
MIILANG 1 

MIILANG
AASTAST 1925 HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM APRILL 2016



2 MIILANG

MIILANG

MIILANG 3 

UUDIS

Olin just kooliealiseks saanud ja pidin ühel 
õhtupoolikul puhkpilliorkestriga esinema 
minema. Istusin enne veel söögilaua taha ja 
sõin nagu väiksed lapsed ennemuiste - kiires-
ti ja lohakalt. Samal ajal rääkisid ema ja tädi 
mingil väga põneval teemal. Avasin oma sa-
latit täis suu ning ütlesin, mis mul öelda oli. 
Selle peale teatas tädi, et mina võin ainult siis 
rääkida, kui kana pissib. Aega võttis, aga sain 
aru - kana ei pissi(!). 

Ma ei tea, kas see on tolle tädi süü, aga vaa-
tamata mu suurele suule, tekitavad vanemad 
inimesed minus imelikku hirmu. Kas nad 
üldse tahavad teada, mis mul öelda on? Äkki 
minu arusaam asjadest on lapsik? Veel enam 
tekitab kõhedust tõsiasi, et võiksin ise oma 
lapsele midagi niisugust öelda. 

Aga vaata vaid, 2014. aasta kevadel sai minust 
Miilangu peatoimetaja. Olin selleks ajaks 
Tartusse sisse elanud ja meri püsis juba pike-
mat aega põlvede kõrgusel. Istusin õhtul oma 
uue Miilangu kohvriga voodil ja tõdesin, et 
olen ikka paraja portsu otsa sattunud - kaks 
aastat tööd ja vaeva, et tuleks armastus. Aga 
mäletan selgelt, et minu suurim eesmärk 
nende kahe armastust otsiva aasta jaoks oli 
panna kanad pissima ja noored kirjutama. 

Ajasime kooli peal Twitteris tuntuks saanud 
Treffneri vaimu taga; piilusime kehalise kas-
vatuse tundidesse; arutlesime, kuidas saaks 
Tantsutaldade katseid paremaks teha;  proo-
visime telefonideta hakkama saada; leidsi-
me poisteprotsule uued nimekandidaadid; 

prognoosisime ilma ja tähtedeseisu ning 
mis kõige vahvam: kirjutasime teema-

KANAD JA MIILANG
del, mis meid enim puudutavad. Täitsa 
teguderohked kaks aastat! Ja eks see ar-
mastus ronis ka põue.

Kahjuks pean tõdema, et selleks korraks on 
kanapissid pissitud ja kirjutamised kirjuta-
tud. Seega on kätte jõudmas aeg, mil uued 
kanad mängu tuua. Seniks veel nautigem 
viimaseid kirjutisi teemal „tabud”. Nauti-
gem ausat ja avameelset sulge. Ja pidagem 
meeles, et Miilang ja selle toimetus ei taha 
tekitada furoori, vaid pigem ikka koolielu 
rikastada. 

Enne veel, kui pöörate järgmise lehe, tahan 
oma viimased read pühendada kogu toime-
tusele ja eriti Kristelile, Johannale,  Nelele, 
Enelile, Kaarlile, Jürgenile, Matthiasel ja 
Robertile. Tänu Teile sain sellega hakkama 
ja tänu Teile tunnen, et võin kanade piina-
mise rahus lõpetada. 
Paid! Peatoimetaja

Tiina Tubli

Kõigile õpetaja-
tele, kes 1. aprillil 
lavale astusid ja 
vahva etendusega 
hakkama said.
Kõigile neile, kes 
vahetunnis suitse-
tamas ei käi. 
Kõigile neile küm-
nendikele, kes 
klassipildil kenas-
ti naeratasid ja 
Uve sõna kuula-
sid. 
 

„ISTU, VIIS”

Kõigile abiturien-
tidele, kes kavat-
sevad konsultat-
sioonidesse mitte 
ilmuda. 
Kõigile neile, kes 
vahetunnis suitse-
tamas käivad. 
Kõigile neile, kes 
Miilangut teisele 
edasi ei anna, sest 
neid trükime vaid 
150 eksemplari. 
Kõigile neile, kes 
hommikuti õpeta-
ja Aime Pungaga 
garderoobis kok-
ku põrkavad.

„ISTU, KAKS”

Tiina Tubli
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BRITID ESIVANEMATE RADADEL
Esmaspäeval, 4. aprillil 
väisasid meie kooli üsna 
märkamatud, kuid võrd-
lemisi huvitavad külalised 
Suurbritanniast. Nimelt oli 
tegu Hugo Treffneri güm-
naasiumis õppinud Harald 
Riipalu järeltulijatega. Ha-
rald Riipalu oli Eesti ko-
lonelleitnant, kes võitles 
II maailmasõjas Saksa ar-
mees, ning on üks neljast 
eestlasest, kes teenis seal 
välja Raudristi Rüütliristi. 

Konstantin Treffneri juhi-
tud koolis õppis sõjasangar 
aastatel 1926-1932, ajaloo-
muuseumis on ka temani-
meline mälestustahvel. Sõja 
lõpus põgenes kõrge ohvit-
ser koos perega Inglismaa-
le, kus mitu põlve tema 
järeltulijaid tänapäevani 
elavad. Peale tema 85-aas-
tase tütre, Ede neist keegi 
kahjuks enam eesti keelt 
ei räägi. Külaskäik langes 
ühele päevale Riipalu sur-
maaastapäevaga, mis tegi 
juba niigi haruldase hetke 
veelgi meeldejäävamaks.

PILT: ERAKOGU

TREFFNERISTID KOGUVAD MEDALEID!

Taas kord on põhjust rõõmu 
tunda - Maris Sala ja Elise 
Metsanurk tulid, nägid ja 
võitsid. 26-27. märtsil toi-
munud filosoofiaolümpiaa-
dil saavutas Maris kolmanda 
ja Elise teise koha. Nõnda 
kaugele jõudmiseks tuli lä-
bida tõeline kadalipp. Osale-
jate oskused pandi proovile 
nii esseede (ka võõrkeelse!) 
kirjutamises, väitluses kui 
ka loogikas. 
„Õhkkond oli väga mõnus,” 
meenutab Elise, „rivaalit-
semine puudus täielikult. 
Tulemuste teatamine oli 
selline rõõmsa üllatuse mo-
ment. Läksin sinna lihtsalt 
huvi pärast, aga hea meel on 
küll. Kui tagasi vaadata, siis 
kõige keerulisem oli võõr-
keelse essee krjutamine, vä-
hemalt minul kadusid küll 
kõik komareeglid ja eessõ-
nad peast.” Üritus meeldis 
ka Marisele. „Inimesed olid 
maru toredad - nii korral-
dajad kui õpilased. Eriti jäi 
meelde seltskondlik õhtu-
söök žüriiga, mis toimus 
olümpiaadi lõpusirgel. Aru-
tasime mitmekesises selts-

konnas erinevatel filosoofia 
ja kirjandusega seotud tee-
madel,” jutustab Maris. Veel 
lisab neiu, et lõunasöögi ajal 
tekkis hetk, mil said kor-
raks jututeemad otsa, ning 
üks 10. klassi tüdruk küsis 
siis hästi loomulikul toonil: 
„Mida te arvate Eesti põllu-
majanduse olukorrast het-
kel?” Hiljem selgitas neiu, 
et tal on tuttav, kes sarnaselt 
vestlusi alustab. Vaikus ka-
dus ja kuumaks aruteluks 
tõusis Vinni-Pajusti skan-
daal, mille põhjal tehti isegi 
näidisväitlus.
Selle vooruga aga võistlus 
Elise jaoks ei lõppenud. Ta 

on oodatud Eestit esindama 
Belgias toimuvale rahvus-
vahelisele filosoofiaolüm-
piaadile. „Ettevalmistumi-
seks loen erinevaid tekste. 
Toomas Jürgenstein ja tei-
sed korraldajad on suureks 
abiks. Valisin juba välja kaks 
teemat, mis mind kõige roh-
kem huvitavad, ning tutvun 
nendega lähemalt.” 
Olgugi et Maris Belgiasse 
ei pääsenud, tasub neiu-
le siiski pöialt hoida, sest 
ta lendab sel suvel hoopis 
Vietnamisse, kus esindab 
Eestit rahvusvahelisel bio-
loogiaolümpiaadil. Lisaks 
filosoofiaolümpiaadile läbis 

Maris terve kadalipu eri-
nevaid võistlusi bioloogias 
(koolivoor, piirkondlik voor, 
vabariiklik voor ja valikvõist-
lus - toim.) ning saavutas 
pea igal neist esimese koha. 
Konkurents oli eriti tihe, 
sest omavahel võistles terve 
gümnaasiumiaste. Enda-
legi toreda üllatusena pää-
ses Maris rahvusvahelisele 
võistlusele, samas lisab neiu, 
et bioloogia ongi tegelikult 
tema prioriteet nr.1. Vietna-
mis ootavad teda neli prak-
tikumi ja kaks teoreetilist 
testi, mille alusel maailma 
parimad bioloogid välja sel-
gitatakse.

Perepilt kodumail: tütretütar Carol laste Henry, Jes-
sica ning abikaasa Ivaniga vanaisa mälestustahvli juures.

Sandra 
Võsaste

Kristel 
Serg

Laia maailma võistlema: treffneriste ootavad nii Belgia kui ka Vietnam.

PILT: TIINA TUBLI
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UUDIS PROBLEEM

Ühel kenal päeval said vagad ja sünd-
sad treffneristid näha kooli peal enne-
nägematuid stseene. Korraga oli mõ-
nele koolikaaslasele justkui paha vaim 
sisse läinud, sest nad roomasid põran-
dal võidu ja, hoidku taevas, võtsid end 
koguni alasti. Siiski polnud keegi neist 
kurjadest vaimudest vaevatud, tege-
mist oli vaid B13 ja B14 fotolavastustega 
ööakadeemia jaoks (iroonilisel kombel 
kannab üks piltidest ka nime „Saatan 
tuleb välja ajada”). 
„Noh, võita on ikka tore,” vastas Jasper 
Ristkok küsimusele, kas tegijad jäid 
tulemiga rahule. Nimelt lisasid noored 
fotojahile ka omalt poolt teemasid, et 
„asja vürtsikamaks teha” - küllap selles 
nende edu 
ja kuulsuse 
võti seis-
neski. „Ega 
ju iga päev 
stringide-
ga poisse 
aatr iumis 
pole,” lisab 
Jasper.

MIKS NII PALJAS?

Kristel Serg

Roomavate tigude võistlus: ✓

Hea raha - hea tants: ✓
PILDID: MATIS OTTAN

õpetajad omavahel ja õpila-
sed omavahel või miks mitte 
vahel üheskoos. Kindlasti 
võiks korterit kasutada ka 
väliskülaliste majutamiseks.
Arutelu klassiruumi tegemi-
sest koolikorteri ruumidesse 
ei kestnud kaua. „Õppeala-
juhataja võttis plaani ühel 
hetkel tõsisemalt kätte, aga 
see on halb variant, kuna sin-
na käimine oleks nii ehk naa 
läbi hoovi, mis talvel külma-
ga väga hea variant ei ole. 
Pole mõeldav, et õpilased 
hüppavad hopsti majast väl-
ja ja lähevad teise hoovi otsa 
tundi. Teine probleem on 
jällegi pooleliolev ventilat-
sioon.” Kui küsin huvijuhilt 
mõne tubli, aga majandus-
likult vähem kindlustatud 
õpilase koolikorterisse ela-
ma asumise kohta, toob hu-
vijuht välja, et siis peaks kool 
palkama ka nö komandandi, 
sest alaealist statsionaarselt 
koolimajja üksi elama võt-
ta ei saa. „Kõne alla tuleks 
võibolla vahetevahel pärast 
pikka koolipäeva ööbimine.” 
Erakorralise ööbimise kor-
raldusliku poole keerukuses 
õpetaja Uve Saar probleemi 
ei näe: „Eks kõike tuleb ette. 
Siinsamas minu kabineti 
ukse taga diivanitelgi on era-
korraliselt ööbitud.”

ASJATULT SEISEV KOOLIKORTER. MIKS?

Esialgu asus kurikuulsas 
korteris Hugo Treffneri 
gümnaasimi põhikooli osa 
poiste metallitööõpetuse 
töökoda, kuid üheksaküm-
nendate algul kolis sinna 
raamatukogu. Ka Ühispan-
gale on kunagi kuulunud 
üks osa sellest ruumist. Meie 
mõistes korteri eesmärgil 
pole neid ruume siiamaani 
veel kasutatud.

Hetke olukord
Huvijuht Uve Saar on koo-
likorteris käinud lugematu 
arv kordi. Praegu kasutatak-
se seda laona näiteks balli 

Usun, et suurem osa 
treffneriste pole uneski 
näinud, et meie koolil 
võiks olla koolikorter, 
aga just nii on. Mis sei-
sus see on, mis ruumi-
dena seda kasutatud on 
ja kas seal elab keegi? 
Huvijuht Uve Saar an-
nab nendele küsimus-
tele vastused.

ajal. Kooli infojuht hoiab 
seal ka arvuteid. Korteri het-
kevälimuse ja -olukorra koh-
ta küsides kirjeldas õpetaja 
Uve Saar, et korter on sellises 
seisus, nagu ta pärast kooli 
täielikku renoveerimist 2001. 
aastal valmis sai: väljast kõik 
valmis, aga seest on viimist-
lemata. „Hetkel on eraldi 
köök ja suur tuba ning suu-
re toa nurgas on ette nähtud 
tualettruum, kuhu vajadusel 
saaks ehitada  ka dušinur-
ga. Kuna terve koolimaja 
renoveeriti, siis tehti need 
ruumid ka põhimõtteliselt 
korda. Projekti järgi oli koo-
likorter mõeldud koolimaja 
hoidja eluruumiks või siis 
külaliskorteriks juhuks, kui 
keegi tuleb välismaalt külla. 
Miks just need ruumid ain-
sana seest remontimata jäid, 
ei oska huvijuht vastata. Ka 
ventilatsioonisüsteem jäi lõ-
puni lahendamata. 15 aastat  
on möödunud ja muidugi 
on juhtkonnal olnud erine-
vaid plaane ja ideid, aga siia-
maani ei ole korteriga raha 
puudumise tõttu midagi ette 
võetud. „Kooli kulud praegu 
seoses nende ruumidega on 
elekter ja kaks radiaatorit, 
mida köetakse hoidmaks 
normaaltemperatuuri, et 
midagi hallitama ei läheks,” 

räägib õpetaja Uve Saar kor-
teriga seotud rahalistest väl-
jaminekutest.

Erinevad variandid
Mida võiks tuua tulevik?  
Laual on olnud mitmeid 
ideid: klassiruumist õpilas-
te ja õpetajate ühise puhke-
toani. Juhtkond peab kõige 
realistlikumaks ja mõistli-
kumaks plaani teha koos-
viibimise tuba, kus saaksid 
õpilased ja õpetajad filoso-
feerida ja teed juua, kas siis 

PILDID: ELO MARIA PAUMAN

Ehe 
Kaldmaa

Pole mõeldav, 
 et õpilased 
 hüppavad 

 hopsti 
majast välja 

ja lähevad 
teise hoovi 
otsa tundi.

“
NÄRVESÖÖV MALETURNIIR

Aimar Poom

Teisipäeval, 19. aprillil toimusid HTG 
meistrivõistlused males. Osales 12 
mängijat, kes loositi kahte alagrup-
pi, kust sai kummastki edasi kaks 
parimat. Ajapiiranguks 10 minutit, 
mängiti päris laudade ning malekel-
ladega. Mängud olid igati põnevad 
nagu males ja ajamängus ikka. Tih-
ti juhtus, et mänguliselt kohtumi-
se kindel valitseja kaotas ajaga või 
nii ajaliselt kui seisuliselt üle olnud 
pool ei pannud ühte käiku tähele ja 
sai ootamatu „mati“. 
A-alagrupi võitis Elev-Ermo Kask 
Verner Sääse ja Markus Verniku ees. 
Kõik kogusid 4 võitu, kuid surnud 
ringi puhul said edasi need, kes män-
gisid rohkem mänge mustadega, sest 
teatavasti on valgetel väike eelis. Tei-
ses alagrupis olid samuti väga pin-
gelised mängud: väga napilt jäi sealt 
esikahest välja Rasmus Jaagant, kes 
oli alistamas Ander Tiislerit, kuid 
lõpus napilt kaotas. Viimases voo-
rus tuli kaotust tunnistada ka Tamor 
Haabmetsale, kes tänu omavahelise 
mängu paremusele edasi sai. Poolfi-
naalides võitis Ander Vernerit ja Ta-

mor Ermot, kolmanda koha mängus 
alistas Verner Ermo. Finaal oli aga 
väga põnev: algusest peale mängu 
dikteerinud Ander jättis tähele pa-
nemata ühe Tamori kavala käigu, 
mistõttu kaotas vankri. Anderi ainus 
võimalus oli mängida aja peale, kuid 
Tamor suutis Anderi matistada 7 se-
kundit enne oma aja lõppemist! Ta-
mori võit oli seda ootamatum, et ta 
jõudis füüsika praktikumist kohale 
alles teise vooru alguseks, kuid suu-
tis sellele vaatamata nii alagrupist 
edasi saada kui ka võita. Esikolmik 
sai auhinnaks diplomid ning meda-
lid.
Kokkuvõtvalt võib turniiriga igati 
rahule jääda. Loodetavasti kujuneb 
sellest traditsioon ja kindlasti on 
järgmisel aastal ka rohkem osalejaid, 
siis saab kasutada soovitatud Šveitsi 
süsteemi.

PILDID: AIMAR POOM
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ARVAMUS MIILANG

pärast kooselu lõppu teise 
elukaaslase lapsega suhtle-
mise. Minu puhul ei oleks 
see tõesti probleemiks, sest 
olen piisavalt vana, aga väik-
sematele lastele ei anta või-
malust oma arvamust aval-
dada ja nad võivad kaotada 
väga olulise inimese. 

Uus traditsioon
Sõna „traditsioon” on sellest 
kirjatükist mitmeid kordi 
läbi käinud ja tundub, et 
meie maailmapilti mõjuta-
vad eelmiste põlvkondade 
traditsioonid ja harjumused. 
Oleme üle võtnud selle, mis 
oli neile vastuvõetav ja ta-
valine. Järjepidevus on tore 
ja lihtne, aga lihtsusega ei 
arene ja arenemata ei liigu 
me edasi. Me ei tea kunagi 
ette, et mõni praegu vastu-
võetud komme võib olla 20 
aasta pärast traditisoon. Ka 
uutele ideedele mõeldes ja 
neid vastu võttes ei saa olla 
kinni ainult iseendas ja ar-
vata, et kui sinul ei ole asjast 
kasu, siis on idee  ka teistele 
kasutu. Tuleb aru saada, lep-
pida ning lõppude lõpuks ei 
saa kunagi kindel olla, mida 
meie otsused kaasa toovad. 
Võibolla tulevikus on täiesti 
tavaline kuulda lapsi omava-
hel arutamas, kas nende va-
nemad on abielus või hoopis 
kooselus.

LIHTSALT KOOSELU VÕI TEGELIKULT KA ARMASTUS?

Arvamus, et kooseluseadus 
on kasulik vaid samasoolis-
tele paaridele, on tekkinud, 
kuna kooseluseaduse teisest 
poolest räägitakse vähe. Ela-
des ise korraga kahes mit-
tetraditsioonilises perekon-
nas, tekibki seetõttu tunne, 
et Eestis on ainus õige ar-
mastuse näitamise viis, kui 
mees ja naine abielluvad 
ning saavad lapsed. Kaks 
samast soost isikut lihtsalt 
ei käi kokku, sest see ei ole 
tavaline. Kui ongi juba koos 
mees ja naine, siis ilmselgelt 
on nad abielus ja kasvatavad 
ühiseid lapsi. Kahjuks või 
õnneks ei ole see juba ammu 
enam nii ja lisaks traditsioo-
nilistele abieludele on meil 

Sel aastal jõustus palju 
kõneainet pakkunud 
kooseluseadus. Igal 
eestlasel oli oma arva-
mus samasooliste paa-
ride kooselu kohta ja 
selle levitamisel ei hoi-
tud end tagasi. Samas 
jäi varju kooseluseadu-
se teine pool.

ka kõike muud üksikvane-
matest samasooliste koos-
eludeni.

Kaks isa ja üks ema
Ajalooliselt on perekond tä-
hendanud omavahel abielus 
meest ja naist, nende lapsi 
ja võibolla ka vanavanemaid 
või muid hõimlasi. Lapsel on 
kaks vanaema ja kaks vana-
isa, üks ema ja üks isa. Prae-
gu aga kuuleb üha sageda-
mini lauset „Nädalavahetuse 
veedan isaga.” Ühe pere liik-
metel pole enam ammu ala-
ti sama perekonnanimi või 
elukoht. Samuti saab aina 
tavalisemaks, et inimesel ei 
olegi ainult üks perekond. 
Kas see teeb mõne tema 
perekondadest vähem väär-
tuslikuks või vähem õigeks? 
Ainuke asi, mis võib veidi 
keerulisemaks osutuda, on 
rahvaloendusele vastamine. 
Vanemad, olgu neid mitu 
tahes, armastavad lapsi ikka 
sama palju. Ajad muutuvad 
ja iganenud traditsioonidese 
kinni jäämine ei too meile 
kasu. Õnneks oleme jõud-
nud sinnamaale, et lahutus 
ja uuesti abiellumine ei ole 
enam tabu, üksikvanemad 
on tavaline nähtus ja  har-
jutakse kärgperedega. Miks 
ei võiks me  vastu võtta ka 
samasoolised paarid ja koos-
eluseaduse?

„Miks siis mitte
abielluda?”
Kui aus olla, siis on koos-
eluseadus vajalik pigem 
samasoolistele paaridele. 
Samas olen kindel, et on ka 
palju neid paare, kes sõlmi-
vad kooselu kas siis enne 
lõplikult abiellumist justkui 
vaheetapina või lihtsalt sel-
lepärast, et nad ei usu abi-
elusse. Vabaabielude osakaal 
Eestis on kasvamas ja see 
tähendab, et sellel peavad 
olema teatud põhjused. Too-
gem kasvõi kõige praktilisem 
näide: raha. Abiellumine on 
kulukas. Jah, sa võid lihtsalt 
õnnepalees paarile paberile 
alla kirjutada, aga siis oleks 
justkui midagi puudu. Tra-
ditsiooniliselt on pulma-
dest saanud üks tähtsamaid 
sündmuseid inimese elus ja 
on vähe neid, kes tahavad 
lihtsalt formaalsuse mõttes 
paberile alla kirjutada. Miks 
ei võiks inimestele olla veel 
üks valik lisaks abielule, et 
kindlustada seda, mis neil 
olemas on? Ka lastele. Mina 
ise olen oma ema elukaas-
lasega piisavalt lähedaseks 
saanud, et teda mõnikord 
hellitavalt kasuisaks kutsun. 
Kui juhtuks nii, et neil ikkagi 
midagi välja ei tule, siis oleks 
mul raske temast loobuda. 
Kooseluseadus võimaldab 
registreeritud elukaaslasele 

Liis 
Marii 

Valeika

HUMANITAARSUUND - 

MAURUSEKOOLI
 VAESLAPS?

Treffneris ei õpetata huma-
nitaaraineid peale kirjan-
duse ja ajaloo. Ma ei eita 
fakti, et seda tehakse hästi 
ja mitmekülgselt:  meil on 
tunniplaanis küll muusika, 
kunst, filosoofia, draama. 
Tegelikkuses on see kõik aja-
lugu: muusikaajalugu, kuns-
tiajalugu, filosoofiaajalugu, 
draamakirjanduse ajalugu. 
Erandiks on kirjanduse õp-
pekava, mis võimaldab ko-
hati isegi loovkirjutamist ja 
arutelu klassis. See ei välista 
tõsiasja, et kedagi meie tun-
ded ikkagi ei huvita. 

Läbikukkunud reaalid
Paratamatult näib, et huma-
nitaarsuund on täis „läbi-
kukkunud reaale”, kellel ei 
läinud sisseastumiskatsetel 
piisavalt hästi ja teise vali-
kuna, neile endalegi suureks 
pettumuseks, pidid leppima 
humanitaariga. Nüüd nad 

Mõtlen, et Vargamäe 
Indrek ei olegi Mauruse 
koolist lahkunud, vaid 
on muutunud  humani-
taarsuunaks. Indrek oli 
teistest kehvem, sest tal 
ei olnud võimalik oma 
hariduse eest rahas 
maksta. Humanitaar-
suund alam, sest meil 
ei ole plaanis leiutada 
vähi ravimit või järg-
mist ESTcube’i lõputus-
se saata. 

siis istuvad päevast päe-
va koolis ja tuubivad vastu 
tahtmist ajalugu. 

Arutelu
Jääb mulje, et õpetajad tõm-
buvad krampi, kui tunneta-
vad humanitaarhingedele 
hädavajaliku arutelu arengut 
klassis. Mis siis, kui keegi 
ütleb midagi „valesti”? Kii-
resti viiakse teema kõrvale 
ja klõpsatakse Power Pointil 
uus slaid, et järjekordset fak-
tirodu maha lugeda.

Praktikumid
Miks käivad looduslapsed 
ülikooli laboris katsetamas 
ja ka reaalide tunniplaanist 
ei puudu praktiline mate-
maatika, aga humanitaarid 
saavad heal juhul kord aastas 
mõne kirjaniku või kunstni-
kuga pooleteiseks tunniks 
kohtuda? Kord kolme aasta 
jooksul viiakse meid kuskile 
loodusesse pärimust korja-
ma või laulukesi kirjutama, 
aga mis siis kui mind huvi-
tab hoopis miski muu?

Humanitaar, telli Sirp!
Vinguda ja vigu välja tuua 
võib lõputult. Ma ei  tea, 
mida üks „tõeline humani-
taar” vajab või isegi seda, 
mida see sõna tegelikult tä-
hendab... Aga meile õpetas 
Helgi Tering juba kümnen-
das klassis, et mitte ükski 
koolisüsteem ei saa meid 
targaks õpetada. Seda pea-
me igaüks ise tegema. Seega 
lugege raamatuid, mis ei sei-
sa menukite riiulis, vaadake 
filme, mida ei näita pea-
voolukinod ja tellige endale 
Sirp!

Nele 
Marie 

Tiidelepp

Kahe pere võlud: armastust on rohkem ja veel. 

arvamus

PILDID: ERAKOGU

Tiina Tubli

PEATOIMETAJATiina Tubli

PEATOIMETAJAIsiklikult arvan, et hetkel humanitaarsuunale pa-
kutav pakett on mõistlik. Teatavate rõhuasetuste 
ümbermängimine võiks iseenesest kõne alla tulla 
küll, kuid kahtlemata peaks siin iga uuendus olema 
põhjalikult läbi kaalutud. Mis puutub n-ö praktilis-
se humanitaarõppesse, siis omamoodi seminarivormi 
kasutuselevõtt võiks ehk kõne alla tulla (ka nt aja-
lootunnis). Mõistagi eeldaks see õpilaste poolt põh-
jalikku eeltööd temaakohase kirjandusega. Vastasel 
juhul poleks selline lahendus minu meelest mõeldav.
Üldiselt: kui tahta uuendusi, tuleb üks asjalik 
debatt maha pidada. - õpetaja Andre Pettai

Tiina Tubli

PEATOIMETAJA

Tiina Tubli

PEATOIMETAJA

Saatsime artikli õpetaja Kristiina Pungale, et 
ka temalt kommentaari saada. Vastuseks saime 
kutse aruteluringi Aare Ristikivi, Toomas Jürgenstei-
ni ja tema endaga. Algselt pidime minema kolmekesi. 
Siis jõudis info suurema ringini ja lõpuks tuli meid 
kaasa umbes kümme. Istusime raamatukogus, kõi-
gil väike värin hinges. Õpetajatele oli jäänud artikli 
põhjal mulje, et meis on võtnud maad pettumus. Selle 
hirmu surusime loodetavasti maha. Ja palun, ka kõi-
gile artiklilugejatele - ärge saage valesti aru, ma ei ole 
pettunud ei Treffneris ega humanitaarsuunas ega õpe-
tajates! Olen kindel, et ma ei oleks kuskil mujal õnneli-
kum. Koolitee lõpuks õpilane lihtsalt hakkab nägema 
asju, mida saab parandada. Muidu ma seda artiklit 
kirjutanud ei oleks. Näen, et humanitaarid vajavad 
analüüsioskust, mis tegelikult mahuks õppekavva ka 
praeguse süsteemi juures. Ma näen, kuidas palju aega 
läheb kaotsi faktide pähetuupimise käigus, mida võiks 
tegelikult kasutada millekski muuks. Artikli ja arute-
lu vilju saate maitsta teie, kallid 11. ja 10. klassi hu-
manitaarid. Ma loodan, et me esindasime kõigi huve 
hästi ja võrdselt. Moraal on järgmine: kui te näete, et 
midagi on halvasti, siis kirjutage sellest Miilangusse 
või minge mõne õpetajaga rääkima. Teid ausõna kuu-
latakse ära, seda ma luban. Ja pea püsti, humanitaa-
rid, teid armastatakse sama palju kui reaale, isegi kui 

te ei käi olümpiaadidel, sest just teie olete need, kes 
teevad selle Treffneri õhkkonna selleks, mis ta 

on(ja me kõik ju teame, kui hea see on)!
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nasummad tõusnud mit-
mete „päris” sportide omast 
kõrgemale. Võib juhtuda, et 
professionaalsed mängurid 
võistlevad juba järgmistel 
või ülejärgmistel olümpia-
mängudel. Nagu räägiti hil-
jutises „Pealtnägijas”, ei ole 
see tegevus ju absoluutselt 
erinev näiteks malest. Saade 
keskendus Tartu noormehe-
le, kes on 8. kohal maailmas 
arvutimängudega raha tee-
ninud inimestest. See sum-
ma oli natuke üle 1,2 miljoni 
dollari! Mainiti võimalust, 
et varsti nimetatakse just 
tema aasta sportlaseks. On 
ta ju fännide poolest ilmselt 
maailmas isegi kõige tun-
tum eestlane. Lisaks võib 
mängurlust veidi positiivse-
mas valguses näidata üldine 
mängude levik. Mängida 
saab ju ükskõik kus, seega 
on ka aina rohkem inimesi, 
kes seda võimalust ära kasu-
tavad. Kes poleks Facebookis 
Candy Crush’i või FarmVil-
le’i mänginud. Ma usun, et 
oleks tore, kui videomän-
gude mängimist vaadataks 
nii, nagu see päriselt on - ei 
halvem ega parem paljudest 
rohkem aktsepteeritud mee-
lelahutustest.

ARVUTIS MÄNGIMINE - KAS PÕHJUSETA
TEKKINUD NEGATIIVNE STEREOTÜÜP?

Tunnistan, et aeg-ajalt ku-
lutan selle peale liiga palju 
enda vaba aega. Ma täiesti 
mõistan, et ega päevad läbi 
virtuaalmaailmas kollide 
tapmine või autoga kihuta-
mine pikas perspektiivis ka-
sulik ole. Mida ma ei mõista, 
on see, kui inimesed, kes ise 
kodus istudes muud ei tee, 
kui Facebooki postitavad või 
Instagramis pilte vahivad, 
arvavad, et mina samal ajal 
midagi mängides enda elu 

Kuigi arvutis mängude 
mängimine on ajaveet-
mise viisina kiiresti le-
vima hakanud, nähak-
se seda ikkagi pigem 
negatiivses valguses. 
Kui keegi sisustab oma 
vaba aega ainult arvutis 
mängides, mõistetakse 
teda hukka. Minu arva-
tes on selline arvamus 
täiesti ebaloogiline.

raiskan. Miks filmide vaata-
mine või raamatute lugemi-
ne on aksepteeritav, aga paar 
tundi arvutis mängimine 
mitte? Kui arvuti taga istu-
mine ei ole just muutunud 
elu kõige olulisemaks osaks, 
ei tohiks sellega ju mingit 
probleemi olla. Ma ei arva, et 
need tegevused reaalselt nii 
erinevad on. Ühe puhul on 
lihtsalt tekkinud negatiivne 
stereotüüp. On tõsi, et tihe 

arvuti taga istumine võib 
põhjustada mitmeid tervise-
hädasid. See võib rikkuda 
silmi ja olla üheks ülekaa-
lulisuse põhjustajaks - nagu 
kõik muugi, kui ei osata piiri 
pidada. Ka tippsportlased 
lõpetavad tavaliselt enda 
karjääri katkise kehaga. Sa-
mas võivad arvutimängud 
kasulikud olla. Nende abil 
on võimalik laiendada sil-
maringi (nagu ka filmide ja 
raamatutega) või arendada 
reaktsioonikiirust. Ühes lä-
biviidud uuringus tõestati, 
et kirurgid, kes mängisid 
rohkem kui 3 tundi näda-
las, tegid operatsiooni ajal 
37% vähem vigu ja lõpetasid 
27% kiiremini. Pigem on see 
ikka tavaline meelelahutus 
ega erine eriti ühestki teisest 
ajaveetmise viisist.

Videomängud 
koguvad populaarsust
Õnneks tundub, et olud on 
veidi paranemas. Kuigi män-
guri negatiivne stereotüüp 
on alles, ei arva inimesed sel-
lest enam nii halvasti. Üheks 
põhjuseks võib olla e-spordi 
areng maailmas. Viimase 
paari aastaga on mõnede 
mängude turniiride auhin-

Meenutusi aulast: igal aastal toimub koolis suur mängurite kokkutulek. PILT: ERAKOGU

Matthias 
Tiidelepp Miks filmide  

vaatamine 
või raamatute 

lugemine on 
aktsepteeritav,  

aga paar  
tundi arvutis  

mängimine  
mitte?

“
raske kellelegi toetuda, kui 
abikätt ei pakuta. Mida ma 
ikka istun kellegi murup-
latsile, kui ei tunne ennast 
seal mugavalt. Niisiis võik-
sime luua sellise keskkonna, 
kus ei ole mina ja sina, vaid 
lihtsalt meie. Võtaksime ja 
annaksime sama palju. Elu 
ei käiks selle ümber, kui 
raske mul on, vaid muret-
seksime nii enda kui teiste 
pärast sama palju. Lõppude 
lõpuks on see jutt üleskutse 
teadvustamaks endale seda, 
millised me oleme ja seda, 
et me pole nõrgemad kui 
teised. Nii et kui sa ei taha 
oma mure jagada, aita teist. 
Võib-olla on see sinu pääs-
terõngas tormisel merel.

MUST MUST MASENDUS?

Mõnel meist võib kunagi elu 
korda saada, aga kõigil ei saa 
ja nii see juba on. Ma arvan, 
et pigem on jutt selline, et 
mis iganes „asi” meil ka ei 
oleks - stress, masendus, 
depressioon, suitsiidimõt-
ted ja kõik muu, mis sellesse 
lõpmatusse nimekirja peaks 
minema, ei ole tegelikult nii 
ebatavaline ega hirmus. Ar-
vame, et oleme oma ääretus 
hädas üksi, et oleme ainsad, 
kes enda eluga hakkama ei 
saa ja teistel on kõik hästi. 
Tõsiasi on see, et osa meist, 
õpilastest, on vaimselt ja 
emotsionaalselt meeletult 
kurnatud ning ei saa enda 
tunnetega hakkama. Mõned 
meist pöörduvad abi leidmi-
seks psühholoogide, psüh-

See ei ole järjekordne 
poputuskõne kõigile 
meile, kellel on rasked 
ajad. See ei ole kohe 
kindlasti ka kaastun-
deavaldus. See on veel 
vähem see jutt, et kõik 
saab kunagi korda. 

hiaatrite ja nõustajate poole. 
Nad jätavad mured oma lä-
hedastele rääkimata, kartes 
neid tüüdata virisemise ning 
endast nõrga ja abitu mulje 
jätmisega. Selle pika ja kee-
rutava jutu mõte ei ole see, 
et peaksime kõik nüüd hak-
kama enda muresid jagama 
(mis on muidugi igati soovi-
tuslik ja kasulik), sest tegeli-
kult me seda niikuinii ei tee.

Tema
See jutt võiks alata hoopis 
kellestki teisest, mitte meist, 
masendunud hingedest. 
Jutt võiks võtta teise kur-
si. Võiksime korraks sellest 
murehunnikust välja astuda 
ja hoopis kellegi teise päeva 
ilusamaks teha. Mis oleks, 
kui mõtleks vahel, kas mu 
pinginaabril on kõik häs-
ti. Ega muresolija üldiselt 
appi ei karju. Pigem püüab 
iga üks ise hakkama saada 
ja tunneb end melanhool-
se muusika ja pehme voo-
di seltsis hoopis paremini. 
Viiks oma klassiõele lihtsalt 
niisama šokolaadi ja teeks 
teisele kohvi välja. Helis-
taks kellelegi enne magama 
minekut ja räägiks millestki 
toredast, jagaks uudiseid. 
See jutt võiks olla just nii… 
endast kaugemal ja teistele 
lähemal. 

Meie
„Ükski inimene ei ole saar, 
täiesti omaette: iga inimene 
on tükk mandrist, osa mais-
maast…”   kirjutab luuletaja 
John Donne. Kahjuks kipu-
me seda unustama. Üritame 
endast võimalikult tugeva ja 
iseseisva saare mulje jätta, 
isegi kui sisimas on valus. 
Inimene on osa maismaast 
ja saab toetuda teistele mais-
maa tükkidele nii, et meri 
teda koost lahti ei kisuks. 
Aga kes meist ei mõtleks, et 
mis ma ikka teisi oma prob-
leemidega tüütan. Pigem oo-
tame, et keegi paneks tähele, 
et keegi lihtsalt hooliks, ilma 
et peaksime seda küsima. 
Usun, et niisama lihtsalt on 

Lõmaš 
Kama

Tiina Tubli

PEATOIMETAJATiina Tubli

PEATOIMETAJA

Ükski inimene ei ole saar, täiesti omaette: iga 
inimene on tükk mandrist, osa maismaast; kui meri 
mullakamara minema uhub, jääb Euroopa väikse-
maks, samuti ka siis, kui ta maanina uputab, kui ta 
sinu sõprade või sinu enda lossi purustab; iga inimese 
surm kahandab mind, sest mina kuulun inimkonda; 
ja seepärast ära iialgi päri, kellele lüüakse hingekel-
la: seda lüüakse sinule.

-John Donne

See tunne: kes meist ei tahaks vahel alla anda ja aatriumis surnut mängida? PILT: TIINA TUBLI
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mind inspireerivad need 
hetked, kui ma olen publi-
kus ja midagi nagu juhtub, 
miski pöördub. Viimati oli 
see siis, kui ma „Kõntsa” 
vaatasin, (No99 „Kõnts”, la-
vastajad Ene-Liis Semper ja 
Tiit Ojasoo – toim.) Ma ei 
oska seda ikkagi lahti sele-
tada, et mis siis oli või mis 
juhtus… Või miks see mulle  
mõjus täpselt sellel hetkel 
täpselt niimoodi. Eeskujud 
ongi need hetked, kui see 
ime juhtub.

Kas oled ise lavastades 
ja oma asju vaadates 
ka näiteks mingi aru-
saamani jõudnud? Või 
kas on mingeid asju, 
mille suhtes on selline 
„Oh, see tuli nüüd hästi” 
tunne?
Tavaliselt kui ma olen jõud-
nud millegi uueni, siis see 
on ikkagi selle protsessi 
käigus, kui ma otsin näiteks 
materjali. Kui ma saalis is-
tun, siis olen ise nii närvis, 
et ma isegi ei jaksa midagi 
mõelda. Siis ma lihtsalt is-
tun ja värisen kuskil heli-
puldis. Nojah, see enda as-
jade vaatamine ongi selline 
imelik… Aga eks see õpetab 
ikka. Ma arvan, et see, mis-
moodi ma käituma hakkan, 
kui ma enda lavastusi vaa-
tan, see õpetab ennast päris 
hästi tundma, siis on see on 
veel suurema efektiga kui 
proovisaalis.
 
Kuidas sa 
lavastamiseni jõudsid?
See on nüüd tore lugu. Oli 
oktoober 2014 ja kümnen-
das olime teinud seda suurt 
Unenäoklubi ja oli Jan Tee-
vet, kes meid juhendas ja 
kõik oli tore ja vahva. 11. 
klassis mõtlesime, et nüüd 
läheme hooga edasi ja hak-
kame ise tegema. Aga sellest 
ei tulnud midagi välja, sest 
kümnekesi mingit luuleka-
va kokku panna ja seda kõik 

NEIU, KES TEAB, MIS ON TEATRIIME

Mis su hobid on?
No teatrit teen. Varem tegin 
hästi palju asju ja sagisin 
mitmel rindel, aga sel aas-
tal mõtlesin, et võtan ühe 
rahulikumalt ja loen ja teen 
teatrit. Aga lõpuks kukkus 
ikka nii välja, et ma tõmb-
len kogu aeg. Ma ei tea, 
kuhu mul 
see aeg 

Saan Elisega kokku 
ühel peaaegu-kevad-
päeval. Istume Emajõe 
äärde maha ja selles 
ei olegi midagi erilist, 
sest Elise on mu hea 
sõber. Aga seekord 
on see ikkagi natuke 
ebatavaline, sest meie 
arutelu maast-ilmast 
ja eksistentsiaalsetest 
küsimustest salvestab 
diktofon.

kulub... Ja noh, mulle meel-
dib ka lugeda ja filme vaa-
data.

Miks sa teatrit teed?
Ma ei mäleta, mille tõttu 
ma sinna sattusin. See oli 
väga ammu, sest mul pool 
suguvõsa on ka sellised 
poolboheemid. Aga miks 
ma keskkoolis selle juurde 
jäänud olen... Ilmselt selle 
pärast, et ma ei saa temast 
ikkagi nagu päriselt aru. No 
ma ei saa paljudest asjadest 
aru, näiteks füüsika (nae-
rab), aga miks ma tegelen 
just teatri ja mitte füüsika-
ga... Sest teater sobib selle 
pildiga, kuidas mina maa-
ilma näen. ... Ma ei oska 
vastata sellele  tegelikult... 
Mulle meeldib see, mis 
teatris tekib. See teatriime.

Mis on teatriime? 
Kuidas seda 
teatrivõhikule  
seletada?
Teatriime on siis, kui tea-
ter kaob ära. Siis, kui tea-
ter ei ole enam teater. Ja 
see juhtub ainult korraks. 

Ükskõik, kui hea mingi 
etendus ka ei oleks, 

sa ikkagi tead 
terve aeg, et 

oled teatris, 
aga siis, kui 
see korraks 
ära kaob, 
siis ongi 
teatriime.

Kas on min-
geid selli-
seid asju, 

milleni sa 
oled jõudnud 

tänu teatrile, 
milleni sa muidu 
poleks jõudnud 
või oleks jõudnud 

hiljem ja teisiti?
Ma arvan, et kogu 

see, et meie maa-
ilm koosneb ju 
ikkagi inimes-

test. Jah muidugi, siin on 
puud ja majad ja värgid, aga 
põhiliselt ikkagi inimesed. 
Ja see, et kuidas nendega 
lävida. Ma arvan, et proo-
visaal on koht, kus on väga 
raske enda maske säilitada 
sellepärast, et see olustik on 
nii intensiivne ja nii närvi-

line kohati, et seal säilitada 
seda, et „vaadake, ma olen 
hästi kena inimene ja jätan 
endast täpselt sellise mulje 
nagu ma tahan, et jääks”, 
seda on jube keeruline teha. 
Seetõttu proovisaal on see 
koht, kus inimestega lävi-
ma õppida... normaalselt.

Kas on mingeid  
lavastusi või projekte, 
mis on sind kuidagi  
inspireerinud või  
eeskujuks olnud?
Ma ei saa öelda, et mul oleks 
üks suur iidol, kelleks ma 
tahan suurena saada, aga 

koos lavastada ja teha nii, 
et see päriselt välja tuleb ja 
toimib, see on ikkagi natu-
ke raketiteadus. Ühesõna-
ga – ei saanud hakkama ja 
otsustasime, et festivalile 
ei lähe. Ma olin ikka väga 
nördinud, sest ma tahtsin 
minna ja tuli see õhtu, kus 
pidi registreerima ja tund 
aega oli tähtajani. Ma istu-
sin oma voodi peal ja veere-
tasin musti mõtteid ja paha 
oli olla. Lõpuks mõtlesin, 
et teen siis ise, kuna soov 
minna oli nii suur. Pärast 
seda, kui see mõte tuli, 
toimus mu peas mingi me-
gaplahvatus. Registreerisin 
ära ja mõtlesin tunni ajaga 
oma lavastusele kondika-
va. Järgmine päev oli päris 
õudne, sest siis pidin teis-
tele ka seletama, mis asjaga 
ma hakkama olin saanud... 
Ja siis nagu jäingi lavasta-
ma.

Räägi Uuest Lennust.
Oh, nad on hullult lahedad. 
See on ka tore lugu. Mõtesi-
me Oliveriga, et teeks oma 
trupi. See tundus ka natuke 
hullumeelne, aga proovisi-
me ikkagi. Käisime klassi-
des rääkimas ja arvasime, et 
kui 6 inimest tuleb, siis on 
hästi. Tuli 19. Lõpuks loo-
sisime nende seast trupi. 
Minu meelest
loosiõnn 
naeratas 
küll

päris hästi. Ma alguses ar-
vasin, et see tuleb täpselt 
samasugune nagu siis, kui 
me ise kümnendas oli-
me, aga ei tulnud – see on 
täiesti teistmoodi. Seda on 
lahe vaadata, sest ... ma ei 
tea tegelikult, kas ma võin 

seda öelda, aga teeme ju 
kogu aeg nägu, et meil on 
nägemus ning hullud ideed 
ja me teame väga täpselt, 
kuidas teater käib. Ja see 
trupp on nii asja juures, et 
me lihtsalt peame teadma. 
See inspireerib ja utsitab 
väga kõvasti, sest kui ikka 9 
inimest ütleb, et teeme siis, 
aga sina ütle, mida, siis ikka 
tuleb välja mõelda. Ja nen-
dega on tõeliselt lahe.

Mis sinust edasi saab?
Eks ma kandideerin 
siia-sinna. Küsi mu käest 
septembris uuesti, siis ma 
ütlen, mis minust saab.

Mis 
sa siis 

teed, kui 
Lavakasse  

ei saa?
Lähen araa-

bia keelt

õppima. Ja see ei olnud nali 
kusjuures.

Kas sul on mõni unistus?
Mul ei ole kindlat plaani 
seda kunagi teha, sest ma 
ei tea, kas ma leian sel-
le ideaalse väljundi. Aga 
Bulgakov on mu lemmik-
kirjanik. Ma tahaks teda 
lavastada kunagi. Meister 
ja Margarita on mu lem-
mikraamat. Aga ma ei julge 
öelda, kas see päriselt ka 
teatris toimiks.

Mis sulle Bulgakovi 
juures meeldib?
Ma ei tea, ta on lihtsalt nii 
lahe. Tal on mingisugune 
väga peen huumor. See on 
nii veider, et ma alati ei saa-
gi aru, kas ta teeb päriselt 
nalja või mulle tundub, et ta 
teeb nalja. See mingisugune 
irooniline huumor, mis sin-
na ridade alla on kirjutatud, 
on väga paeluv. Lisaks see, 
et ta kritiseerib omaaegset 
ühiskonda, aga see, millest 
ta kirjutab, mina ei tunne, 
et see oleks mingi ajaloo-
käsitlus. Minu arvates see 
on tänapäeval ka päris ak-
tuaalne. Lisaks mulle väga 
meeldib tema stiil. Ma võin 
lugeda raamatut ja saada 
aru, et see on huvitav ja hea 
raamat, aga kui mulle stiil 
ei meeldi, siis ma ei saa sel-
lega hakkama.

Kust tuleb sinu tung luua?
Ma ei tea. Ma ei ole ennast 
kunagi loomeinimeseks pi-
danud. Ma tahtsin ajalugu 
õppida. Ja ma mõtlesin, et 
minust saab teadur. Ma ar-
van, et see lihtsalt on min-
gi üldinimlik omadus, mis 
kõigil on. Me vajame seda 
peegeldamisfaktorit oma 
ellu. Tegelikult kõik tee-
vad seda. Vahet ei ole, kas 
rääkida naabrinaisega sel-
lest, mida sa arvad Refor-
mierakonnast või sellest, 

et Keskerakonna plakatitel 
on kole kujundus. Või siis 
teha filmi,kirjutada luule-
tusi või teha teatrit. Ma ar-
van, et seda on vaja meile. 
Ja teatri veider müstika liht-
salt sobib mu maailmaga.

Kas inimesed on oma 
olemuselt pigem head 
või halvad?
Head. Esiteks, mulle meel-
dib uskuda, et nad on head. 
Teiseks, see ei ole ju loogi-
line, et mingisugune väike 
inimene sünnib siia maa-
ilma ja on kohe kuri. Palju 
loogilisem on see, et ta sün-
nib ja on kohe hea ja elus 
lihtsalt juhtub igasuguseid 
halbu asju, mis on omava-
hel kõik seoses, ja see väike 
inimene kas saab haiget või 
juhtub midagi muud halba 
ja teeb ise ka tahtmatult 
halbu asju. Võibolla lõpuks 
juhtubki nii, et ta on pätt ja 
kaabakas ja tundub, et ta on 
üdini halb ja kuri inimene.

 
Kas on selliseid 
asju teatris, mida 
sa kunagi ei teeks? 
Mis on teatris tabu?
Minu meelest üks õigusta-
tud peaaegu-tabu on hul-
lumaja kujutamine. Minu 

Nele 
Marie 

Tiidelepp

PILDID: SILVER TAAVET KOLLOM

Aga ma loo-
dan, et minu 

publikul ei 
tule teatris 
silme ette 

pilt, kuidas 
näitleja õpib 
teksti pähe.

“
Ma olen liht-

salt absurd-
selt saamatu 
asjades, mis 

puuduta-
vad keemiat 
ja füüsikat, 
lisaks mind 

lihtsalt jätab 
külmaks min-
gisuguse aato-

mi hingeelu.

“
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PERSOON KOOLIELU
arvates seda ei ole vaja teha. 
Ma ei saa öelda, et ma ei 
teeks seda kunagi, sest see 
on mõnikord ebateadlik. 
Lihtsalt loodan, et ma ei tee 
seda, et kui vaataja istub 
saalis ja tal tuleb pilt silme 
ette, kuidas näitleja õpib 
teksti pähe. See lihtsalt ta-
pab ära kõik asjad. Sellest ei 
jää mitte midagi järele, sest 
see tekst muutub elutuks.

Kas on selliseid tabusid, 
millest võiks tegelikult 
rääkida?
See, et kust jookseb balanss 
mina-teised inimesed. See 
on normaalne, et meil on 
egotsentristlik ühiskond. 
Süsteem on, et ei jõua edasi, 
kui ainult teistele mõelda. 
Aga see on kohati tasakaa-
lust väljas ja inimesed ei 
taju seda. Meil on kujune-
nud üksiklaste ühiskond 
ja mulle see ei meeldi. Ma 
ei tea, kas seda saab muu-
ta või ei saa... Aga võiks ju  
proovida.

Miks Treffner?
Sellepärast, et mul olid su-
gulased ees ja kõik rääkisid, 
et see on hea kool. Ja ma 
sain olümpiaadiga sisse, 
teistesse koolidesse ei saa-
nud. Üleüldiselt olin ka nii 
palju head kuulnud.

Miks humanitaar?
Sest et mitte reaal ega loo-
dus. Ma olen lihtsalt ab-
surdselt saamatu asjades, 
mis puudutavad keemiat ja 
füüsikat, lisaks mind liht-
salt jätab külmaks mingisu-
guse aatomi hingeelu.

Mida on Treffner 
sinu elus muutnud?
Meie abiturientidena oleme 
kõik enamasti küllaltki süs-
teemikriitilised ja näeme 
vigu, mis on tegelikult igas 
süsteemis. Tõele au andes 
tuleb öelda, et Treffner on 
päris palju ära teinud. See 
suhtumine, et me võime 
olla sellised nagu me oleme. 
Kedagi ei huvita, 

kõik tegelevad oma asjade-
ga. Ja me võime teha, mida 
parimaks peame. Me võime 
panustada ja seda hinna-
takse. Isiksus on oluline. 
Ma ei ole küll käinud teis-
tes koolides, aga ma arvan, 
et see ei ole igal pool nii. 
Treffneri hea maine ongi ju 
tegelikult õhkkonna maine.

Mida soovitad 
kaastreffneristidele?
Kõik inimesed võiksid väga 
palju vabamalt võtta. Kui 
lõpetada muretsemine, siis 
nii paljud probleemid jää-
vad olemata. Seda ka, et kui 
tundub, et on mingi jama, 
siis väga tihti selgub, et see 
probleem haihtub, kui min-
na ja rääkida. Kui ma ise os-
kaks nii elada, siis ma oleks 
päris rahul.

Millesse sa usud?
Ma ei taha öelda, et 
armastuse ja hoo-
limise jõusse, sest 
see on nii imal, aga 

seesama asi ilma selle 
sõnata. Sest ikkagi, meil 

ei ole palju rohke-
mat kui teised ini-

mesed.

Uus Lend Elisest:
Elise on selline inimene, kes on meist küll bioloogili-
selt ainult aasta võrra vanem, aga vaimselt arene-
num, kui keegi meist tõenäoliselt viie aasta jooksul 
saab olema. Ajab muidu juttu, on selline tore ja väga 
teadlik teatriinimene, aga järgmisel hetkel loed, et 
sai filosoofia olümpiaadil teise koha. Uskumatul 
kombel suudab alati olla objektiivne ja õiglane, aga 
samas sõbralik ja lohutav.

SUHKRUST JA JAHUST JA MAASIKAVAHUST?

Koolis vahetunnis õpilasi 
vaadeldes, joonistuvad välja 
erinevad tüübid. Just vaid vä-
limuse põhjal. Esimesse kate-
gooriasse kuuluvad need, kes 
eriti silma ei paista - pruunid, 
hallid toonid, jalas tavaliselt 
sussid, plätud, sandaalid või 
tossud. Teiseks eristan ket-
sid-teksad-särk-inimesi. Siis 
on veel need, kes näevad alati 
väga omapärased välja - jul-
ged lõiked, paljad õlad, kirkad 
värvid (või just lihtsalt üleni 
must). Viimaks see grupp, kes 
on ka minu vaatlusaluseks 
- need, kes näevad kuidagi 
kallid või hinnalised välja. 
Tüdrukud on alati nõnda 
elegantsete nahast kottidega, 
veatu meigiga, poistel on jalas 
moodsad saapad, tukad uh-
kelt puhvis (edaspidi tekstis 
kui „ilusad inimesed”*).

Hommikud
Ühel ilusal inimesel kulub 
hommikul enda valmis pa-
nemiseks keskmiselt 21,3 mi-
nutit, poistel kusjuures ainult 
9,6 minutit. Enamik küsitle-
tutest nendib, et jõuab tavali-
selt hommikuste tegemistega 

Mõtisklen sageli, mis 
küll toimub minust 
erinevate inimeste 
peades. Jälgin, kuidas 
nad teevad nii tihti 
mingisuguseid ebava-
jalike liigutusi - ometi 
on need just isemoodi 
erilised ning vahvad. 
Mis on nende jaoks ele-
mentaarne, minule aga 
veider ja võõras? Võtsin 
lõpuks julguse kokku 
ning uurisin neilt en-
dilt.

õigeks ajaks valmis. Tõenäoli-
selt mängib rolli ka tõsiasi, et 
peaaegu kõigil on hommiku-
ne rutiin. Suur osa hommi-
kustest kavadest sisaldavad 
tavalisi tegevusi, nagu pese-
mine, riiete valimine, kohvi 
joomine, taustaks muusika 
kuulamine.
Kui küsin hommikuste abi-
käte kohta, siis selgub, et isad 
on suured võileivameistrid. 
Huvitav, seda on minu isagi… 
Muuga saavad meie „ilusad 
inimesed” ise hakkama. Või 
noh...Kristjan tõdeb siiski: 
„Hommikul mul paraku abi-
käsi ei leidu. Raske on, aga 
tuleb hakkama saada.” Soovin 
su hommikutesse tahtejõu-
du, Kristjan! Hea on vähemalt 
kuulda, et päeva alustamist 
enamasti nauditakse ning 
väga tüütuks ei peeta. Kurde-
takse küll vähese une üle, ent 
see on ilmselt probleem, mil-
lest ei saa meist keegi üle ega 
ümber.

Lageda taeva all
Tundub, et kõik meie „ilusad 
inimesed” on kuulnud väik-
sena Hendriku ema õpetust, 
et riietuda tuleb vastavalt 
ilmale. Eks ta ole kah teada 
tuntud tõde. Kõige vastiku-
maks peetakse sajust ja tuu-
list ilma. Midagi eriti üllata-
vat siin ei selgugi. Kui vaid 
see, et - näed, ilma ees olen 
nendega täiesti võrdne, pole 
neilgi mingisuguseid utoo-
pilisi imenippe enda sätitud 
välimuse hoidmiseks

Koolis ellujäämine
Kuna meil on koolis niivõrd 
mitmeid nurgataguseid, 
peegleid, tualette, kibele-
sin uurima, kus on siis kõige 
etem maha istuda ning nina 
puuderdada. Poiste seas on 
populaarseim garderoob. 
Mainitakse ka keldrit, tuues 
selle koha eeliseks privaatsu-
se. Tüdrukute seas on vaielda-
matu lemmik esimese korru-
se WC - sealne järjekorrasaba 

paistab tõepoolest sageli lausa 
ukse vahelt välja.
10 „ilusat” 14-st leiab, et koo-
lis enese sättimine ei ole teps 
mitte ebamugav. Sageli mär-
gatakse ka koolikaaslasi seda 
tegemas ning enamus leiab, et 
tunni ajal on see häiriv. Käte 
kreemitamine on kõige roh-
kem aktsepteeritud tegevus, 
mida tunnis teha. Sellele järg-
neb juuste harjamine ning 
muusika kuulamine. Kristjan 
nendib lausa, et õppetöö ajal 

on paslik panna deodoranti 
ning küüsi lakkida. Hoopis 
vastupidi tunneb Kärtlin, kel-
le arvates pole viisakas soori-
tada ühtki mainitud iluviguri-
test tunni ajal.
Klassiruumis enese vabalt 
tundmine sõltub muidugi ka 
õpetajast. Kolmandik vasta-
nuist sõnas, et Ülle Keerbergi 
tunnis on nad pigem vagusi. 
Ülle Hüva, Eha Paabo ning 
Saima Kaarna tunnid käivad 
ka samasse kategooriasse. 
Üllataval kombel on õpetaja 
Hüva esindatud mõlemal rin-
del - teine kolmandik „ilusa-
test inimestest” märgib tema 
tunni õhkkonna üheks va-
bamatest. Märgitakse ära ka 
Siim Oksa, Olga Titova ning 
Jaan Paaveri tunnid.

L i i s a
„Alumisele 
korrusele 
jõudes lasen 
pärast pikka 

ööd taaskohtumise üle pöö-
raselt õnneliku koera õue. 
Igal sammul saadab mind 
sama pöörane ja näljane 
kass. Serveerin kõigepealt 
toidu näuguvale kiisule ja 
täidan krõbulatega koera 
kausi. Teen igal hommikul 
kooli kaasa teed (ja käin 
termosega koolis - aiaiai). “

K a t r i a n n
„Muusikat 
kuulan pea-
aegu igal
h o m m i k u l , 

samal ajal kui ennast sä-
tin. Mulle meeldib hom-
mikuti võtta enda jaoks 
rahulikult aega, et need 
tavaliselt üsna kohutavad 
argipäeva hommikud vä-
hekenegi nauditavamaks 
muuta.”

C a t a r i n a
„Minu jaoks 
on natuke 
tüütu kree-
m i t a m i n e 

ja mul ununeb see sageli. 
Samas pole hea, kui kuiva 
naha tõttu jääb näiteks 
näol meik halvemini.”

K r i s t j a n
„ E e l k õ i g e 
valin ilmas-
tikukaitse-
riietust

sihtkoha järgi. Kummiku-
tega kõlbab põllule minna, 
ent pigem mitte konverent-
sile, aktusele või tööinterv-
juule.”

PILDID: ERAKOGU

Kristel 
Zimmer

Ühel ilu-
sal inime-
sel kulub 

hommikul 
enda valmis 
panemiseks 
keskmiselt 

21,3 minutit

“
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EKSPERIMENT KÜSITLUS

SUITSETAMISEST LOOBUJATE PIHIPINK

Meie, kolm suitsetajat, ajasime ja-
lad tagumiku alt välja ja otsustasime 
kolmeks nädalaks suitsetamise maha 
jätta. Iga üks meist valis oma meetodi 

Suitsetamine on nii mõnegi 
treffneristi jaoks probleemiks. 
Aga kas on piir ajaviite ja sõltuvu-

Anonüümne nr. 3
Nädalate hinnang 10 palli süsteemis: 6

Kui palju suitsetad?
Tavaliselt umbes 3-4 suitsu päevas.

Millist meetodit kasutasid?
Ma alustasin ideega, et ostan paki 
porgandeid: iga kord kui tahan suitse-
tada, söön hoopis porgandeid. Esiteks 
on see hea asendustegevus ja teiseks 
on mul alati selline paha tunne, et 
kui ma ei suitseta, siis ma söön palju 
rohkem. Porgandid ei tee vähemalt 
paksuks! Kahjuks ma porgandeid ost-
ma ei jõudnud ja sõin ikkagi rohkem 
kui tavaliselt.

Kas andsid alla?
Esimesed 4 päeva olid täitsa lihtsad. 
Siis käisin peol…Samas olen uhke nen-
de kordade üle kui seisin sõprade kõr-
val ja suutsin liitumata hakkama saada. 
Aga pean tõdema - mul on väga nõrk 
iseloom. Eriti pidudel.

Mida õppisid?
Märkasin, et suitsetamisest on saanud 
osa minu elust. Mõned tegevused ise-
enesest sisaldavad endas ka suitseta-
mist. Näiteks väjas käimine või hom-
mikune kohv. Arvasin, et vahet ei ole, 
kas suitsetan või mitte. Tuleb välja, et 
olen harjumuse ohver ja peab olema 
ikka väga suur põhjus, et ma suitseta-
mise maha jätan… Lapsed!
Aga veel enam sain aru, kui nõrk ma 
tegelikult olen.

Anonüümne nr. 2
Nädalate hinnang 10 palli süsteemis: 5

Kui palju suitsetad?
Viimased 1,5 kuud 3-5 suitsu päevas, 
varem 0-2 päevas

Millist meetodit kasutasid?
Plaanisin lõpetada päevapealt. Ühest 
teisipäevast lihtsalt ei tee suitsu, vis-
kan kasvõi pooliku paki ära. Sellesama 
teisipäeva jooksul töötas, kolmapäeval 
ka, ent neljapäeval tegin juba katsetu-
se. Tahtsin puhtalt huvi pärast proo-
vida, mis tunne on üle pika aja teha. 
Sellest neljapäevast tegingi kesmiselt 
ühe suitsu päevas - mõnikord ka null, 
mõnikord kaks.

Kas andsid alla?
Alla päris ei andnud, pigem painutasin 
oma eesmärki. Ma  ei taha end kunagi 
sundida - asjad on, nagu on.

Mida õppisid?
Avastasin, et suitsetamine on minu 
jaoks suuresti nauding. Just mentaal-
ne, mitte niivõrd füüsiline. Muidugi on 
see mõnus, kui pea veidi ringi käib, ent 
kogu see tegevus on kuidagi rahustav, 
kusagil eemal viibimine. See on otse-
kui preemia või lemmikmaiustus, mida 
pärast pingelist päeva endale lubad.

Anonüümne nr. 1
Nädalate hinnang 10 palli süsteemis: 8

Kui palju suitsetad?
Viimase paari kuu jooksul ca 3 suitsu 
päevas, enne seda umbes aasta aega 
5-10 suitsu päevas.

Millist meetodit kasutasid?
Esimesel kolmel lõpetamise päeval 3 
suitsu, järgmisel kolmel 2 ja järgmisel 
kolmel üks. Sealt edasi 5 päeva üle 
päeva 1 suits ja sealt edasi enam mitte 
üldse. Süsteem toimis hästi ja suitsu-
nälga kui sellist ei tekkinud. Küll aga 
oli vahel sotsiaalse suitsetamise puu-
dus ja tegevusetuse tunne, kus tahaks 
lihtsalt seda suitsetamise tegevust. 
(Üldiselt suitsetasingi tegevuse pärast, 
mitte nikotiinisõltuvuse tõttu. Minu 
jaoks on suitsetamisel siiski mingi 
elegants, ehk olen liialt mustvalgeid 
filme vaadanud.)

Kas andsid alla?
Alla ma ei andnud, kuigi pidudel tu-
lid ikka need suurimad nõrkushetked. 
Kõik lähevad välja suitsule ja juttu aja-
ma ja siis tekib ikka see sotsiaalne vaja-
dus teha sama, mida teisedki.

Mida õppisid?
Sain enda jaoks kinnitust, et minu 
suitsetamise sõltuvus ei ole füüsiline. 
Nauditavaks muudab selle seltskondlik 
osa. See n-ö ühtsustunne, kui kõik koos 
tossavad, on ikkagi päris meeliülendav. 
Palju oli olukordi, kus suitsetamine 
käis mingi tegevuse juurde: laupäeva 
hommik aknalaual teega või mõtlik 
jalutuskäik pargis - ilma ühe sigaretita 
polnud need minu jaoks samad. 

sõltuvusega silmitsi seismiseks ja oligi 
kõik. Ah, et miks? Sest sisimas teame, 
kui mõttetu ja tervist kahjustav see 
tegevus tegelikult on. Nõnda leidsi-
me hea põhjuse lõpetamiseks. Küllap 
tõestasime endale, milline olukord te-
gelikult on. Olge Teie, kümnendikud 
ja üheteistkümnendikud, eeskujuliku-
mad ja tugevamad kui meie kolm pa-
tust anonüümset abiturienti. 

se vahel? Lihtne on öelda: „Ma ei 
suitseta, ma teen vahel suitsu...”. 
Järgmisel hetkel ei oskagi hom-
mikukohvi ilma suitsuta nauti-
da, rääkimata vahetundidest.

VOX POPULI: SUITSETAMINE

Ma ei taha öelda, et see on normaalne 
või ebanormaalne. Inimene ise teab, 
millega ta tegeleb ja tervist rikub. Veidi 
nukraks teeb lihtsalt see, kui palju ala-
ealisi iga vahetund suitsetab.

Kerli Markus, 12.e

Täiskasvanutel õpilastel on iseenesest 
küll õigus suitsetada, aga sellegipoo-
lest võiks proovida mitte kooli ajal 
suitsetada. Minu arvates pole see küll 
normaalne, aga keelata seda kuidagi ei 
saa. Inimeste enda südametunnistuse 
küsimus.

Aaro Abolkain, 12.b

Mis oleks teine võimalus inimestel, 
kes suitsetavad? Kui ma vastaks ei, siis 
mis oleks lahendus? Peaksid suitsetama 
kooli territooriumil? Minu meelest on 
see okei, kui see ei sega nende kooli-
tööd ja arvan, et parem on see, kui nad 
lähevad eemale suitsema.

Jasper August Tootsi 11.b

Vähemalt käiakse eemal, hea seegi...
Johanna Adojaan, 12.e

Arvan, et see ei ole üldiselt normaalne. 
Igal inimesel on muidugi enda valik, 
mida nad soovivad teha ja kunas, aga 
usun et sellise “tava” harjutamine ei ole 
pikas perspektiivis kasulik.

Anna Marie Paabumets, 10.d

Minu arust on see normaalne, kui 
täisealised käivad suitsetamas, nende 
oma valik, alaealiste käimist otseselt ei  
poolda.

Karel Külm, 11.a

Suitsuhais häirib nagu iga teinegi hais. 
Kui inimene tuleb pesemata kooli või 
viiendat päeva samad sokid jalas, on 
see minu meelest vähemalt sama eba-
meeldiv kui suitsuhais. Erinevalt aga 
pesematusest saab suitsuhaisu peita 
nätsu närimisega, suu ja käte loputami-
sega. Üldiselt on nii, et kui kedagi häi-
rib kellegi mingi lõhn, siis see inimene 
võib lihtsalt temast eemale hoida.

Raul Markus Vaiksoo, 10.c

Jah, suitsuhais häirib. Asi pole nii hull, 
kui suitsetatakse mõnd maitsega tuba-
kat (nt kirsitubakas).

Ilmar Uduste, 12.a

Ikka häirib, kui koolikaaslased tulevad 
õuest ja haisevad suitsu järele. See lõhn 
pole eriti meeldiv, lisaks on üsna halb 
veeta tund suitsulõhnalises klassiruu-
mis, õnneks seda väga tihti ette ei tule.

Triin Mirjam Tark, 10.b

Tõepoolest on häirinud ehk siis häirib.
Karl Martin Koppel, 11.e

Ma ei ütleks et see mind otseselt häirib, 
kui keegi suitsu järele haisev minust 
korraks möödub, kuigi see lõhn jääb 
hästi ninna küll. Samas aga pikemalt 
ei tahaks suitsu järele haiseva inimese 
läheduses viibida. See võib vabalt sega-
da klassiruumis teiste õpilaste kesken-
dumist ja sellest lähtuvalt küll taunin 
kooli ajal suitsetamist.

Aaro Abolkain, 12.b

Kas koolipäeval kooli territooriu-
milt suitsetamise pärast lahku-
mine on sinu arvates normaalne?

Kas sind häirib, kui su  
koolikaaslased õuest tulles  
suitsu järele haisevad?

Kas oskad oletada, kui  
suur osa treffneristidest  
tegelikult suitsetab?

Kooli reeglites on kirjas, et treff-
nerist ei joo ega suitseta. Mii-
lang otsustas välja uurida, mida 

õpilased suitsetamisest arvavad 
ja kas vahetunnis suitsetaja on 
kaasõpilaste jaoks probleem.

Isiklike vaatluste põhjal (kes ja kui 
palju Magasini tänaval ja Tõnissoni 
pargis tossamas käivad)  julgen oleta-
da, et vähemalt viiendik. Ilmselt on ka 
suur osa neid, kes küll suitsetavad, kuid 
mitte koolipäeva ajal ja veel hulk n-ö 
pühapäevasuitsetajaid.

Magnus Kaus, 11.d

Arvan, et vähemalt 1/4 õpilastest suit-
setab kindlasti (võibolla mitte regu-
laarselt, aga kindlasti mõne aja tagant, 
nt 1x kuus).

Anna Marie Paabumets, 10.d

Olen üsna kindel, et see arv on suur, 
ületades n-ö normaalsuse piiri, aga 
täpselt ei tea. Ei ole see teema mind 
niivõrd palju puudutanud.

Karel Külm, 11.a

Ma olen avastanud, et ma olen üsna 
pime selles suhtes ja lihtsalt ei näe/ei 
tea, et suitsetamine üldse eksisteerib. 
Aga ma arvan, et eks neid suitsetajaid 
ole igas klassis, kusagil iga neljas/viies 
äkki, olenevalt sellest, kuidas suitseta-
mist defineerid.

Elo Maria Pauman, 11.b

Ma arvaksin, et võibolla viiendik kõi-
kidest õpilastest suitsetab.

Ilmar Uduste, 12.a

Numbriliselt ei oska öelda, kui paljud 
õpilased suitsetavad, kuid pakuks, et 
umbes pool alumise garderoobi rahvast 
küll.

Kerli Markus, 12.e

Anonüümsed

Tiina Tubli
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TREFFNERISTID PÄÄSEVAD RIIGIKOKKU NII ...

Silver 
Taavet 
Kollom

Spikerdamine pole treff-
neristile teatavasti sün-
nis tegevus - õpetaja 
Anneli Mägi sõnul on 
tegemist koguni plagiaa-
diga, mis võib tuua paksu 
pahandust nii koolile kui 

õpilasele. Pingelisi ek-
samiperioode silmas pi-
dades toome ära mõned 
populaarsed, kuid siiski 
igale õpetajale ammu-
tuntud spikerdamisva-
riandid ja hindame neid.

Kristel 
Serg

MIDA ARVAVAD TREFFNERISTID KANEPIST?

Uudised narkootikumidest 
on igapäevane nähtus. Kui 
tavaliselt on narkouudise 
pealkirjaks, et järjekordselt 
on tabatud paar kilo kokaii-
ni Ida-Virumaalt, siis vii-
mastel kuudel on aina sage-
damaks muutunud uudised 
erinevatest riikidest, kus on 
leitud, et alternatiivsed nar-
kopoliitikad on efektiivse-
mad. Mitmed USA osariigid, 
nagu Colorado ja Washing-

Viisin aasta alguses 
abiturientide seas läbi 
küsitluse, kus uurisin 
nende arvamusi kane-
pi kohta. Mind huvitas, 
kas ka meie kooli noo-
red on kanepivastase 
poliitikaga kursis ning 
leiavad, et hetkel mit-
mel pool maailmas aset 
leidev kanepi seadusta-
mine oleks kasulik ka 
Eestis.

ton ning ka näiteks Uruguay 
riik Lõuna-Ameerikas, on 
juba jõudnud nii kaugele, 
et müüvad soovijatele kane-
pit võrdväärselt alkoholiga. 
Kanepi seadustamisest rää-
kimine on olnud juba vii-
mased paarkümmend aastat 
suhteliselt tabuteema, kuna 
kehtib üldlevinud usk nar-
kootikumidest, sealhulgas 
kanepist kui kõige kurja juu-
rest. Ma leian, et ka tõesta-
tud väidetes tuleks alati ka-
helda ning kanepipoliitika 
osas võib öelda, et kõik need 
riigid, kes on läinud lega-
liseerimise teed, on pigem 
teinud õige valiku. 

Küsitlus abiturientide seas
Oma uurimistöö raames vii-
sin läbi küsitluse saja abitu-
riendi seas ning sain teada, 
et minu algne hüpotees ste-
reotüüpiliselt progressiiv-
setest noortest pidas paika. 
Täpselt 75% vastanutest lei-
dis, et mingil määral tuleks 
kanep seadustada. Nendest 
omakorda 75% arvas, et ees-
kujuks tuleks võtta Amster-
dam, kus inimesed saavad 
spetsiaalsetes „kohvipoo-
dides” kanepit seaduslikult 
„manustamas” käia.

Robert
Varik

Kuidas arvate, et kanepi seadustamine 
mõjuks Eesti ühiskonnale?

51% - Pigem negatiivselt

43% - Pigem positiivselt

6% - Ei oska arvata

Kas arvate, et kanepi seadustamine 
peaks olema oluline teema Eesti ühis-
konnas?

38% - Jah

61% - Ei

1% - Ei oska arvata

Kas pooldate kanepi seadustamist ning 
kui pooldate, siis kui rangel tasemel?

44% - Keskmiselt range

23% - Ei tohiks seadustada

17% - Väga range

14% - Vähe range

2% - Ei oska öelda

See on kõrgeim hinne, mille hetkel an-
name, sest kahjuks on antud viis väga 
soopõhine. Jääme ootama julgemaid 
aegu, kui seelikutest saab poiste garde-
roobi tavaline osa.

Hinne: 4+
3+ on kalkulaatori vahel oleva spikri 
hinne. Kuigi pinal ja õpikud tuleb vahel 
kotti panna, jääb kalkulaator lauale ning 
kavalalt peidetud spikker võib nii mõne-
gi tunnikontrolli hinde parandada.

Hinne: 3+
2+ jääb pinalispikri parimaks tulemu-
seks. Kuni on maailm tundnud pinalit, 
on õpetajad tundnud seda meetodit… 
Algkooliklassika! Nüüd käsevad õpeta-
jad enne tööd pinalid kotti panna.

Hinne: 2+

Modernne maailm pakub võimalusi! 4- 
saab laua alla peidetud telefon, millest 
saab vastuse igale küsimusele. Kahjuks 
on õpetajad muutunud lauaaluste pil-
kude suhtes kahtlustavaks…

Hinne: 4-
Tubli 3- kiiruga käe peale joonistatud 
spikrile. Peale ohu saada veremürgitus 
on ka kirjutatava info maht  piiratud, 
kuid samas jääb ära kahtlane lauaalune 
tegevus.

Hinne: 3-
2- jalatsile kirjutatud spikrile. (Kui ei 
jaga pea, jagavad jalad!) Kuigi idee on 
nutikas, on valemeid keeruline keset 
tundi jalatsite pealt kontrollida, samuti 
on ruum piiratud.

Hinne: 2-

PILDID: SILVER TAAVET KOLLOM

Kas seadustamine  
peaks olema  
oluline teema?
Samuti uurisin abiturienti-
delt, kas kanepi seadustami-
ne mõjuks Eesti riigile pigem 
positviiselt või negatiivselt. 
Siinkohal läksid vastused 
natukene eelmise küsimu-
sega vastuollu ning  51% ar-
vas, et seadustamine mõjuks 
pigem negatiivselt. Ent kui 
küsisin, et kas seadustamine 
peaks üldse olema oluline 
teema, siis 61% vastas, et ei 
peaks.
Kolm neljandikku küsitluses 
osalejatest pooldab kanepi 
seadustamist mingil määral. 
44% kõigist küsitletutest ar-
vas, et kanep tuleks seadus-
tada Hollandi eeskujul, kus 
lubatakse kanepi tarvitada 
kinnistes kohtades või sel-

leks ette nähtud kohvikutes. 
17% arvas, et kanep võiks 
olla vaid kättesaadav eri-
loaga, umbes nagu on või-
malik kätte saada alkoholi 
islamimaades. 14% arvas, et 
kanepi peaks olema sama 
kergesti kättesaadav kui al-
kohol ja tubakas. 23% arvas, 
et praegune poliitika kanepi 
osas peaks jätkuma ning ka-
nep peaks jääma ebaseadus-
likuks. 2% ei omanud arva-
must

Mida võiks tulevik tuua
Võib öelda, et meie kooli 
abituriendid on kanepipolii-
tika osas suhteliselt liberaal-
se maailmavaatega. Usun, 
et hiljemalt kümne aasta 
pärast hakkame me ka nar-
koseadustes järeleandmisi 
nägema.
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gude kuldmedali meie naa-
berriik Läti. Eelmise sajandi 
lõpuaastail arvati, et uue 

millenniumi kättejõudmine 
põhjustab häireid arvutite 
töös, kuna arvutite sisemu-
ses paiknev vanemat tüüpi 
kell arvestas aastanumbri-
test vaid kahte viimast. Kar-
deti, et tehnoloogiasead-
med peavad 2000. aasta 1. 
jaanuarit hoopis 1900. aasta 
1. jaanuariks ja selle tõttu 
tekib hulgaliselt valearves-
tusi, räägiti isegi võimali-
kest lennukatastroofidest ja 
pangakrahhidest. Õnneks 
„Millenium bug” maailma-
lõppu endaga siiski kaasa ei 
too.

Aastatuhande lapsed
Aastal 2000 sünnib Ees-
tis 13018 last. Enamik neist  
180-st, kes sügisest treffne-
ristide hulka kuuluvad, on 

Selle aasta sügisel as-
tuvad gümnaasiumisse 
2000. aastal sündinud 
noored. Heidame pilgu 
16 aasta tagusesse aega, 
et näha, mis on peat-
seid treffneriste vormi-
nud. Millisesse maail-
ma nad astusid, kui uue 
aastatuhande esimesel 
aastal ilmale tulid?

märul „Gladiaator”. Nad 
kõik tulid, et jääda.
Eestlased tutvusid esimest 
korda tänaseks pea kul-
tusraamatu staatusesse 
tõusnud Andrus Kivirähki 
„Rehepapiga”. Trükki jõu-
dis Harry Potteri saaga nel-
jas raamat „Harry Potter ja 
tulepeeker”, mis sarnaselt 
teiste sarja raamatutega 
vallutas kohe fännide süda-
med.
Moemaailmas oli märksõ-
naks bling-bling. Heleroosa 
sädelev huuleläige, sarna-
sed aksessuaarid ja säravad 
kivikesed teksapükstel olid 
väga in. Juuksed pidid kaht-
lemata olema kahevärvili-
seks triibutatud.

Mis toimub maailmas?
Jaanuaris saab Soome esi-
meseks naispresidendiks 
Tarja Halonen. USA riigi-
peaks on veel Bill Clinton, 
Venemaa presidendiks sai 
2000. aastal Vladimir Putin. 
Londonis avatakse Tate’i ga-
lerii, Rootsi ja Taani vahel 
Öresundi sild. Juulis toi-
mub Pariisis ohvriterohke 
Concorde’i lennuõnnetus. 
Euroopas möllab hulluleh-
matõbi. Veel ei osata ette 
näha 2001. aasta 11. septemb-
ri terrorirünnakuid, kuid 
jõululaupäeval pommitavad 
terroristid Indoneesia krist-
lasi. Sureb kirjanik Barbara 
Cartland, tänase päevani 
armastatud ja vihatud. Syd-
neys toimuvad suveolüm-
piamängud, kus eestlastest 
saab kümnevõistluses kuld-
medali Erki Nool. Muide, 
sellelt olümpialt saab üldse 
oma esimese olümpiamän-

Hanna 
Marrandi

Britney Spearsi teine stuu-
dioalbum „Oops!… I Did It 
Again” müüb esimese päe-
vaga pool miljonit plaati. 
Ühtekokku osteti seda 20 
miljonit, millega sai pop-
lauljast kümnendi enim-
müüdud naisartist. Eu-
rovisiooni lauluvõistluse 
võidavad Taanit esindavad 
vennad Olsenid looga „Fly 
on the Wings of Love”. Ees-
tis lööb laineid Ines lauluga 
„Once In a Lifetime”, mis 
hääletatakse Raadio 2 aas-
tahitiks. 26. detsembril sün-
nib Isaac Elliot, tänasel päe-
val üks Soome tuntumaid 
poplauljaid. Jah, ka tema on 
millenniumilaps.
Maailm nägi esimest korda 
„102 dalmaatsia koera” ja 
hõrku linateost „Chocolat”, 
aga ka seda, kuidas Grinch 
jõulud varastas. Parima fil-
mi Oscari teenis ajalooline 

samuti osa sellest arvust. 
Aastal 2000 olid populaar-
seimad eesnimed poistel 
Markus, Artur, Kaspar, Mar-
tin ja Robert; tüdrukutel aga 
Laura, Annabel, Meribell, 
Sandra ja Helena. Uus ni-
meseadus jõustus neli aas-
tat hiljem ning seetõttu oli 
eestlastel 2000. aastal veel 
suur vabadus rakendada võ-
sukestele nimepanekul oma 
loomingulisust. Head näi-
ted on siin näiteks Priitin 
ja Benelote. Koos millen-
niumilaste gümnasistideks 
saamisega on üks etapp läbi 

saanud. Jah, ka nemad on 
osa Z-generatsioonist, kuid 
nad ei saa kunagi öelda, et 
on elanud kahel aastatu-
handel. Meie veel saame. 
Olgem selle üle uhked ja 
võtkem rebased hästi vastu. 
Meid lahutab küll terve aas-
tatuhat, kuid see tähendab 
ju vaid paari aastat.

KUI VEEL EI OLE 
LUGENUD EGA NÄINUD

Sandra 
Võsaste

Suurem osa  Miilangu lugejaid tunneb sõna tsen-
suur vaid sõnaraamatust, tänapäeval võib kirjuta-
da või filme teha kõigest ja kõigist. Mõnikord on 
aga värskendav pöörduda oma vanavanemate aeg-
sete teoste poole ja teada saada, mis tol ajal kena-
kesti kõmu tekitas.
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Vanas lossis asetsevasse 
hullumajja, valgetes rüü-
des vaimuhaigete isemoodi 
igapäeva toob elevust sala-
päraselt ilmunud gestaapo 
ohvitser Windisch. Nimelt 
on ta saanud vihje, et pat-
sientide seas varjab end 
ka üks inglise spioon ning 
asub teda nüüd arstikitlisse 
maskeerituna tuvastama.
Eesti aladel film küll li-
nastus, kuid Venemaa 
avarustes ta kinodesse ei 
jõudnud, ka siinmail hei-
deti ta loojatele ette liigset 
lääneriikide ees lipitsemist. 
Ilmselt ei olnud ka filmite-
maatika päris sobilik, sest 
Nõukogude Liidus ju vai-
muhaigeid ei olnud… Filmi 
põhiidee ehk haiglaseks 
muutunud ideoloogilised 
veendumused on aga üle 
kantav ükskõik millise ku-
ritegeliku režiimi konteks-
ti. Režissöör, kõigile hästi 

tuntud Kaljo Kiisk, oli ka 
ise teeninud Saksa armees, 
seda õnnestus tal aga ter-
ve nõukogude aja varjata, 
muidu poleks tema loo-
mingu ilmumiseks ilmselt 
mingit võimalust olnud.
Valged kitlid, veidralt 
rõõmsakõlaline muusika 
ja silmale harjumatu must-
valge ekraan loovad vaata-
jale parajalt „sürri” üldmul-
je. Iroonilisena tundus, et 
esmapilgul vaat et polnud-
ki võimalik arste haigetest 
eristada. Peaarst, mustade 
prillidega alatasa suitsetav 
turske mees, osutub oma 
robustsele väljanägemise-
le vaatamata filmi kõige 
positiivsemaks tegelaseks. 
Tema kaudu pandi filmis 
arenema ka teine liin, mille 
aluseks tsitaat „Nad (hai-
ged) on inimesed nagu 
meiegi. Pealegi, pole teada, 
kuidas me ise lõpetame.”

KALJO KIISK  
„HULLUMEELSUS”

„Meister ja Margarita” on 
nõukogude ühiskonda nae-
ruvääristav satiir, „1984” 
aga räägib totalitaarsest tu-
levikuühiskonnast. Aluseks 
võetud režiimi mõttes on 
kaks teost seega sarnased, 
seda enam, et Orwelli pu-
hul olid viited Nõukogude 
Liidule üpris ilmsed. „Meis-
ter ja Margarita” puhul 
paelub mind enim teose 
mitmetasandilisus  ja süm-
boolsus, mis annab lugejale 
palju mänguruumi ja tõl-
gendusvõimalusi. Bulgakov 
on väga intelligentselt iroo-
niline ja vaimukas. „1984” 
on köitev oma sugestiivsuse 
poolest, see teos poeb naha 
vahele ja haarab kaasa, jä-
tab väga tugeva emotsiooni 
ja ei lase enam lahti. Neid 

teoseid ei saa lihtsat peast 
heita, vaid tuleb juurelda, 
loetuga edasi tegeleda, vaa-
gida ja analüüsida.
Ma usun, et nende raama-
tute suurim väärtus seisneb 
selles, et need õpetavad ini-
meseks olemist. Tegelaste 
elufilosoofia ja mõtteaval-
duste kaudu avardub luge-
ja maailmataju ja -mõist-
mine, aga need romaanid 
sunnivad lugejat kindlasti 
ka iseendasse vaatama ja 
vahest ka selliseid küsimu-
si küsima, mida tegelikult 
küsida ei tahaks. „On ole-
mas tõde ja on olemas vale 
ja kui sa hoiad kinni tõest 
kas või tervet maailma trot-
sides, siis sa ei ole hull.” - 
Tsitaat teosest „1984”

G. ORWELL „1984” JA  
M.BULGAKOV „MEISTER  

JA MARGARITA”

Õpetaja Karin Soodla

Nõukogude okupatsiooni 
ajal anti ranged raamid ette 
ka lastekirjanikele. Kind-
lasti paljudel koduseski 
riiulinurgas leiduv H.Män-
ni „Väikesed võililled” oli 
tegelikkuses mõeldud tun-
duvalt paksemana, kuid 
lausa 52 jutukest sisalda-
sid endas mingit ohtlikku 
elementi, mis nõukogude 
nooruseni jõuda ei tohti-
nud. Kui mõnel juhul oli 
selleks elemendiks kas liht-
sastimõistetav jõulupüha 
või usuõpetuse tund, siis 

mõne lehekülje puhul ei 

olnud võimalik ka mitme-
kordsel ülelugemisel seda 
kõlbmatust ei ridadest ega 
nende vahelt tabada. Et 
märgata ohtu leheküljepik-
kuses lasteaiajutustuses, 
kus üheks ja ainsaks tee-
maks  on küünte närimine, 
läheb  vaja kas väga tund-
likku kirjanduslikku meelt 
või siis vähemalt režiimi 
poolt korralikult loputatud 
aju. Selliste hinnangute 
andmine on aga võimalik 
tänu 2008. aastal ilmunud 
uustrükile, kus „ohtlikud” 
52 lugu ka ära toodud on.

H.MÄND  
„VÄIKESED VÕILILLED”

Karin 
Soodla

Eestis lööb 
laineid Ines 

lauluga 
„Once In a 

Lifetime”, mis 
hääletatakse  

Raadio 2  
aastahitiks.

“
Juulis toi-

mub Pariisis 
ohvriterohke 

Concorde’i 
lennuõnne-

tus. Euroopas 
möllab hul-

lulehmatõbi.

“
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90-ndatel venelased küsisid meilt: 
„Miks te hävitasite NSVL-i?” Me 
kehitasime õlgu ja ütlesime, et ei 
tea, kogemata läks niimoodi...“

Ma võin dinosaurust ka armastada, 
kui ta mu jalga järab. Ütlen ainult: 
„Pai dinosaurus, ainult ära mu jalga.”“

Ma ei taha, et te töötaksite 5 päeva 
nädalas ja reede õhtul siis end täis 
jooksite. No kuulge, seda võisite 8. 
klassis teha!“

Mine tea, kuhu ma teid müünud olek-
sin, kui mul võimu oleks.“ Õpetajana püüan ma pidevalt sinilindu. 

Kätte saan ma aga mingi rääbaka tuvi.“Äiu-äiu, baby!“
Hea kui me(eestlased) „Tõest 
ja õigusest” aru saame.“ Elu on absurd, aga see ei 

võta teilt ära vastutust.“
Pahed on veetlevad.“

Jääv on muutumine.“ Otsige oma kohta, oma maatükki - 
õnn on kõigile erinev.“

Ärge kartke mahajätmist kui see on aus, 
ärge kartke maha jätta kui see on aus.“

Haridus on külm ja maskuliinne.“

Kunst valmistab meid valutult eluks ette.“

Inimene ei jõua jumalani, 
aga ta roomab sinna.“

Kõik, mis te loete, 
on enam-vähem kunst.“

Kui inimene on laval ja tal pole mi-
dagi öelda, siis me nagu ei näegi teda.“

Tühjad tünnid kõmisevad. Tühjad 
sõnad kõmisevad veel kõvemini.“

Miski ei ole püsiv. Ei ole armastus 
püsiv ega pole reetmine püsiv.“

See on  pisiasjades... Armastus“

Kunst ei sünni ilusast elust“

Kui midagi jääb Treffneri kooli ajast meel-
de, siis ikka Helgi Teringu kirjanduse tunnid 
ja muidugi õpetaja ise. Õpetaja, kes on põnevam 
kui misiganes romaan ja vürtsikam kui õhetama 
ajav tšillipipar. Õpetaja, kes tegi eelmise sajandi 
ajaloost kõige emotsionaalsema kokkuvõtte ja kes 
on oma kogemustepagasiga eeskujuks meile kõi-
gile. Vilistlane tänab, praegune õpilane tänab ja 
tulevane lihtsalt ei tea, millest ta ilma jääb. Aga 
ta jääb! Me täname Sind, Helgi, ja soovime sulle 

kõige paremat mõttetöö jätku ning võta aega, et 
nautida veel rohkem raamatuid!


