvan." see on
loomulik Viihesed meist on
siindinud lavaghed.

Mis iseloomustab Ago veel?

kleite.
Poisse Eva ei karda. Aga

m6nda hiisti kurja tiidrukut?
"Ka ei kadal" No naed, saerast
v6iks 6htul koj u saata ka kSige
hadisem meesisend-

Veel meeldib Evale tantsida.
Ta on kull  kainud ainult
b a l l i e e l s e t e l

Ago ia Eeva | 0E klassist

"Noh, v6ib-olla olen l6bus,
sdbral ik ja heatahtl ik."
Perfektne.

10E Eeva Palm
Ka Eevajaok pole 6htujuhiks
saamine ileliia oluline. Edelak
tlidrukuks ta end ei pe4 ometi
miiiinab, et "eks ma natuke
ikka tahrsin kandideedda. "

Kleite meeldib Eevale kanda
kull .  Sealhulgas ka i lusaid

ettevalmistuskursustel, aga
ometi - saab igal juhul
hakkarDa.

Eva arvab ise, et on "ilus,

tark ja hea". No mis sa hing
veel oskad iihelt kandidaadili
tahta?

UllaKattai
MartZimask

Heidiia Taavi l0D klassist

Alari ia Karin't0B klassist
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Sass - poiss, kes tuli Eestisse Sppima
Milline oli Sinu elu USAS?
Tdi€sti tavaline. Ma kaism koolis
Seal oli p6hilin€ tegews talvel
vAhemalt kaks korda nrdalas
pAev otsa maesuusatada, See oli
v?iike linnja seal toimusid suured
iiritused harva. Erinelus Eesti
koolisi:steemist on see, et seal
on aasta labi  uks ja sama
tunniplaan iga paev. Siin aga
igapaev erinev. Ja USA-S olid
klassis pidevalt  er inevad
inimesed. Ei olnud kogu aeg
tunnid uhtede ja samade
6pilastega.

Mul ei  olnud sisselamisega
mingeid probleeme. Ma olen
harjunud selliste oiukodadega.
See polnud mul esimene kord,
kus ma pidin olema uues
keskkonnas.

Kuidas Sulle oma klass
meeldib?
Nad on toredad ja noh, klass

nagu kiass ikka. Ma ei oska muud
6elda. Lihtsal t  toredad
klassikaaslased.

Kes Sa olod?
Maolen jalgija. Ma jalgin, kuidas
inimesed kaituvad ja nende
reageeringuid. Aga ma olen
jalgija just rohkem koolis.

Miks Sa Shveitsi Hksid ia
siissealt USA€se?
Mu isa on L:vantffiiisikja ta pidi
siDna todie minema. lnomuliL-ult
liiksime sinna kogu perega.

Miks Sa Eestissetagasi
iulid? Laiasjlmaringiga inimene. Taon vaga
Ma tahan head haridust saada. lahe!
Ameerikas ma ei saa saaks seda Sille (12 c klassist): ta on erinev €€stlastest. Ta ei usu kohe koike
sellisel tasemel ning mind erjti nagu tavaline eestlaoe - ettevaatlikja elukogenud is€gi! Kahju, et
huvitab bioloogia ehk siis ma teda vaxem ei tundnud.
biokeemiajageneetika. Jaan (1lb ktassist): South Centmli mees. Oskab hasti saksa keelt,

aga ei oska rapi plaate hoida.
Sind on v6imalik varsti Reimo Rehkli

On hea avardada noorxe ja
omapilraste inimeste silmaringi.
Tahalcsin, et nad oskals linnas
kaies just enda iimber ringi
vaadata ning teada, miks miski
tehtud on. Asjad ei teki seoseta
ja pdhjuseta.

Te erinete paliuski
tavalisest 6petaist
No nii, milline on see tavaline
6petaja? Keemil ise ki ivr i  ja
ruudul ise seel ikuga vd? Ma
soovin rohlcm ikka ise olla ning
anda inimestele julgust ise
teistest er ineda. Inimesed
voiksid olla rohkem sellised, kes
ise teevad asju nii nagu nad
tahavad. Aga kdik tehes xuleks
ka teistega a estada. On vaja,
et sa ise ja ka teised saaksid
sel lest mingit  posi t i ivset
energiat. T4napaeva inimesle
probleem ongi just see, et
inimesed ei suuda nemad iseolla,

naha iihes
nooftesaates. Mis
saates, kus ja
mil lat?
JaablMesaimeEMT
t x t D o x t n g u s s e
v6istlema. See saade
on Kanal 2-s
hupaeviti I 8;00. Millal
se€ eetrisse jduab, ei
oskadelda. Kui mind
nagupidi Lra ei tunne,
siis tltlen nii palju el
mu ametlik Kanal 2"e
aliasnimi on Migri.

Teised Sassist:
Kaisa (klassi6de):

Milles see p6hitdtt
seisneb?
Trefheri koolgi on mul tlheks
projelciks. Teen koostddd ka
Lunge ja KO-ga ning

Pindisainiga, aga enamus
projeke on mu enda omad.

Miks 6petateiust
kunstiajalugu?

Merille Hommik 2002 aasta juunis TU 6petajakoolituse
l6petamisel koos Helgi Teringuga

Opetaia, kes kasvatab draakoneid
Merille Hommik on ikka
ja jalle 6htuti koolimajas
asekldamas,  e t
treffneristide loovus ei
karbuks.

Kuidas te saitusite sellele
alale?
Algne valik ei olnudki mul mitte
kunst, pArast keskkooli, vaid
hoopis arstit€adus. Aga selleni
ma ei jdudnudki ning laksin
hoopis Tartu Kunstikooli ( 199 1-
I 995) nahkehistodd 6ppima. See
oli esimene kunstiala. Parast
seda laksin Tartu Ul ikool i
maaliosakonda ning l6petasin
2000. aastal ka sell€. Et elatist
teenida ja mitte nalga jdada
labisin veel Tartu Ul ikool i
6petajakoolituse ning l6puks
sattusin Treffterisse. Pohitdd on
mul aga sisekujundamine.
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Reakige oma lapsep6lvest

Mu lapsepdlv mdttdus iihes
Vdrumaa kiilas Antsla Idhedal Ja
k6ige rohkem on mul sellest ajast
meelde jddnud just see, et alati
oli seal mingi liikumine Polnud
inimesi,  kes oleks i ihtsal t
looderdanud v6i ni isama
istunud. Koiktegid tttdd, elu ei
peaMud kunagi. Praegu m6tlen
ma vaid kurvastusega selle
pe.l€, et sellest koigest on alles
j?iinud vaid m6ni ilksik maj4 mis
pole veel limber kukkunud ning
inimesed on kadunud. Nutt tuleb
peal€, kui mdelda selelq mis seal
varem on olnud. Sealt on Parit
ka mu kole k6nepruulq sest see
oli selline koht, kus end Pidi
kaitsma teiste eest.

Mida te 6petate oma
6pilastele kunstiringis?

Ma ei rShu selle Peale, et ma neid
Spetalt. Ma taha4 et opilased
6piksid joonistama sed4 mida
nad tumevad ning usaldaksid
end. Tahakin, et nad ei kalduks
koopiaid tegema, vaid just

leiaksid julgust teha midagi
endale iseloomulikku. Ma usun,
et pole sellist inimest, kes ei
oskaks midagi. Ja mind ajab
n{rvi, kui keegi  tl€b, et ta ei
oska seda v6i t€ist teha v6i et tal
ei tule misk velja nii, nagu Peaks
olema. Kbige paremad teosed
tulevaalki just siis, Lui sa lased
mdnelj a tundel mirna.

Mida mebtate keskkooli
ajast?

Helgeja stlutu lapsep6lv. Ausalt
oeldes polnud sel ajal eriti midagi
raju. Noored lihtsalt 6ppisid ning
ei olnudki sel l ist  m6tet,  et
puuduks koolist v6i ei teeks
kodust tddd
am. Kdik lihtsalt liikusid omas
riitmis. Praegusel ajal liigub elu
nii kiiresti, et 6pilased ei marlGgi,
loidas aeg mitoda hheb. Ma olin
nelja-viieline. Ning tavaliselt oligi
pShireegel see, et koolidesse
sain sisse vi imasena ning
ldpetasin tavaliselt esimesena -

kunsi ikool i  lSpetades sain

I-€rmarilt ka medali.

On teil ka veel m6ni lahe
lugu minevikust raekida?

Tegelikult on neid lahedaid
lugusid paris Palju, aga nkski ei
sobiks eriti siin avaldamisek.
Naiteks iiks fakt on see, et olen
olnud rappar kunstikas.
Ul ikool is ol€n 6ppinud
teoloogiat ja ka fi losoofi at.

Miks eelistate 6pilastega
suheldes ieada nendega

sina Peale?

Noortele on Palju lihtsam
opetada midagi, Hhenedes neile
rcnde tasemel. Neid peab kiitma.
Keda rohkem ja keda v2ihem
Peab lundma piire. Aga fakt on
see, e! positiivselt meelestatud
inimene votab infol Palju
paremini vastu ning miks Peakski
ma neile selle niigi mske aine
veelgi vastume€lsemaks tegem4
kui see juba niigi mdnel€ on?
Milleks minna seda rangel teed
pidi, k$i saab ka lihtsamalt?
Samasugust meetodit kasutan
ma ka oma kunstitr€nni
6pilastega titdtades. Inimesed
t66tavad palju pingevabamalt
ning seda j|lst ongi vaja, et
loomej6ud toittaks.

Kas on t6si, et maalite ka
ise vaga Paliu?

Ikka. Kasutan vaga suuri
formaaleja siis ei mahu nendega
L-usagile ara. Ja pahatihti ei ole
maalimiseks aega (loe: laiskus)
Mulle ei meeldi ilupildid. Head
on sellised pidid, mida vaatad
ning vaatadja iga kord leiad ikka
veel midagi uut €nda jaoks.

Sellised pildid k€stavad kauern
ning €i atna kunagi rahu.

Kust tulevad ideed?

Ideed tulevad vaat lemisest,
m6tlemisest, tundmisest. Pole
mingit kindlat plaani, kuidas
need asjad kliivad. Korraga
lihtsalt motled, et see asi Peaks
ni i  olema, ning kui  tegema
hakkad, siis idee saab vormija

vdrvi. ldeed settivad Pa{is kaua
K6ige parernini tulevadH sellised
t(iod v6lja, mis on id€eliselt vaga
kaia ja tugevalt l4bi tddtatud
aga tehnilis€lt kiiresti ieostatud
tehtud ning kust ei j6ua tehnilise
kulje kallal vaga pikalt arutleda.

ll s"" on
draakonite
kasvatustt

Opilane Andrese
kommentaar kunstiaingi

kohta

Mis veel teile meeldib?

Mulle meeldivad vanainimesed
Nad on kuidagi nii arnsad. Neis
peitub palju kogemusi ning
tarkust, olgugi et paljud nii ei
ar.r'a. On hea vaadata, et nad on
sellised isetud ning hoolivad
teistest rohkem. Nad annavad
A€ kas v6i viimsegi, et teisi aidata
ning tagasi ei taha saada midagi.
Nad on omakasup{l0dmatud.
Mulle neeldivad inimesed, kes
suudavad omapara sai l i tada
ningkes ei tee selliseid tegusid,
mis teevad teistele inimestel€
haiget. Oluline on EETIKA, mitte
moraal.  KAsk sl lnni tab
iileastumised.
Hindan nn. /ower 

'iga inimesi.
Kelles onj 6ud - silJnades tarkus
ja erksus. Kes jaavad endaks -

iarkuse llibi - mitt€ surudes
lollust ja m6ttetust.kas v6i labi

Ule k6ige rneeldib nulle tsikliga
s6ita. Veel meeldib taisL:uu Ja
hommilone vaikusja tiksuv kell
ning kui vihma sajab ja ei Pea
v,ilja minema.

Mis teile ei meeldi?

Ei meeldi. kui keegituleb mulle
iitlema, et see on vale ning see
6ige v6i l(ui keegi asjatundmatu
tuleb ja seletab mulle, et ma ei
saa sinu asjadest midagi aru. No
tore, kui ei saa, aga ega et Peagl
saama. See on see, mida ma ise
tean ja tunnen. Las igatk jaab

ikl(a oma liistrdejuude. Ei me€ldi
tolerantsuse puudumine
isiksuste tasandil.

Milllne on teie elutarkus?

Ideaalne inimene ei ela kasu,
vaid slidarne jargi. Kbike vdib
teha - kuid ei tohi teistele halba
teha ega kasutada vagivalda
Tuleb piiiida armastada inimesi
sellistena, nagu nad on. Mitte
vaanaia neid oma tahtmjste ja

tundide j i i rgi .  Austada ja

HINNATA paljusust Palju ja

vaikseid- mitte suurtja halli.

Kaisa Holsting

Merille Hommik hommikuii
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aastat tagasi vihase modemse poliitrokini plaadil "XTRMNTR', on
uuel plaadi l  toonud kokku kdik ni i i ta jad. Si in plaadi l  on
eksperimenteeritud sellhe moevooluga nagrl electroclash, naiteks

pulas,ja mis kSige olulisem, sedapuble voolab tditsa iihes sangis.

"Detroit", kus teeb kaasa kunagin€ Bobby Gillespie kunagine
bandikaaslane Jim Reid Jesus & Mary Chainjst. siis L€e Hazlewoodi
ja Nancy Sinatra kaver "Some Velvet Molning , kus Nancy osas
Kate Moss (jah, see sama supermodelll). Kiilalisenateeb veelkaasa
Robed Plant tuturistlikus bluusloos "The Lord ls My Shotgun"
suupillil, kujd koige ripp on My Bloody Valentine iKevin Shields
produtseerimas ja ka kitanj mangimas. Produklsioon i osas oD PS-ile
taas appi tulnud ka Andrew weatherall, kes vastutab paari
krautrocklechno \6tmes loo ("Autobahn 66" (taiesti 6igustatud
on ettekujutlused Kraftwerki ja roadsdrgipdhim6tete iihinemisesl)
ja "A Scanner Darkly") eest. Kokkuvdtteks ei midagi r?dikaakel!
uut, aga kaasaegneja hea plaat on "Evil Heat" sellegipoolesi.

SeLlek sangiks on tarapaeva indie-ringkondades tendikas uue kooli
kantri, mida on Iaske kantriks nimetada ehk alt-kantrj. No i(u j ta jusr
Lanbchopiga ei samane, siis vanad fiee-folk legendid Dagu Ti|n
Buckley ja Nick Drake tulevad ikkameelde. Ei kahtle, et puhtusja
nukameelsus iillatavad, vdinlalik. etm6nele on "SC" isegipeftumus.
kuna ol lakse Becki pulul  ju harjutud pohuisr l iku pi i r ide
mittetunriskmisegaja ramedale lo-fi esteetikale toetumisega. Sanras
kui v6tta korwtuseks tema varasem looming, siis ilks ijhjnenaitaia
on kiiili Beck Hanseni hea laulukiriulamiseoskus.

Prinal Scream 'EviI Heat'
Briti band, kes on omamoodi Briti indie-
rocki  mikrokosmos, aluslas
kuueklirnnendate vaimus kitanipopiga,
tegi seej iirel rollingute, Stoogesij a MC5-
i m6judega raskerokki, seejiirel 1991.
murdis maha barja?irid indje ja under
sraund dancen)usik^ vahel plaadiga
"Screamadelica", joudes ldpuks kaks

Beck'Sea Chanse'
. . r  Kuimeelebluoseni$elBeckiD;aat ide:on

olnud valdavalt posjtiivsed valjendudes
paljude stiilide (funk, jazz, hip-hop,
electro, punk jms) segunemises
m6nusaks I6busaks kaleidoskoopiliseks
virvarriks hbi humoorika lzihenemise, siis
"Sea Change" k6netab kuulajat
teistsuguse maneeriga: melajume, et see
on melanhoolne, mbtlik, kummitav,

Saint Etienne "Finisterre'
Bzjnd, kes pisut rohken kni dekaad tagasi
tdi meloodilise L'uuekiimnendate popi
kaasaegse altematiivmuusika kontekti
ol les i iks teerajaja €asy- l isteningj
mdjutustega altematj jvpopi suunas,
k6lab "Finiste e i" avaloos "Action"

nagu Et ienne ikka: mdnus indie-
tanlsupopj fiitm koos Sarah Cracknelli

L_ _--,--.- -.
atmostaa.rlrse vol(aallea. Eoasr aga aItaKse mbista tunduvalt
ekleLlilisemast liihenemisestr "Amateur" ja hiljen veel mitu lugu

P svchoterror "Greatest Shits"
',r:.:i:;;,",i;ii+i"

iutt ol€ks ju oelda, et ehe pungiklassika, kuigi s€da ta ju on.Aga
onetigi...viimane "roe" siin plaadil ehk outro "See€i ole muusika"
vaarib eraldi esileiostmist. Pealkiri valetab. sest enamus asiu voib

flird;vad hetkelpopi slijliga nagu electroclash. Kolmas lugu "Lan-

guage Lab" on aga k6i8e kummastavam moment:  hispaania
kitarrimeloodiate juurest liigutakse Stereolabi stiilis mellotron-
unelemisteni.  "Soft  Like Me" on vastupandamatu poplaul
naiivsannika refraaniga ja siimpaatse naisrappariga, see lugu teeb
teismepopparitele knll ogeva tuule allal Seda sel1ep4rast, el need
indie-mehed juba on sellised, et nad v0ivad k6ike proovida ja
konverteerida ehedaimagi kitSigi t6siseks kunstielamuseks. Kogu
plaat on iiks hea naide kergekaalulisest muusikast, mida rnelonaan
v6ib rahuliku sudam€ga nauiida.

"Sttoge oma s***a, siirige oma s***al"
karjub Freddy kurjalt ja pohuisiliku
uleolekuga. N' jah, ni i i id on
psilhloterroriased serveerinud meile 26
hoolega seleldeeritud s**ast suuuit ebk
26 olulisimat Psycboterrori pala Jah, taas
seedida tuleb "Murgiseent",  "Esieet

Kusipead", "Kofter 13", "Ara maksa

;tksu", "Olen parasiit j a t6bras" jms. Eiteagi, Inis iltelda. tavaline

olla muusika, liiatigi kui raagime
avangardsetest tendentsidest,
mis siin esile tousnud: no Dingi
pedagoogliku maailnaparandaja
jutlus kilarritinislamise taustal
boino consumensitest ehk
m a n i p u l e e r i t ! d  t a f b U a t e s l
(k-uulaj a k6rv tabab: homolarbi.ja
(irw)), kes vahivad seebikaid,
maluvad natsu ja kuula\,ad
t i impsu, on ikka ehc
superkompositsioon, ilus s*+1,

pole midagi belda. Paneb naenna

. ia ka m6tlema. Nagl l
ikka.

Kokluvdtteks: valik on teie, kas
tarbi le oma val. jaheiteid voj
s e e d i t €  4 1  m i n u t i i  e h e d a l
psilhhoterf oriseerivat m0nLrsat

Arvustus: ErkkiH6be
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Mina sellise logupeale kri{l ei istu
Paljud giirnnasistid ja n[6pilased
haaletavad iga nadal kodust

'i kooli ja tagasi, kuna ei raatsi
bussisdidu peale raha raisata.
Lisaks saab autoga kiiremeni
punktist A punkti B. Uurisin,
missuguseid er inevaid tui ipe
v6ib haalega soites kohata, sest
kui on validaZiguli roolis istuva
vanamehe ja uhiuut Mercedest
omava nagusa Uiiopilase vaiel,
siis vist ikka eelistatakse ttht
reisele.

Tiiiip 1. Admees.

Nei l  on a,at i  k i i re kuhugi ja
rAagivad alalbpmata mobiiliga,
kusj uures tel€fon on viinase aja
mudel,  mit te mingi odav
seebikarp. Auto, mida nad
omavad, on samuti paar milli
maksev nahksjsustusega
Mersu voi Peugeot, kusjuures
spidomeeter naitab tavaliselt
110-120 km^, sestnei lon kohe-
kohe algamas meeting, kuhu ei
tohi  hi l ineda. Ni i  on see
argipe€vadel. Kui aga satud
nendega laupaeval v6i
puhapdeva homm;kul koj  u
s6itma, mil nad on pingevabad,
v6id saada l6busa jutuajamise
osaliseks, sest tavaliselt on nejl
hea huumortsoon. Positiivne on
asja juures ka see, et vah€st
annavad nad sul le oma
fi rmamairgiga suveniire, naiteks
pastakajd ja muud ninni-nanni.

TUi ip 2.Rul lnoxid

Lab i  udu  h i i l i vad  ko lm
rohekakollastes h6lst ides
n6iamoori. Nad tulevad
eriDevatest ilmkaartest, et viia
l?ibi menhiride juures iga-
aastane ri tuaal. Tapselt
siidaddl novembrik u viimasel
paeval nad ldpuks kohtuvad.
Teekond on olnud pikk ning

Nende tunnusmark on tlimal(as
ja mdtt€tu loba. Minuti jooksul
vdl jub nende suust sbna
"norrrmaalne" umbes kolm
koida. Ja uleiildse puudub kogu
jutuajamisel iva. Tiitipauto on
gondate aastate BMW. Mobiil on
ne;l tavaliselt mirgisugune paari
aasta vanune Ericsson, mida nad
iga hinna eest ilritavad sulle
nlidata, justkui s€e ojeks ningi
k6va sdna. Positiivne kogu asja
juures on see, et sa avastad, kui
heq et sa ise selline pole. Ja lisak
saab v:ihemalt koju.

Ttltlp 3. Vanapapid

Nendega s6ites tuleb olla illimalt
kannatlik, sest nende p6him6te
tundub olevat: "Tasa s6uad,
kaugele j6uad." Vastupidis€lt
auto raiastele liigub nende suu
pliris kiiresti, riiAkides seilest, l'ui
hukka maail.m on lainudja kuidas
k6ik ikl(a nend nooruses oli.
Pbhiline valjend r"Aga meil
vanast i . . . " ,  auto Zigul i  voi
Moskvi i6,  kusjuures alat i
igasugust koli tais. Hea on aga
see, et nad on lustakad ja
viskavad nalja ning nejl on alati
mingi huvi tav lapsep6lve
apardus varuks, nii et igav ei
hakka.

Tiiiip 4.Rekkajuhid

Kuna nad enamasti llksi kaupa
veavad, s i is vaevab neid
tavaliselt suhtlemisvaegus ja

nad v6ivad lSpmatuseni
muliseda k6igest ja kdigist. Aga
erinevah rullnoxide jutust ei
tiiilta see Ara. Nende kasuks
raagib see asjaolu, et  90%
juhtudesi v6tavad nad
healetajadpeale. Jajust seetottu,
etneil on igav tiksi reisida.

I  uup c. u[opf laseo

Nendega on k6ige mugavam,
sest saate rAakida vabalt  ja
samadel teemadel. T€ma raagib,
kuidas tal keskaelu oli ja sina
pajatad oma praegustest
seiklustest. Siis v€el kurdate
m6lemad, kui palju rala laheb
iilrikorteri peale, jne- UliSpilaste
autoks on mingi keskmisse
hinnaklassi  ja mit te vaga
si lmapaistev (Ford, Peugeot
206), telefoniks Nokia 3310.
Nendega ongi k6ige parem koju

sdita, sest nad on sinuga iihel
lainel.

Tiiiip 007 Naisautoiuhid

Nendega onk6ige ohutum sbita,
aga see-eest v6etakse vdga
harva peale (u 1 korral 30-st).
Jututeemaks ontavalkelt see. kui
ohtlik on ikla haaileiajaid peale
v6tta ja et ta vilga harva teeb
seda. Aga €ga seda saa neileju
pahaks panna, kuna rei l  on
6igus.

Need ol id si is.  er inevate
autojuhtide iildiseloomustused.
Kindlasti on ka erandeid, aga
niiird vd}emalt teavad need,
kellel hililetamiskogemust pole,
mtssugust autot mrssugune
inimene v0iks juhtida.

Heeletaja peab olema kannatlik

"Uduselt"

varbad ja kaed vajavad
soojendamist.
Seistes l6kke i imber ja
rijiibates kosutavat m:irj ukest,
on nad j ustkui tavalised
randajad, kuid nende
tumedate kogude olemus on
palju si igavam ia
viirvikirevam. Nad tajuvad

mdtteid, isegi loomade ja
sitikate m6tteid. Need n6iad
teavad liigagi palju. Neis on
vdluvagi, mis on pdimitud
headuse ja lahkusega. See
teeb neist haruldased
olevused, keda kohtame vaid
raamarutes.
Ku i  t aha te  ne id  tundma

Kadri Mehevits

6pp ida  j a  Ke t tamaa i lma
tungida, lugege Terry
Pratclretti raamatuid.
Olgu nimetatud "Mort",
'.Vdluv v6rdsus", "V6lukunsti

varv", "Piiramiidid" (toim.)

HediHel lenulm
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Kui kooliruiiin juba sbrni ijnrber
opilase kaeia ajab ja mdte seuest.
kuidd tdiil kiiia ikka sada korda
ptrem oleks. peas .ingi riirleb, on
patas aeg midagi ese vdtta Janimell

kohendold llidi lunnista!, kuidas
lalle meeldis toonane rootslasle
ndSus kuningaloss,  mis seis is
praeguse "kivikasti ' kohal, ja niila
kujundaski Forseli!se vaalamas
hoopis pealinna kunagist kaunidust
seue pldsi triib! asenel.

"ll/luinaslood muusikas"
Tefl e Linnanuuseuni maja hall on
mudildi tais, kdigil mopsid nAod

muinasjltu nglciiguk. Alsuse sab
see lahnaka v0lupeegli eesr, milles
elav majanaldja5 &ndab sima vaatda
salasoovi Ainult ijks pisike lirts
kahnab kalvatajast kinnija kisab
"Mina kardan peeglisselaadalal" "

aga t0est i ,  mis s i is  ku i  see
majahaldjar on teselikult lohe?

Ruutr is ,  kDs seisab suur
seinakell, tuletab mu "!trjualune'

laste le neelde loo hundis l  ja
seitsmest kitsetallesi. Nniid saab
sel le  asemel .  et  lugu ennast
meenltadA hooPis kuulda, el'Mul
on kodus selline arvutirrdng HDnt
pis tab kaipa kel lakappi ja . . . "  -
(markusi  lugege oma 6dedele-
vendadele ikka muinasjurte kal)

Saladuslikjuhtum
Linnanuuseumi suu.es arh i iv is

le idub ka kdiksugu maler ja l i
TreiTn€ri koolimaja kohla Sellest
a jendatu l l  k i is in  ka kool i
rcnoveerimise ajal leitud HDso
Treffneri vanni edasise saatuse
kohta. Selgub, €! muus€uniniei ole
see hindarnalu vaArisese j oudnud.
Endine HTG direktor Helmer Jdgi
oli muuseumi sahllisse poelanld
laid peotdie vanu. ehitlse kdigus
leitud naelu. Nii et kuhujai Hugo

lga laps ieab, ka k6ige vaiksem, et olla suur on paliu
parem kui ol la pisike...

ki i l t
6PPEALAJUHATAJA ON JU
PAKAPII(I(l Eelmisel aastal
vahemaltkNlol i . . .

Kirke Kook

lngmar, 12e - Alguses oli k6ik
hast i .  J0uluvana j  l i t l  is mul le
kirja, et olen juba suur poiss ja ta
ei saa enam minu juurde tulla
enne ruleb ikla vaikeste koju
minna- Aga siis leidsin ukskord
laualt kdArid ja pakkepaberjt jlr
konstruktori...

Markus, l ld -  Ma pean k6ik
ausalt  ara raakima vb i?
Jduluvana ei  usu alates
oktoobrist, aga pakapikud on
olemas. Ma ise nagini

u| |€ b€evrr,  rJo -  r \ .u oas er ore
pakapikke? On kq11. Uskuma
peab. kiillsiis ongi -niima kogu
aeg lastele raagin!

Kr[ rna oleksrn suur...

tiidlarjupaev on selleks puhLrks
justkui  loodud.  Ameteid or
eri.ei€id: v6ib selandeerida naiteks
politseinikku. l6teaiakasvalaja1.
linnavalitsuse mernikku jne.

Kes tahab saada
miljoneriks?

Iftikteaaad, etteadmised on rikhus
ning et neid kogudaon lausar00m.
Nji saan teada, el tiJdl ei pruugi
iildsegi olla njj iEav kui koju nMsnud
vanenaie ldsinud nliod n?iitavad.
See v6ib anda ka vOimaluse
inproviseer ida.  Ni i  on Tadu
L i n n a m u u s e u m i
ekspositsiooniosakonna juhatajal,
keda mi .a "var jutas in '  ka oma
vi ! ikesed saladused,  nt i i teks
muuseumi leise koms€ nhest saalisl
v6'b l€idaajalooopikuslteadanutud
pildi, kus Forselius oma 6pildtega
Rootsi kuningaiuurde soidab. Aga
kDi odginaal!06lpaistab Stockholmi
siluei tamalt kitsa kiipsun4 sjis
muuseumi tarbeks koopiat veidi

Kas sina usud pdkapikkudesse?
llmselt ei leidu kedagi, kes
lapsep6lves ei oleks j6ulu-
v6i naarivanasse ja
pekapikkudesse uskunud-
Tiinaseks on nii sinisilmseid
inimesivaid keputdisal les
jeenud. l\4iks ja kuidas
roosiline unistus 166msa
neoga vanastja pisikestest
mehikestest purunes, ongi
"l\,{iilangu" seekordseks
uurimisobjektiks. Jiiab vaid
lisada, et j6uluvana olematus
eiole taiesti  kindelenne, kul
seda t6estatud ei ole. Niiet
lootust veel on . . .

Helin, l ld - Juhrus ni i ,  er kuime
iiksko.d kodus mddblit iimber
tdstsjme. Ieidsime oega kapi alt
kdil need kirj ad, misj0uluvanale
saatnudolime. Teklis kiisimus -
uskuda vdi mitte uskuda? Niisee

lootus kaduski...
Tiina Pluum,136 - Olinsiis 1. -2.

Klassis, kui hksimejoulude ajal
tadile kulla. Joulurnees kziis kbik
ilusti zta ja kui ma siis p,trasi
vannituppa l?iksin, Ieidsin seait
eest jouluvana habeme, punase
(kunst)nina ja prillid. See oli
lapsele ikka ft itsa hirrnus I

Liina,12e- Meil tegionu koigile
killa lastele j oulumeest j a kui ta
oli ara jduluvanalanud, tuli meie
juurde isaga veinijooma- tiima
siis nad leidsjngi, l6busad isaja
o n u  n i n g  j b u l u v a n a  r i i d e d
pbrandal kuhjas maas...

Uve Saar, l3h - OIin siis lasteaia
viimases riihmas, v6i esimeses
klassis - iiipselt enam eimaleta-
ja jain s0bra poole ooseks.
Sussid panime veranda aknale '

see oli selline kahe uksega ve-
runda -ja homnikul, kui meie
laksime susse piiluma, ndgime,
kuidas sdbra e]na neisse kommi
panijateisest uksest vdlja hks-

Mari ,  10d - Hakkasin kord
kahtlushma, et kuidas saavad
j6uluvanal olla samasugused
dressipiiksid nagu minu isal '
niiseeLikski.

Ester, l2e ' Siis sain teada, et
pakapikke ei ole, kui vanem
vend mu sussi sisse halliianud
leivakoorukesi pani. . .

Ott Oj aveer, l3d - Piikapil0d on

Toesti. tddlkaia on hea. Viihenrall
nhe pliwa j agu kii U. la egas kurta ei
tohiksk i -  mei lko ig i lon see aegju
alles ee!. Nii kui voi.malus, heiike
teiegi Iootustandev pilk !ulevikku -
nii on kergen olsuseid honse ijle

Kirke Kook
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