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Hugo kiidab: Õpetaja 
Uvet, kes salli sisse mähi-
tud Marko Matveret vapralt 
mööda kooli ringi talutas

Maurus laidab: Kõiki kes 
kirjanduskursusi kokkuvõ-
tete najal läbivad

Üks asi, mida olen terve oma elu 
teha püüdnud, kuid mis pole mul 
kunagi õnnestunud, on päeviku-
pidamine. Olen lugematuid kordi 
alustanud, enamasti suutnud jär-
ge pidada umbes neli päeva või siis 
lasknud sissekannete vahedel veni-
da poole aasta pikkusteks. Päeviku 
pidamine on üks enda tühjaksvala-
mise vorme, samas võimalus ka isik-
liku kronoloogia tekitamiseks. Eriti 
kihvt on lugeda, mida ja kuidas on 
mineviku mina mõelnud, mis on 
mulle korda läinud, kas arusaamad 
maailmast on muutunud või jäänud 
samaks. 
Ehk ei ole mind edu saatnud seetõt-

tu, et aja kulutamine mitte kellelegi 
kirjutamiseks tundub igast küljest 
vaadates mõttetu. Iseendale ju küll, 
aga tagantjärele on mul oma sisse-
kandeid alati kuidagi piinlik või vei-
der lugeda. 
Vanu Miilanguid lapates ja mingisu-
guseid mõttelisi kokkuvõtteid tehes 
hakkas mulle tunduma, et olen meie 
koolilehte kasutanudki kui oma 
isiklikku päevikut. Pea igast numb-
rist, eriti juhtkirjadest saab välja lu-
geda, mida oluliseks pean, mis mind 
häirib või millest mõtlen. 
Näiteks kümnenda klassi lõpus tegi 
mulle muret, kuidas suudan vedada 
Miilangut nii, et ta igaühele midagi 

pakuks. Nüüd tundub, et see prob-
leem saigi mulle suurimaks innus-
tuseks - lehe näol oli mulle tekki-
nud eesmärgiga päevik. Seda asusin 
täitma hoopis suurema innuga, ai-
nult oma lõbuks poleks ma ilmselt 
veeranditki sellest kirja pannud, mis 
tänaseks trükimusta näinud. Kui 
mõni põletav teema, jabur eksperi-
ment või lõbus lugu leheveergudele 
jõudis, siis ikka ja ainult sellepärast, 
et arvasin, et see võiks kellelegi teist, 
kallid koolikaaslased, korda min-
na. Aitäh, kallis lugeja, ilma sinuta 
oleks nii mõnigi sissekanne kaduma 
läinud ja minu gümnaasiumiaastad 
võinuks sama hästi olemata olla.  

kallis päevik,... SANDRA VÕSASTE
peatoimetaja
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9. märtsil toimus traditsioo-
niline sõbrapäev koos Tallin-
na Reaalkooliga. Seekord oli 
treffneristide kord tallinlas-
tele külla minna ning uurida 
ja uudistada, kuidas seal koo-
lielu käib.

Koolimajja sisse astudes on esimese as-
jana kuulda harjumatult palju jutuva-
dinat ning näha suurte seljakottidega 
lapsi - lisaks gümnaasiumile toimeta-
vad nende põhihoones ka 5.-9. klassid, 
algklassidele on hoovi peal eraldi maja. 
Kuid kitsas on ikka. Seda on tunda har-
jumatult kõrgest temperatuurist (ai-
nult T-särgist talvekuudel täitsa pii-
sab) ja keerulistest tunniplaanidest 
ning koolikelladest. Samuti on Tallin-
na Reaalkoolis ühe õpilase kohta kõige 
vähem ruutmeetreid Eestis. Realistide, 
nagu nad ise ennast kutsuvad, perre 
kuulub ligi 1000 õpilast.

Innovatiivne traditsioonili-
sus
Reaalkooli traditsioonidest kuuleme 
koolimaja peal ringkäiku tehes. Näi-
teks tähtsatel kooliüritustel liiguvad 
kõik realistid Pudi reas. See on eriline 
liikumisviis, kus kõnnitakse üksteise 
järel, käed selja taga, tõsine ilme näol 
ja kõik täisnurgad võetakse välja. Nimi 
on tulnud legendaarse õpetaja hüüdni-
mest, kes nõudis õpilastelt tunni algul 
sellisel viisil liikumist ühelt korruselt 

teisele füüsikakabinetti. Muidu aja-
loolise hõnguga maja ilmestavad ko-
ridorides olevad ekraanid, kust näeb 
nii söökla menüüd, sünnipäevalaste 
nimesid kui ka päevakajalisi üritusi. 
Kogu kooli minevik on aga talletatud 4. 
korrusel võimsasse ajatelge, kus pildid 
illustreerivad koolielu rohkem kui saja 
aasta tagusest ajast tänapäevani. Näe-
me ka n-ö suletud uste taha - saame 
osa koolitundidest. 45 minutit absolu-
tismi ja ajalugu lähevad kiiremini, kui 
oodata oskasin. Nende kolmveerand 
tundi kestnud õppetunniga muidugi 
kuigi kaugele ei jõudnud. Mõistan ja 
tunnustan meie ajalist tundide pikkust 
rohkem.. Samas on väga uus ja huvitav 
kogemus olla tunnis pigem kõrvalseis-
ja rollis.

Pealinn üllatab
Lisaks vanalinnale tutvustatakse mei-
le näiteks grammatilist viga Tallinna 
kesklinna spordiklubi seinal, burgeri-
putkade hindu, mänguväljakuid ja lä-
himat Rimi toidupoodi. Reaali õpilased 
on aga kõik äärmiselt toredad, kiirelt 
leiame ühise keele, jutuainet jätkub 
UPT-dest tulevikuplaanideni ning kii-
dusõnu saab ka meie kool.
Tagasi nelja seina vahel, teeb Miilang 
tutvust oma ametivenna Reaali Poisiga. 
Samanimelised on nii maja ette püsti-
tatud kuju, pühendatud kõigile Vaba-
dussõjas langenud Tallinna õpetajatele 
ja õpilastele, kui ka Reaalkooli ajaleht. 
Sööme kommi, saame aimu üksteise 

tööprotsessidest ja ammutame inspi-
ratsiooni teineteise häälekandjatest. 
Järgnevad huvijuhi Piret Otsa lõbusad 
tantsud, mis osutuvad, nii nagu nimigi 
ütleb, tõesti äärmiselt lõbusateks.

Muinasjutuline lõpp
Päeva kulminatsiooniks on Tallinna 
Reaalkooli ja värske Harvardi vilist-
lase Jüri-Mikk Udami loeng, kes on 
ka suveolümpiamängudel sõudmises 
võistelnud. Nii tundides kui ka loen-
gul paistab silma realistide pingevaba 
õhkkond. Küsimustega tagasi ei hoita 
ja suhtlus õpilaste ning õpetajate vahel 
tunnis on palju tihedam. See on mida-
gi, mida kõik treffneristid võiksid kõrva 
taha panna. Esineja ise tekitab tunde, 
et kõik ongi võimalik, kui näha vaeva ja 
pingutada. Samas ei soovita ta öö läbi 
õppimist ning nädalavahetustel tuleb 
osata lõõgastuda. Muinasjutuline lugu 
Ameerikas elamisest, õppimisest ühes 
maailma parimas ülikoolis ja samal ajal 
tippspordiga tegelemisest andis kind-
lasti kuulajatele motivatsiooni edasi 
pürgimiseks.

Tundub, et ühtehoidvus ja uhkus oma 
kooli üle ei ole Tallinna Reaalkoolis 
ainult külaliste jaoks, vaid valitsevad 
koridorides ka igapäevaselt. Vähesed 
ruutmeetrid on täis õpilasi, kellest saab 
rääkida ainult positiivselt. Õnneks pole 
meie koolidevahelisel sõbrapäeval veel 
niipea ohtu muutuda kommertspü-
haks.

Reaali Poisi ja Miilangu kohtumine.
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Sandra Võsaste
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A Meid võttis vastu peatoimeta-
ja Mari-Liis Männik, kes tutvustas 
hommikuprogrammi saatejuhte ja 
tööruume. Räägiti igapäevaelust, 
töökorraldusest ning saime näha, 
mida kujutab endast ilmateate ja 
liiklusolude lugemine otse-eetris. 
Tulevaseks hommikuprogrammiks 
oli laulu salvestamas ansambel Re-
gatt, nii et saime ka stuudiosse pu-
geda ja vaikselt kaasa elada.

Kõige rohkem huvitas noori ajakir-
janikke, kuidas raadiohääled Elma-
risse jõudsid. Lood olid erinevad. 
Kes tutvuste kaudu, kes kogema-
ta, kes konkursiga. Igatahes oli ins-
pireeriv kuulata edulugusid ning 
näha, kuivõrd erineva taustaga ini-
mesi on ühes Eesti raadio toimetu-
ses. Suur tänu Elmari häältele, kes 
pakkusid meile väga põneva pärast-
lõuna!

PARIM KÕNELEJA ON LEITUD
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Viimasel ajal on HTGs toimu-
nud koguni kaks kõnevõistlust: 
eesti- ja ingliskeelne. Milliseid 
teemasid meie staarkõnelejad 
käsitlesid ja keda võib eriti tubli 
esinemise eest õnnitleda?

Eestikeelse võistluse teemaks oli 
,,Sajaga!”, mida avati mitmel erine-
val moel. Vaadati minevikku, ole-
vikku ja tulevikku, arutleti, mida 

möödunust õppida ja õhutati elu 
sajaga elama. Samuti tuli võistleja-
tel läbida improvoor, kus pidi loosi-
ga valitud teemal kümne minutiga 
kõne kokku panema. Võistluse või-
tis 10.d klassi õpilane Hanna Simo-
na Allas, teise koha sai Hanna Si-
mona klassikaaslane Gerda Pihle. 
Võitjad käisid kõnelemas ka kõne-
võistlusel Kuldsuud 2018, kus po-
sitsioonid läksid vahetusse: Gerda 
sai teise ja Hanna Simona kolman-
da koha.

Kõneldi ka inglise keeles
Proovilepanek võõrkeeles toimus 
22. märtsil. Lõppvooru hääletas 
žürii (koosseisus Marcus Hildeb-
randt, Helen Köler, Janice Viinalass 
ja Neil Miller) viis inimest. Muljet 
suutsid avaldada Markus Laanoja 

(10.d), Hanna Simona Allas (10.d), 
Riko Piirisild (10.b), Denis Petrov 
(10.c) ja Artur Avameri (10.a). Võist-
lusele lisas võlu miski, mis teeb iga 
ürituse paremaks - üks korralik 
kook. Selle kohaletoimetamisega 
oli küll tükk tegemist, aga maitset 
sai publik vaid kiita. Ka selle võist-
luse võitis Hanna Simona – on vist 
selgunud kooli parim kõnepidaja!

Olgem aktiivsemad!
Olgugi et osalejad üritustega väga 
rahul on, ei saa need just kuigi suu-
re huviliste arvuga kiidelda. Kui vä-
hegi tunned, et kõne pidamine on 
midagi sinu jaoks, siis võta järgmi-
ne kord kindlasti osa. Kaotada pole 
midagi ja isegi, kui sind auhinna-
vääriliseks ei peeta, siis on huvitav 
kogemus garanteeritud.

Traditsiooniks saanud Miilangu 
ööakadeemia viis noored ajakir-
janikud Ülikooli tänavale teist-
sugust ajakirjandust uurima 
ehk raadio Elmarile külla.

AUTOR: RAADIO ELMARI TOIMETUS

Peatoimetaja 
õpetussõnad: 

juhusest 
tuleb 
kinni 

haarata!

sajandi vastasseis

VÕIMAS LAHING SAI VÕIMSA LÕPU
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9.märtsil toimus HTGs 
kauaoodatud petangiturniir 
– vastamisi läksid Kevin Rei-
senbuk ja Aimar Poom. Mäng 
käis saja euro peale ning pak-
kus pinget ka kõige spordi-
kaugemale inimesele.

Kooli keldrisse petangiväljaku äärde 
on kogunenud elevil rahvahulk. On 
aeg teada saada, kas ennustamis-
võistlusel tehtud pakkumised lähe-

vad täppi ning millise punktiseisu-
ga mäng lõppeb. Muusika mängib 
ja õhkkond on mõnus. Õhtu staa-
rid on rõhku pannud ka riietusele: 
Poomi T-särgilt võib lugeda „Keep 
calm and play petanque”, igati ko-
hane valik mehele, kes on ikkagi 
Eesti meistrivõistlused kinni pan-
nud. Reisenbuki võistlusrüüks on 
Festera logoga särk.

Mäng algab
Petanki mängitakse 1- 3-liikmelis-
tes võistkondades ning kohtumine 
lõppeb, kui üks võistkond on saa-
nud 13 punkti. Mängu peaeesmärk 
on visata oma kuul lähemale snadi-
le, mis on kindlaks määratud koht 
mänguväljal. Vooru võitnud võist-
kond saab nii mitu punkti, kui mitu 
nende kuuli on snadile lähemal kui 
vastaste parim kuul. Loosi teel vali-
takse mängu alustaja, kelleks ooda-
tud lahingus  osutub Aimar Poom.  
Petanki ei saa mängida kiirustades 

ega uisapäisa, siis asi ei õnnestu. 
Mõlema võistleja näost peegeldub 
ülim keskendumine. Pärast iga vi-
set on õhus rippuv pinge lausa käe-
ga katsutav. Kuhu veerev kuul nüüd 
pidama jääb? Kes võidab mängu-
vooru? Publik elab võrdselt kaasa 
mõlemale võistlejale ning rõõmus-
tab ja ägab koos nendega.

Pole midagi öelda, Aimar Poom võ-
tab oma ja lõpuskooriks jääb 13:2 
Aimari kasuks. Olgugi et petan-
gis on kehalise õpetaja meie koo-
lis võitmatu, tegi ka Kevin võimsa 
mängu ja oli kahtlemata kõva kon-
kurent. Ennustamisvõistluse võit-
jaid on koguni kaks, Pärtel Rööp-
son ja Markus Jörgen Paapsi, neist 
esimene võttis ka auhinna vastu. 
100 eurot, mille peale mängiti, sai 
Poom aga oma taskusse jätta.

Aga kes sel õhtul tegelikult võitis? 
Eks ikka sport!

AUTOR: TANEL TAMM

Nii lähedal, 
samas nii 
kaugel: 
võit ja 
100 eurot 
jäid seekord 
püüdmatuks.
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MEIE LUGEJAD

Treffneristid on otsustanud -  ananass käib pitsa peale

kiri teile kõigile

Eestis esineb depressiooni igal 
kuuendal inimesel.
See arv ei pruugi esmapilgul tundu-
da niivõrd suur, kuid kui panna see 
Treffneri perspektiivi, siis oleks see 
umbes kaks ja pool klassitäit õpila-
si.
On ilmselge, et vaimse tervisega on 
noortel probleeme. Ometi ei räägi 
me nendest peaaegu üldse. 
Kui tihti te kuulete, et kellelgi on 
mõni füüsilise tervisega seotud ihu-
häda või et peab hambaarsti kabi-
netti külastama? Ja nüüd võrrelge 
seda kordadega, mil keegi on mai-
ninud, et käib psühholoogi juures.
Ma usun, et vahe on meeletu.

Meie ühiskonnas on vaimse tervise-
ga seotud mured endiselt tabutee-
ma. Arusaam, et psühholoogi juu-
res käimine on veider ja pälvib teiste 
hukkamõistu, on visa muutuma.
Vastupidi - abi otsimine ja selle saa-
mine on väga oluline. Kunagi ei tohi 
karta nõu küsida.
Võib kõlada klišeena, et probleemi-
dest peab rääkima, kuid vaimse ter-
vise puhul on see sulatõsi. 
Kui maailm paistab valdavalt vaid 
mustades värvides, peab sellest kel-
legagi rääkima. Kui ei taha vestel-
da professionaaliga või vanemate-
ga, võivad abiks olla sõbrad. Juhul 
kui tegu on tõsise probleemiga, siis 
rääkige sellest sõbraga, kellel selli-
seid muresid ei esine. Teine inime-
ne, kes ka ise võitleb vaimse tervise 
probleemidega, ei pruugi adekvaat-
set nõu anda.
Samuti - kui mure pole teil endal, 

vaid teie sõbral ja näete, et asi ei 
parane kohe üldse, siis minge ise 
kellegi jutule. Jah, sõber võib olla 
pahane ja öelda, et ei suhtle teiega 
enam kunagi. Kuid see reaktsioon 
ei saa iialgi olla hullem kui hiljem 
tõdemine, et te ei teinud suud õi-
gel ajal lahti. 
Ma räägin teile sellest, sest üks 
minu hea sõber sattus paar aastat 
tagasi päris sügavasse auku. Koos 
aga leidsime talle abi ning praegu-
seks on tema situatsioon parem. 
Kuid kindlasti oleks pidanud va-
rem reageerima. 
Ärge laske olukorral liiga kaugele 
areneda ja ärge kartke abi otsida. 
Alati leidub keegi, kellega rääkida. 

Kui näete morni nägu, siis 
astuge juurde ja öelge miskit 
toredat - see võib teise päeva 
palju paremaks muuta. 

KERTU  LIISA  LEPIK

RACHEL  KÕLLO
36173

292 142

326104

197 138 99299 135

Aprillikuu on teadagi nalja-
kuu, niisiis otsustasin, et ka-
sutan ära võimalust ja küsin 
treffneristide arvamust tihti 
segadust tekitavate teemade 
kohta ning sain lausa 434 vas-
tust. Kui jututeemasid enam 
ei jagu, siis siit leiab nii mõn-
dagi, mille üle diskuteerida.

KAS SA MAGAD 
       SOKKIDEGA? ETA VÕI ESTA?

KAS ANANASS 
     KÄIB PITSA PEALE?MIS JÄÄTIS ON PARIM?kumb oli enne?

ei

eiJAhšokolaadikanamuna vanilli karamelli
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Estajah

koolipere

Kooliperre on lisandunud 
veel üks liige: õpilasnõustaja 
Trine Uusen. Miilang uuris, 
millega Trine tegeleb, millis-
te probleemidega tema poole 
pöörduda võib ning mis talle 
meie koolis töötamise juures 
kõige rohkem meeldib. 

Mida teie töö endast kujutab 
ning milliste muredega teie 
poole pöörduda võib?
Trine Uusen: Minu töö on sisuli-
selt sama psühholoogi tööga. Minu 
poole võib pöörduda igasuguste kü-
simustega, need võivad olla seotud 
nii õppimise ja õppetööga, näiteks 
õpetajatega seotud probleemide-
ga. Samuti isiklike probleemidega, 

mis võivad olla seotud vaimse ter-
vise või suhetega, meeleolu ja muu 
sellisega. Kindlasti ei pea muretse-
ma, et mõni mure ei sobi. Alati võib 

minu poole pöörduda. 

Mis teid sellist eriala valima 
pani?
Hakkasin mõtlema psühholoo-
gia õppimise peale juba kaheksan-
das klassis. Jätkasin, siht silme ees, 
ning lõpuks valisingi ülikoolis selle 
eriala. Kindlasti ei ole ma oma vali-
kus kahelnud. 

Kas teie õpingutes omanda-
tud teadmised on ka teie elu 
edendanud?
Ma ei arva, et oleksin psühholoo-
giat õppimata otseselt kehvemini 
oma eluga toime tulnud, aga kind-
lasti olen tänu õpingutele ise muu-
tunud ja mitmed õpitud oskused 
tulevad ka igapäevaelus kasuks. 
Ilmselt kõlab uskumatult, aga olen 
aru saanud, et teise inimese kuu-
lamine on üks kõige keerulisemaid 
ülesandeid. See vajab pidevat har-
jutamist ja püüan seda teha ka väl-
jaspool tööd. Olen õppinud iseen-
nast rohkem jälgima ja analüüsima 
ning tahaksin mõelda, et psühho-
loogiaalased teadmised aitavad 
mul hoida oma vaimset tervist.

Olete ka meie kooli vilistla-
ne. Kuidas mäletate teie güm-
naasiumiaastate jooksul koo-
lis töötanud psühholoogi?
Minu gümnaasiumiaastate ajal oli 
psühholoog koolis küll olemas, 
kuid kokkupuudet temaga oli väga 
vähe. Mäletan vaid seda, et tema 
ruum oli klassi 141 kõrval ja sinna ei 
sattunud ma vist küll mitte korda-
gi. Mulle tundub, et siis veel püüti 
psühholoogi juures käimist välti-
da, sest täpselt ei teatud, mida üks 

psühholoog teeb ja olid teatud eel-
arvamused. Hetkel ei meenu mulle 
ka ühtegi üritust, kus psühholoog 
oleks olulist rolli mänginud. Prae-
gu on selles mõttes olukord kind-
lasti palju parem, psühholoog on 
oluliselt rohkem igale poole kaa-
satud ja paistab, et ka õpilased on 
teadlikumad vaimse tervisega seo-
tud probleemidest ja nendega tege-
lemise vajadusest.

Millega teile väljaspool tööd 
tegeleda meeldib?
Olen tegelikult ka Tantsutaldades 
rahvatantsujuhendaja. See on ilm-
selt minu kõige suurem hobi, mis 
on samas ka töö. Ma veedan suure-
ma osa oma vabast ajast siin juhen-
damas ja tantsimas. 

Ja sellepärast otsustasitegi 
siia ka õpilasnõustajana töö-
le tulla?
Jaa, siin on väga kodune ja mõnus 
olla. Vastuvõtt on hea nii õpilas-
te kui ka õpetajate poolt, väga hea 
seltskond. Tööandja suhtub Treff-
neris töötajasse teistmoodi, hooli-
valt. Töötaja on väärtustatud ning 
tema heaolu eest hoolitsetakse. 
Mõnes teises töökohas ei ole see nii 
suure tähtsusega kui siin.

Õpilasnõustaja ja Tantsutaldade juhendaja Trine Uusen
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 Kindlasti ei pea 

muretsema, 

et mõni mure 

ei sobi.

‘‘

Minu kooliajal 

püüti psühholoogi

 juures käimist vältida

‘‘
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treffnerist

KES ON KRISTOFER ROBIN KÜTT?

Seekordses Miilangus on meil või-
malus tutvuda 10.d klassi õpilase 
Kristofer Robin Kütiga. 

Kas su nimi on pärit Puhhi raama-
tust? - Ei ütleks, et mu nimi on pä-
rit Puhhi raamatust, aga see on mind 
palju mõjutanud sellest ajast alates, 
kui hakkasin aru saama, mis juttu mu 
ema mulle õhtuti loeb.

Millega sa vabal ajal tegeled? - Va-
bal ajal teen trenni, olen sõpradega, 
kui aega jääb, siis õpin ka.

Kuidas sa balletini jõudsid? - Bal-
letini jõudsin naljakal kombel läbi 
ajaleheartikli, kus otsiti neljanda 
klassi lõpetanud poisse Vanemuise 
Tantsu- ja Balletikooli. Otsisin sellel 

ajal endale trenni ja naljaga pooleks  
läksin koos vanematega sinna n-ö 
proovitrenni. Seal võlus mind tants 
nii väga ära, et selle juurde ma ka jäin. 

Kuidas sa Lottemaale tööle said? 
Mida sa seal teed? - Lottemaale 
sain tööle läbi kooliõe, kes soovitas 
seda kohta lahedaks suvetööks. Peale 
castingut, kus pidime enda parimaid 
külgi näitama, sain teada, et see suvi 
olen seal Lotte sõbra Bruno rollis.

Mis on su lemmik asi Treffneri 
juures? - See, et inimesed jõuavad 
siin kõike teha. Samal ajal kui õpitak-
se nii hästi kui võimalik, jõuavad õpi-
lased korraldada ja osaleda erinevatel 
üritustel, mis teevad koolis käimise 
lahedaks.

Kas sa abielluksid pigem Kristjan 
Jaak Petersoni või leivaga? - Krist-

jan Jaak Petersoniga abielludes kar-
dan, et minus pettuks  Hugo Vaim, 
aga heast leivast ei ütle kunagi ära.

Mida soovitad järgmise aasta re-
bastele? - Kui te sisse juba saite, siis 
saate kuidagi läbi ka. Tunnis kaasa 
töötades ei pea kodus väga pinguta-
ma. Pidev töö perioodi vältel tagab 
edu arvestusel!

PEIDETUD AARDED KOOLIKOTIS

KÄTRIIN AVALAID

HELENE MARIA KIKAS

Kevade eel piilusime päikeseli-
se ja särasilmse 11.c klassi õpilase 
Krislin Elise Fjällräveni, ilmselgelt 
treffneristide seas populaarsei-
ma kotifirma rohelisse koolikot-
ti. Kuna Krislin on üks ütlemata 
värvikas neiu, siis ei tulnud ükski 
leid üllatusena. 

Esimesena võttis Krislin välja lusika. 
Kuna ühekordsete plastlusikate ka-
sutamine on Treffneris langev trend, 
siis tundub üks metall-lusikas kooli-
kotis täiesti tavalise esemena. Kris-

linil aga ei olnud ainult üks lusikas, 
tal oli neid tervelt kolm ja veel erine-
vates suurustes. Paar numbrit tagasi 
võis lugeda artiklit, kus kirjutati ter-
ve värske kurgi avastamisest. Seekord 
leidsin Krislini kotist pooliku kurgi. 
Olen ka teistel treffneritidel koolis 
kurke näpus näinud. On see siis hoo-
pis uus ja tõusev trend? 
Aardelaekast tulid välja ka paar teibi-
rulli, kusjuures üks neist oli vikerkaa-
revärviline. Kindlasti ei puudu Kris-
lini koolikotist ka üks joogaraamat ja 
tumesinine metalne küünelakk, mis 
on nii mõnelgi korral leidnud ka-
sutust ka keset tunnitööd. Leidude 
üheks pärliks on suurte numbrite ja 
klapiga telefon, mis oleks veel küm-

mekond aastat tagasi olnud paljude 
kooliõpilaste unistus. Teiseks pärliks 
on hunnik kommikaelakeesid. Nii 
klapiga telefoni kui ka kommikaela-
keesid kasutab Krislin päris reaalselt 
oma igapäevaelus ning samuti jagab 
alati väga lahkelt kõikidele tahtjatele 
oma kaelast komme.

AUTOR: ERIK HÕIM

AUTOR: HELENE MARIA KIKAS

KAUGED MAAD

BELGIA EHK KUUE EURO EEST LAPSIKUST
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Seekordne Erasmus+ T.E.A.M 
projekt tõi belglased Eestis-
se ja viis HTG õpilased Belgiat 
avastama. Kuigi nende riikide 
vahel on vaid kolm tundi len-
nusõitu, on nii koolikultuur 
kui ka Belgia õpilaste käitu-
mislaadid kodumaistega võr-
reldes hoopis teised.

Belglaste külaskäigu ajal alustasin ni-
mekirja, kuhu märkisin üles erine-
vusi, mida mina ise märkasin, aga ka 
belglased täheldasid. Siinkohal on 
paslik utsitada teid kõiki vahetusõpi-
laste programmides osalema, sest ko-
gemustepagas, mille kaasa saab, on 
tõesti rikkalik. 

Lääne-Euroopast põhjamaale
Belglased sattusid siia võib-olla et kõi-
ge õigemal ajal selle aasta jooksul. Esi-
teks oli käimas Eesti 100 sünnipäeva-
nädal, teiseks oli aasta kõige lumisem 
ning külmem aeg. Kakskümmend mii-
nuskraadi on belglaste jaoks väga ekst-
reemne, sest kui nende riigis peaks 

juhtuma nii, et on külma viis kraadi 
ning väike lumekirme maas, siis liik-
lus ja elu jäävad justkui seisma. Niisiis 
viisime oma sõbrad Taevaskotta Ees-
ti loodust ja kargust nautima. Lõuna-
pausi ajal pakkusime neile hommi-
kul küpsetatud viineripirukaid, mille 
peale tegid belglased suured silmad, 
sest nemad ei tee kunagi ise kodus 
selliseid „väikseid snäkke”. Järgneva-
tel päevadel oli sarnaseid üllatunud 
nägusid veel nii mõnelgi korral näha. 

Üllatusmomendid
Esimesel koolipäeval Treffneris, kui 
Vivaldi mandoliinikontsert mängi-
ma hakkas, sattusid belglased lausa 
segadusse ja küsisid veel mitu korda 
üle, kas see tõesti ongi meie koolikell. 
Nende koolis täidab koolikella funkt-
siooni põhimõtteliselt tuletõrjealarm. 
Lõuna ajal sööklas küsis keegi, et miks 
need õunad pruunid on. Seda kuuldes 
mõtlesin, et kus vati sees nemad küll 
elanud on. Linnas ringi jalutades tä-
heldasime ka seda, et belglased kõn-
nivad tunduvalt aeglasemalt kui meie. 
Kui siis ühe Belgia tüdruku käest küsi-
sime, et miks te nii aeglaselt kõnnite, 
siis saime vastuseks: „Aga me ju räägi-
me samal ajal.” Rööprähklemine pole 
vist belglaste geenidesse jõudnud.

Ellujäämiskursus
Belgia projektinädal ise oli üks tohu-
tult rikastav kogemus. Minu jaoks oli 
kohe esimene öö vahetusperes veidi 
šokeeriv. Elumajades on nii, et vanni-
tubadel ei ole lukke. See on seal nii-
moodi igas majas ja iga vannitoaga. 
Samuti on nii mõneski peres kom-
beks, et maja esimest korrust köe-
takse, aga ülemine korrus on täiesti 
kütteta. Esimesel ööl magasin kolme 
paksu teki, kampsuni ja väikse radiaa-
toriga voodi kõrval ning siis ka veel lõ-
disesin külmast. 

Kuus eurot lapsikust
Lõunad väikse linna Waregemi koolis 
olid alati omamoodi. Üks koolilõuna 
maksab nende koolis kuus eurot. Sa-
mas kui terve aasta koolis lõunat süüa, 
siis on ainult viis eurot! Kuigi jah, selle 
raha eest saab päriselt ka lõputult toi-
tu juurde küsida ja salatibaarist üks-
kõik kui palju salatit taldrikule küh-
veldada. Kui küsisime: „What if they 
run out of food?” Siis vastati: „They 
never run out.” Ja nii ongi. Samas on 
selline meetod belglased täiesti ära 
hellitanud - koolisööklas üle laua 
sõbra näkku suust vee pritsimine on 
nende jaoks okei. Täiesti puutuma-
ta muffini taldrikule laiaks litsumine 
on okei. Sellist lapselikkust ja kasvata-
matust nägime seal päris palju.

Seal oli hea, kodus on parem
Kuigi tundub, et see siinsamas Eu-
roopas asuv riik on nii lähedane, siis 
võib Belgia tegelikult kohati väga kau-
geks jääda. Peale nädalat tohutul hul-
gal friikate sisse kühveldamist (kuigi 
mulle kinnitati, et nad ei söö kogu aeg 
friikartuleid, siis arvan endiselt edasi, 
et söövad ikka küll) ja nende alkoho-
lipoliitika pealtnägemist (päevas mit-
mes baaris nii mõnegi õlle joomine ja 
igaõhtune sõpradega vahuveini pruu-
kimine on noorte jaoks täiesti tavali-
ne), tuleb ikka koduigatsus peale küll. 
Seda põhjamaist intelligentsust, mis 
siin HTG seinte vahel nii harilikuna 
näib, hakkasin seal 1700 kilomeetri 
kaugusel tõsiselt hindama.

Gent: vaatamata ilmale tegi see linn meid 
väga rõõmsaks.

PILT: AUTORI ERAKOGU

Rööprähklemine 

pole vist belglaste 

geenidesse jõudnud.

“
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Teie ees on kaheksa 12.e klassi 
õpilase ühispöördumine. Ta-
sapisi jõuab meie jaoks kät-
te viimane aeg kooliasjades 
sõna sekka öelda, kolme aas-
taga on kogunenud nii mõn-
dagi. Käesolevat artiklit ei 
tasu käsitleda kui otsest te-
gevuskava, vaid ideede-nõu-
annete kogumikku ja vaadet 
tulevikku. Kõik artiklis seis-
vad mõtted on reaalsest vest-
lusringist.

Kas lihtsalt prestiiž…
Kas Treffner on hea seepärast, et 
siin saab head haridust või seetõttu, 
et siia tulevad võimekad õpilased? 
Siia kooli tõmbavad kõrged eksa-
mitulemused ja kooli hea maine. 
Selle kujundajad on rahvusvahe-
lised olümpiaadivõidud, õpilasfir-
mad ning vana hea Mauruse kooli 
aura, meie pikaajalised traditsioo-
nid. Traditsioonide taha ei tasu aga 
pugeda, kui kõne all on uuendus-
likkus. Meil on jäigalt paika pan-
dud õppekavad, kus valikainetel 
on mängida minimaalne roll, süs-
teemist kramplikult kinnihoidmi-
ne kajastub vahel õppesüsteemis, 

mõnikord tundide sisus, peaaegu 
alati puudumiste kontrollis. „Kui 
meie kool oleks erakond, oleks see 
EKRE,” sõnas üks vestlusringi abitu-
rient. Vastandiks võiks tuua näiteks 
Poska kooli, kes tundub uuenduste 
ning õpilaste valikuvabaduse koha 
pealt esirinnas olevat. Kui kool ei 
jõua kiire maailma ja muudatuste-
ga kaasas käia, hakkab ta varem või 
hiljem maha jääma. 

...või hoopis eeskuju?
Kui võtaksime kasutusele midagi 
innovaatilist, ning seejärel ka tões-
taks, et uus meetod on tulemus-
lik, järgneksid teised kindla peale. 
Õpilaste arvamust võiks päriselt ka 
rohkem kuulata - keegi teine ei näe 
süsteemi sama nurga alt nagu meie. 
„Koolil võiks olla nii palju usaldust 
õpilaste intelligentsi, et nad saavad 
riigieksamitega hakkama ka siis, 
kui õppesüsteemis midagi julgemat 
proovida.” Praegu tundub, et kool 
kardab, et uusi asju proovides va-
juks vana ja endiselt kuidagi toimiv 
süsteem kokku. 

Lõpueksamite lõputu jant 
Praegustele abiturientidele tundub, 
et meid võetakse vaid kui investee-
ringut. Vaja on tulemusi, et teha 
koolile reklaami. Lõpueksamite 
suhtes pannakse peale tohutu pin-
ge, tekitatakse sundus. See kutsub 
tegelikult esile hoopis trotsi, eriti 
nendes, kes ülikoolis juba sees on. 
Eksamitulemuste paremusjärjestus 
on küll põhiline, mille alusel koo-
le võrreldakse, kuid kas meil tõesti 
muud ette näidata ei ole? Probleem 
on siinkohal üldisem - kuidas oleks 

õiglane gümnaasiume omavahel 
võrrelda? Miks ei koostata neist üli-
koolidega sarnaseid võrdlusi, kus 
võetaks lisaks eksamitulemustele 
arvesse ka õpilaste rahulolu, edasi-
õppijate määra jne? 
HTG võiks kasutada oma staatust 
küsimuse üldiseks tõstatamiseks - 
ilmselt mõistavad ka teised kooli(-
juhi)d, et praegune süsteem on küll 
sobilik ajakirjandusele kõlavapeal-
kirjalisteks lugudeks, kuid tegelik-
ku pilti haridusmaastiku kohta ei 
anna. 

Puudumised, hilinemised 
Enamik õpilastest passivad tun-
dides telefonides, tegelevad kõige 
muu kui käsitletava materjaliga ja 
vaatavad kõõrdis pilguga neid vä-
heseid, kes õpetaja iga sõna proto-
kollivad. Käime tunnis vaid selleks, 
et puudumist kirja ei saaks. Kui on 
võimalus ilma liigsete küsimuste-
ta ära nihverdada, siis seda ka te-
hakse. Tulemused selle käes just-
kui ei kannataks - tööde hinded on 
sama head või ehk paremadki neil, 
kes materjali väljaspool tundi ning 
väiksema ajakuluga ise omandavad. 
Huvitavatesse tundidesse tullakse 
ikkagi kohale. Ajaloos oli klass alati 
rahvast täis, kuigi hinne ei pruuki-
nud eriti oluline olla. „Repressioo-
nidega asja ei paranda.” Pidevatel 
vastamistel ja rasketel arvestustel 
pole mõtet, kui materjali õpilase 
jaoks huvitavaks ei tehta või muu 
valdkonnaga ei seota. Üks meist sai 
kunsti arvestusel viie, kuna suutis 
maali väga põhjalikult kirjeldada, 
kuigi tegelikult polnud seda kunagi 
näinudki. Selge näide, et karmi kor-
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raga ei pruugi kaasneda mitte head 
teadmised, vaid tarbetu õppimine. 
Meile räägiti juba enne sisseastu-
mist, et Treffner harjutab meid üli-
koolisüsteemiga - kas seal ei käi as-
jad mitte nii, et oma asi, kas tahad 
loengus olla või mitte, vaatad ise, 
kuidas õpitud saad? Loomulikult 
ei saaks sellist asja lubada 10. klas-
sis, kus süsteemiga harjumine niigi 
aega võtab, kuid abituriente võiks 
juba niipalju usaldada küll. 
Ja veel... - hilinejate nõiajaht. Kui 
keegi jääb hiljaks ning põhjendab 
ennast näiteks bussi hilinemise-
ga, leitakse veel aega noomimiseks 
ning nenditakse, et „sellega peab 
arvestama, siis tuleb varasemale 
bussile minna…”. Nii otsustab hili-
neja järgmine kord üldse mitte tul-
la. 

Juhtkonna suhtumine
Juhtkond, täpsemalt õppealajuha-
taja ja direktor, on õpilaste jaoks 
väga kauged ja eraldatud. Esimest 
lausa kardetakse - tema kabineti 
uksele koputamist lükatakse edasi 
nii, kuidas võimalik. Direktor ei näi 
õpilastega usalduslikust suhtlemi-
sest samuti väga hoolivat - meil on 
veel selgelt meeles selle õppeaas-
ta sügis ja Stuudiumi tulek. Direk-
torilt Miilangu jaoks kommentaari 
võttes ütles ta, et ei tea, mõtleme 
veel, midagi ei ole kindel ja niipea ei 
juhtu. Nädal hiljem teatati õpilaste-
le, et jah, Stuudium tuleb, kõik on 
juba sisse seatud. Kas direktor ei ol-
nud tõesti muudatustega kursis või 
õpilasi ikkagi ei usaldata?  Riigijuh-
timises tahavad kõik läbipaistvust, 

miks peaks koolis teisiti olema? 
Meil on ju ümarlauad, kuid need 
meist, kes seal osalenud on, mä-
letavad selgelt, et enamasti koos-
nes see juhtkonna seletustest, miks 
mitte midagi teha ei saa. Õpilas-
te ettepanekute peale on siiski ka  
mõeldud. Suurt rõõmu tegi mei-
le vanapaberikasti tekitamine, nii-
moodi põhimõttelised muutused 
alguse saavadki. Mis puutub õpilas-
te-juhtkonna suhetesse, siis prakti-
liselt ainuke aeg, kus me juhtkonna 
liikmeid näeme on siis, kui on vaja 
hilinejaid või kohvijoojaid noomi-
da. Poska kooli direktor käivat õpi-
lastega näiteks lõunalauas juttu 
ajamas… Oleme veendunud, et pi-
kas perspektiivis on ideede jagami-
ne kasulik ka kooli arengule. Ehk 
peaks olema Miilangus juhtkonna 
veerg, kus härra Ojaveer ja proua 
Punga räägiksid või kirjutaksid päe-
vakajalistel teemadel? Selleks peab 
olema aga valmisolek mõlemapool-
seks aususeks ja heatahtlikkuseks.

Õppesüsteem ja üldisemad 
tähelepanekud
Oleme märganud, et Treffneri vi-
listlaste hulgas on küll palju tead-
lasi ja spetsialiste, kuid juhte on 
siinsetest pingiridadest sirgunud 
käputäis. Selline jaotumine iseloo-
mustab ka meie õppesüsteemi - en-
diselt natuke nagu 8-5 tööpäev, mis 
ei õhuta iseseisvusele ega loovale 
mõtlemisele. Nagu õpetaja Ristiki-
vi kunagi mainis - kontrolltöö for-
maati ei kohta kusagil mujal elus, 
ainult koolis. Koolisüsteem peaks 
liikuma ühes suunas tööturuga - 
üha enam levivad paindlik graafik, 
kaugtöö jms. Ülesanded saavad ik-
kagi täidetud, inimene saab lihtsalt 
ise planeerida, kunas millega tege-
leda. Näiteks, kui õpilane ja õpetaja 
on ühel meelel, et eesti keele gram-
matikareeglite kordamine pole õpi-
lase jaoks vajalik, võibki ta lausa 
regulaarselt tunnist puududa ning 

selle asemel hoopis arvamusartik-
li analüüse esitada. See olukord 
on võetud õpetaja Soodla tunnist, 
sama meetodit võiks rakendada ka 
mujal. Teadaolevalt vestles õpetaja 
Seevri õppeaasta alguse poole nen-
de õpilastega, kes on aktiivsed nii 
koolitöös (nt olümpiaadidel) ning 
hõivatud ka mitmete muude pro-
jektidega. Nimelt uuris ta, et kas 
kokkulepped ja järeleandmised 
puudumiste osas teeksid olukorra 
lihtsamaks. Siinkirjutaja arvamus 
oli, et päris kindlasti teeks, seejuu-
res ei väheneks mitte ülesannete 
hulk, vaid kohalkäimise kohustus. 

Mõtteid ainete tõhusamaks 
muutmisel
Informaatika - humanitaaridel on 
kaks kursust, aga Wordi ja Exce-
li õpetused annaks kenasti ühele 
kursusele tõsta, tunnis jäigi inten-
siivsust vajaka. Nii oleks aega ka tä-
napäeval üha olulisema, program-
meerimise algõpetuse andmiseks. 
Füüsika -nähtavasti pole rahul 
mitte ükski suund, kuid olukord 
on juba aastaid samasugune ning 
kõik sellega leppinud. Jääb mulje, 
et reaalid ja looduslapsed teevad 
omast tarkusest nii palju, kui oska-
vad, ja mingit erilist õpetust ei saa, 
humanitaarid ei saa enamasti liht-
salt aru, mida seal tunnis tehakse. 
Siinkohal oleks kindlasti abiks, kui 
kooli juhtkond õpilastelt nõu kü-
siks, mida nad sealt tunnist rohkem 
ootavad. 
Kurikuulus kunstiajalugu - mõne-
ti tundub, et kõva drilliga saame 
kõik endale eluaegsed kunstiala-
sed teadmised. Kui hakata aga järe-
le mõtlema, siis enamikel on arves-
tuseks pähetuubitud 15-st teemast 
ajusopis alles vaid mõni autor ja 
teos, samuti on stiilid meeletu lü-
hiajalise õppimise pärast kärmed 
segi minema. Siin aitaks õppeaine-
te tugevam lõimimine - tarbetu on 
tuupida pähe vaid nimesid ja sajan-

Kui meie kool 

oleks erakond, 

oleks see EKRE

“
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deid, juurde peaks oskama rääkida, 
miks mõni stiil arenes, kuidas see 
näiteks poliitilistest sündmustest 
mõjutatud oli. 
Loeb ka pedagoogi suhtumine. Hea 
näide on Kerli Orav-Puurand - ise-
gi, kui sinu suhted temaga mingil 
põhjusel kõige paremad pole, tuleb 
ta abi küsimise peale alati ning sel-
gitab ülesannet personaalselt, sõr-
mede, varvaste ja saba abiga, kui 
vaja.  Samas on nii humanitaar- kui 
loodusainetest vastupidiseid näi-
teid. 

Vabaained
Leiame üksmeelselt, et riiklik õp-
pekava on treffneristile ilma väga 
suure pingutuseta jõukohane ning 
seepärast võiks tõsta õpilaste enda 
valikuvõimalust ainete osas - kes 
soovib, võib läbida lisaks kunsti-
ajaloo kursused, samas võiks pak-
kuda ka uuenduslikumaid valikai-
neid. Jah, vabaainete võimalus on 
olemas, ent huvipakkuvast osa võt-
maks peaks 8 tundi järjest koolis 
olema. Seda aga paljud ei jaksa ja 
nii lisatarkustest loobutaksegi.

Julgeme väita, et valikainete osa-
kaalu tõstmine vähendaks puudu-
misi, õpilased saavad ju tegeleda 
sellega, mis neid huvitab. Kirjelda-
sime juba enne, kuidas põnevates 
ja sisukates tundides on kõik isegi 
ilma erilise sunduseta kohal. Tei-
seks tõstaksid valikained ka kesk-
mist hinnet, põhjus on sama - elu 
on näidanud, et kui on huvitav, viit-
sitakse ka pingutada. Kolmandaks, 
humanitaarid tunnevad end tih-
tipeale reaalainetes mahajäänute-
na. Humanitaarsuunda astumine 
ei peaks kogu eluks määrav olema. 
Siinkohal suudaksidki keemia või 
füüsika lisakursused olukorda tasa-
kaalustada ning suundadevahelist 
ebavõrdsust ühtlustada. Võrdse-

mad valikained kõigile ei muudaks 
kõiki suundi üheülbasteks, hoopis 
mitmekesistaks õpilaste võimalusi! 
Koostöös kooliga võiksid õpilased 
ise ka juhendaja leidmisel aidata, 
kui koolis kedagi sobivat ei peaks 
leiduma. UPT-dega koolivälise ju-
hendaja süsteem ju toimib.

Meie tervis
Iga õppeaasta alguses küsivad ke-
halise õpetajad, kus trennis kõik 
käivad, ent iga aasta on ka mõni ak-
tiivne sportlane vähem. Põhjuseks 
enamasti, et kooli kõrvalt enam  
trennisaali ei jõuta. Vähemalt on 
meil pallimänguringid. Isegi, kui 
õpilane lõpetab kooli pärast pro-
fessionaalsel tasemel võistlusspor-
di, ei kao soov enda tarvis treenida. 
Kool võiks sõlmida lepingu mõne 
suurema kesklinna jõusaaliga. Liik-
memaksud on tihti üsna krõbedad, 
kuid tõenäoliselt oldaks nõus näi-
teks Treffneri erihinna kehtestami-
sega, liikmeid tuleks ju korraga pal-
ju juurde. 
Vaimse tervise pool on samuti mu-
rettekitav. Märgatav osa inimestest 

Praegustele 

abiturientidele 

tundub, et neid 

võetakse vaid kui 

investeeringut

“

suud puhtaks

käib väljaspool kooli regulaarselt 
psühholoogi juures. Kuigi meil on 
nüüd lausa kaks abilist, teevad kaa-
sõpilaste kogemused murelikuks. 
Nimelt on mitmel korral jõudnud 
psühholoogile räägitud jutt mingil 
viisil juhtkonnani ning siis mitte 
enam selleks, et abi pakkuda, vaid, 
et etteheiteid teha. Ka üksikjuhtu-
mid kaotavad usalduse ning psüh-
holoogi tugi oma mõtte. 
Ka toitumine on osa tervisest! Kui-
gi mõnele pirtsakamale võib meie 
koolisöökla liiga strooganovine 
tunduda, on Toidutorni kohta ka 
palju head öelda. On näha, et püü-
takse pidevalt areneda ja katseta-
da - vaikselt lisanduvad toitu uued 
maitsed, nüüd saab ka salatit vabalt 
tõsta. 

Keda kiidame?
Treffneris leidub õpetajaid, kelle 
kohta saab öelda: jah, tema teebki 
nii, nagu on hea! 
Mari Jõgiste suudab võrdlemisi 
spetsiifilise õppeaine lähedale tuua, 
ise praktiliselt asju läbi proovides 
on võimalik ka abstraktset kuns-
ti paremini mõista. Ainega suhes-
tumisele aitab kaasa ka tema enda 
avatud, sõbralik ja üleüldiselt välja-
poole olek. 
Helen Köhleri tunnis tahavad õpi-
lased käia, sest ta ise tahab seal olla. 
Ta tõepoolest hoolib - eelmisel ke-
vadel tundis ta siiralt hõrenenud 
ridade pärast muret, et miks enam 
kohal ei käida ning mida ette võtma 
peaks. Ta lööb õpilased tihti muga-
vustsoonist välja - segab rühmi, lau-

sa sunnib omavahel suhtlema ning 
mis on äärmiselt sümpaatne - istub 
alati arutelude ajal ka ise mõne gru-
pi juurde. Mainimata ei saa jätta ka 
11. klassi kevadel läbi viidud õpi-
laste koostatud ingliskeelseid lin-
naekskursioone, kus harjutamiste 
käigus ta  äärmiselt veenvalt inglise 
turisti etendas…
Andre Pettai on tunnis tihtipeale 
keegi, kes lihtsalt juhib teemako-
hast arutelu. Ta suudab luua õpilas-
tega suurepärase suhte, suurt rolli 
mängib selles meie arvamuse kü-
simine, samuti on kiiduväärt tema 
entusiasm igasuguste lisamaterjali-
de, nt filmide osas. Ühtlasi jagab ta 
meiega sama muret - õpilaste tase-
med on klassisiseselt väga erinevad. 
Mõni vajaks veel põhiliste aastaar-
vude ülekordamist, teine aga soo-
viks jõuda sügavale teema tuuma-
ni. Mõlemad pooled on ühte meelt: 
aitaksid tasemerühmad. Idee poole 
tasub püüelda. 
Aimar Poom vääriks kiitust juba 
ainuüksi petankiraja eest. Ta tun-
neb õpilaste tervise vastu väljas-
pool tunde huvi, pannes näiteks 
probleemsematele südamele, et 
nad kasvõi jalutamas käiksid. Kui 
öelda talle, et „õpetaja, vabandust, 
ma ei jõua täna kehalisse,” siis võtab 
ta sult ausõna, et kodus 200 hüp-
penöörihüpet teeksid. Ta ei pel-
ga kaasata õpilasi õpetamisse - kui 
keegi teab näiteks mõnd head jõu-
harjutust, palub ta selle ette näidata 
ning loomulikult proovib ka ise. 
Kristiina Punga pole küll meie 
klassi õpetanud, kuid see töö, mille 
ta eelmisel aastal humanitaarprak-
tika jaoks ära tegi, oli märkimis-
väärne. Privileegi saada praktilisi 
kogemusi ERMis, Rahvusarhiivis 
ning Kirjandusmuuseumis ei tohi 
võtta iseenesestmõistetavana. Õpe-
taja Punga ise oli aga alati kohal, et 
nõu anda ning tundis siirast huvi 

ka meiepoolse tagasiside vastu, et 
järgmine aasta veelgi paremini or-
ganiseerida.
Helgi Pähno on hea näide sellest, 
et õpilastele meeldimiseks ei pea 
olema 30-aastane. Lisaks särtsaka-
le olekule on õpetajal oskus kõik 
puust ja punaseks selgeks teha, sel-
le saavutab ta osaliselt nimepidi 
tahvli ette kutsumisega, siis on ju 
kindel, et ikka oskame. Alati, kui 
tõstad käe ning ülesande lahenda-
misel abi palud, on ta valmis sinu 
juurde tõttama. Erilist kiitust vää-
rib ka vabaaine KE4, kus keemia 
lausa imepäraselt bioloogiaga kok-
ku jõuab.
Erilist kiitust väärib Toidutorni 
teenindaja Maarja - ta mäletab 
nimesid, toiduvalikut ning kui vä-
hegi võimalik, tulevad kõik kokatä-
did toidu varieerimise osas vastu.

Õpi teistelt
Õpetajatel on vist lausa kohustus 
aeg-ajalt kolleegi tunde külastada - 
sedasama võiks rohkem rakendada 
ka juhtkondade puhul. Pärast õpe-
tajate sügisest Hollandi-reisi leidus 
mõni üksik õpetaja, kes seal nähtud 
meetodeid kasvõi osaliselt katsetas 
või neist klassile jutustas. Loomuli-
kult - haridus ei peaks olema ekspe-
riment, küll aga ootavad õpilased, 
et neid rohkem usaldataks ning ar-
vamust kuulda võetaks.

Kuidas oleks 

õiglane gümnaasiume 

omavahel võrrelda?

“

Humanitaarsuunda 

astumine ei peaks 

kogu eluks 

määrav olema

“
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EKSPERIMENT

HOMMIKUJOOKS? TÄNAN, EI!
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Ilmselt ei kahtle keegi tõsias-
jas, et jooksmine on inimese-
le kasulik. See hoiab vormis, 
tugevdab immuunsüsteemi 
ja luid, on tõhus relv stressi ja 
vananemisega võitlemiseks 
ning aitab parandada enese-
hinnangut. Ning mis õpilaste 
jaoks kõige tähtsam – see on 
täiesti tasuta! 

Kui avanes võimalus eksperimendi 
käigus hakata hommikuti jooksmas 
käima, võtsin väljakutse meeleldi 
vastu. Eesmärgiks sai seatud joosta 

vähemalt 30 minutit viiel hommi-
kul nädalas.

Ümberkorraldused
Kuna tühja kõhuga ei soovitata 
jooksmas käia ning pärast söömist 
tuleks enne jooksma suundumist 
oodata vähemalt tund aega, et keha 
jõuaks suurema osa toidust ära see-
dida, tuli seada äratuskell varase-
maks. Niisiis hakkas minu päev pih-
ta suisa kella viiest. Et magada igal 
ööl vähemalt seitse tundi, tuli mul 
nüüd minna magama hiljemalt kell 
22:00! Keskkooliõpilase jaoks on see 
peaaegu et võimatu katsumus. 

Raskused
Eksperimendi paar esimest päeva 
möödusid suuremate probleemi-
deta. Olgugi et unetunde kogunes 
soovitust vähem, ei olnud hommi-
kul ärkamine üle jõu käivaks kat-
sumuseks. Kerge hommikueine, 
jooksuvarustus selga, tossud jalga 
ja minekuks valmis. Kuid nagu võis 
ka oodata, muutus uni iga päevaga 
üha magusamaks. Neljanda päe-

va hommikul ärgates oli väljas valge 
ning kellal seisis 07:15. Kahjuks ei jää-
nud see kaugeltki ainsaks päevaks, 
mil ärkamisega tuli kurja vaeva näha. 
Igal hommikul lükkusid äratuskellad 
viimse piirini edasi ning nii mõnigi 
päev pidi pingutama, et ilma jooks-
mas käimatagi õigeks ajaks kooli jõu-
da. Ja kohe kindlasti ei tulnud kasuks 
ka teadmine, et väljas valitsevad mii-
nuskraadid ning külm tuul. 

Tõeline katsumus
Kui algselt seisis väljakutse selles, kui 
palju ja kui kiiresti ma joosta suu-
dan, siis tegelikkuses oli kogu katsu-
mus milleski hoopis lihtsamas – kas 
suudan õigel ajal voodist välja saada 
või mitte. Kui juba jalul, möödusid 
ka kilomeetrid märkamatult. Kas ma 
täheldasin enda juures energiatase-
me ja enesehinnangu hüppelist tõu-
su, immuunsüsteemi tugevnemist ja 
stressi kadumist? Ei ütleks. Kuid ma 
võin öelda, et sain siiski targemaks – 
hommikujooks pole minu jaoks!

Kestus: 21 päeva
Eesmärk: 15 hommikujooksu
Tulemus: 9 hommikujooksu
Läbitud distants: 48,70km
Aeg: 3:08.10

Halb õnn: 
ilusad ilmad 

jäid neil 
hommiku-
poolikutel 

kahjuks 
haruldaseks 

nähtuseks.

AUTOR: TRISTAN ROOSIPUU

Mihkel Ruudu (12.d) puhul on te-
gemist tulihingelise sportlase, aja-
loohuvilise taaskehastaja ja abi-
valmi toitumisspetsialistiga.

Mees 
nagu 
kalju
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Mihkel! 
Millega sa 
vabal ajal 
tegeled?

Nagu ilmselt mu sõb-
rad ja tuttavad juba 
teavad, on suur osa mu 
vabast ajast pühen-
datud jõutõstmise-

le, millega tegelen professionaalsel 
tasemel juba neli aastat. Tegemist 
on spordiga, mis koosneb kolmest 
alast: kükist, lamades surumisest ja 
jõutõmbest. Samuti olen huvitatud 
ajaloost ning tegelen väikest viisi 
taaskehastamisega.

Olen väikesest peale 
olnud võistlushimuli-
ne ja täis tahet teistest 
tugevam olla. Kui sõ-
ber mind kaheksandas 
klassis trenni kutsus, 
avastasin, et see tu-
leb mul väga hästi väl-
ja. Sellest ajast saadik 
naudin selle spordi-

alaga tegelemist väga. Leian, et see 
ongi elus tähtis - tuleb osata prot-
sessi nautida, muidu pole asjal mõ-
tet.

Esimesel jõutõstmi-
se võistlusel osalesin 
kaks kuud pärast tree-
ningutega alustamist 

ning sellest ajast saadik olen aktiiv-
selt võistlustel osalenud. Suurima-
teks saavutusteks pean 2016. aasta 
Euroopa meistrivõistluste pronks-
medalit ja eelmisel aastal lamades 
surumise MMil ja jõutõstmise MMi 
võidetud hõbemedaleid. Nüüd olen 
aga esimest aastat juuniorite vanu-
seklassis, seega on konkurents tihe-

dam ja medalitulemusteni raskem 
jõuda.

Kui rääkida jõutõst-
misest, siis on jõu ja 
lihasmassi kasvatami-
se juures kolm täht-
sat asja. Trenn –  selle-
ga tegelen kolm korda 
nädalas. Õige toitu-
mine –  päevas on vaja 

kätte saada kindel kaloraaž, mis 
minu puhul on 4000 kcal kandis. 
Selles veendumiseks valmistan ise 
ja söön päevas 6 einet. Minu hom-
mikusöök sisaldab näiteks nelja 
muna, kaerahelbeputru ja banaani. 
Olen loobunud nisutoodete ning 
lisatud suhkruga toodete tarbimi-
sest. Väga tähtsal kohal on ka ma-
gamine - ööpäeva jooksul tuleks vä-
hemalt 8-9 tundi und saada.

Targa treenimise, hea 
tehnika ja treeneri käe 
all on võimalik väga 
pikalt tippsporti teha. 
Suurepärase näitena 
võib välja tuua 74-aas-
tase Mihkel Lauritsa, 
kes on pikka aega jõu-
tõstmisega tegelenud 
ja on sellest hoolimata 
väga hea tervise juures 
(M. Laurits tuli 2014. 
aastal ka maailma-
meistriks - toim). Isik-

likult oma tervise pärast ei muretse, 
usun, et mõistlikult sportides ei ole 
midagi karta.

Igal juhul pooldan 
seda, et toiteväär-
tus menüüdes kir-
jas oleks, kuid samuti 
võiks kirjas olla, mida 
täpselt on toidule li-
satud. Kasvõi salatid 
meie enda koolis - vas-
tupidiselt ootustele on 
nendesse lisatud mär-
gataval hulgal suhk-
rut.Jõutõst-

mine pole 
Eestis just 
väga po-
pulaarne, 
kuidas sa 
sellise ala 
peale sat-
tusid?

Räägi 
võistlus-
test.

Mis on 
kõige 
tähtsam 
tippspor-
diga te-
gelemise 
juures?

Väide-
takse, et 
tippsport 
lõhub 
tohutul 
määral 
sportla-
se keha. 
Millised 
on sinu 
mõtted 
selle väite 
osas?

Minu spordialas män-
gib märgatavat rolli 
kehakaal ning pärast 
nelja aastat massi ko-
gumist olin saavuta-
nud enda tippmassi 
110 kg. Ühel hetkel aga 

mõtlesin, et ilma lisamassita on ka 
võimalik tipptasemel sporti teha ja 
seega 105 kg juures loobusin kõiki-
dest lisatud suhkruga ja nisutoode-
test. Selle tulemusena võtsin nelja 

kuuga alla 15 kilogrammi ilma tren-
ni hulka suurendamata. Kaalulan-
getamine ongi paljuski mõttetöös 
kinni – tuleb olla vaimselt tugev, et 
vastuvõetud otsused ellu viia. Pä-
rast mõnenädalasi katsumusi muu-
tuvad raskused harjumuspäraseks 
igapäevaelu osaks, millele enam 
suurt tähelepanu ei pööra. Tagant-
järele võin kindlalt öelda, et tänu 
oma toitumisharjumuste muutmi-
sele on suuresti paranenud ka mu 
keskendumis- ja mõtlemisvõime.

Kuidas 
tuli mõte 
loobuda 
nisu- ja 
suhkru-
toodetest?

Hiljuti 
käis aja-
kirjandu-
ses läbi 
arutelu, 
kas res-
toranid 
peaksid 
oma me-
nüüdesse 
lisama in-
fot einete 
toiteväär-
tuse koh-
ta. Mida 
arvad 
sina?

Kas ja 
mil mää-
ral peaks 
kooli õp-
pekava 
käsitlema 
tervislik-
ku toitu-
mist?

Igal juhul peaks. Bio-
loogia tunnis läbivõe-
tu on väga üldine ja ei 
ava piisavalt õige toi-
tumise põhitõdesid. 
Tippsportlasena on 
minu jaoks tegemist 
võrdlemisi elemen-
taarse teemaga, aga 
koolikaaslastega rää-

kides tuleb selgelt välja, et leidub 
õpilasi, kes ei pruugi teemaga üldse 
nii hästi kursis olla.

Mis on 
sinu lem-
miktoit?

Isetehtud banaani-
pannkoogid või bataa-
dipannkoogid seente 
ja peekoniga. Hiljuti 

on hakanud väga meeldima ka ah-
jukartul.

Tekkis küsimusi tervisliku 
toitumise või trenni tegemi-
se osas? Peata Mihkel kooli 

peal ja ta vastab suurima 
heameelega Su küsimustele!

PERSOON
Suvi on lä-
henemas. 
Kuidas 
enne ran-
nahooae-
ga kaalust 
alla võtta?

Eksamite 
ajal šoko-
laadi söö-
mine on 
siis pigem 
ei?

Ennist 
mainisid, 
et tegeled 
ka taaske-
hastami-
sega. Mis 
sind selle 
juures 
paelub?

Tulevi-
kuplaa-
nid?

Vältige suhkrut, ni-
sujahu, suhkrustatud 
jooke. Päevas võiks 
kindlasti olla vähe-
malt neli toidukorda, 
millest hommikusöök 
on väga tähtsal kohal. 
Samuti tuleks vältida 

olukorda, kus korraliku lõunasöögi 
asemel näksitakse ühte-teist ning 
lükatakse peamine söök õhtusse, 
mil tühja kõhu tõttu enam hästi ei 
hoomata, kui palju süüakse. Selle 
tulemusena võib päevase kaloraaži 
kergesti ületada ja omakorda ei teki 
enam hommikul isu, kuna keha on 
juba energiat täis. Kaalust alla võt-
misel mängib väga suurt rolli ka re-
gulaarne ja korralik unerütm.

Pigem tõesti mitte. 
Eksamite ajal magusa 
söömise asemel soo-
vitan pigem öö enne 
eksamit korralikult 
magada, hommikul 
hästi süüa ning sel-

lest tuleneva energia peal töö teha. 
Magusainetest tulenev energia on 
lühiajaline ja ebaefektiivne. Isikli-
kult soovitan eelnevalt pigem tar-
vitada puuvilju või teraviljatooteid 
(nt pastat) - komplekssüsivesikuid, 
millest tulenev energia on pikaaja-
lisem.

Taaskehastamise teeb 
põnevaks see, et taas-
tatakse võimalikult 
täpselt konkreetse aja 
eluolud – lisaks mõõ-
kade ja turviste läikima 
löömisele õmmeldak-
se ise vastavad riided 
ning luuakse erine-
vaid tarbeesemeid. Sa-

muti võimaldab taaskehastamine 
mänguliselt uurida ajalooperioode, 
mida kooli õppekavas väga süvitsi 
ei käsitleta (nt Muinas-Eesti või vii-
kingite aeg).

Pärast gümnaasiumi 
lähen Staabi- ja side-
pataljonisse ajateenis-
tust täitma ning seda 

just spordirühma, kus võimalda-
takse aktiivselt ikka trenni teha ja 
võistlustel osaleda. Peale seda plaa-
nin edasi õppima minna – ilmselt 
kehakultuuri Tartu Ülikoolis. Kau-
gemad tulevikuplaanid pole täpselt 
paika pandud. Selge on aga see, et 
tahan üritada eestlaste tervist pa-
randada ning panna neid rohkem 
oma elustiilile mõtlema.

Soovitused

Film: „That Sugar Film”
Raamat: „Lurich”, „Sinu parim 

vorm jõusaalist”

<=>

Koerad > kassid
(Tervislikud) pannkoogid > 

vahvlid
Ananass pitsal: Jah
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PROBLEEM

Pastakad, võtmehoidjad, 
kaarditaskud, riidekotid – 
mida kõike võib üks kohu-
setundlik olümpiaadihaist 
õpilane pärast võistlust koju 
tassida. Sellistel meenetel on 
tavaliselt emotsionaalne tu-
runduslik funktsioon. Prak-
tiline väärtus aga on lühi-
ajaline või puudub. Seetõttu 
kipuvad võistlustelt kogutud 
pastakad ja helkurid paha-
tihti toanurkadesse ja sahtli-
põhjadesse kuhjuma. 
 
Vähese olümpiaadil käimiste koge-
musega õpilaste olümpiaadidele ja 
võistlustele meelitamiseks on vaja 
pakkuda midagi enamat kui lihtsalt 
võistlusmomenti ja väärtuslikku 
kogemust. Osalejatele jagatavatel 
nipsasjakestel on vaid lühiajaline 
praktiline väärtus, uhke vanema 
jaoks võivad need olla lapse eduku-
se sümboliks. Põhikooli lõpuklassi-
de õpilasi ja gümnasiste tasuta as-
jakesed tõenäoliselt võistlema ei 
meelita, seda enam, et vanematel 
õpilastel on olümpiaadidel osale-
mine pigem iga-aastane traditsioon 
kui esmakordne kogemus. Võib vist 
ainult arvata, mitu tasuta saadud 
pastakat mõnel olümpiaadientu-
siastil ununenult kodus vedeleb. 

Kuhu asjad lähevad?
Iseenesest ei ole ju suur vaev seis-
ma jäänud pahna ära visata. Kuid 
probleemiks on see, et unustatak-
se ära visatud plastmassist asjakes-
te teekond pärast prügikonteinerit. 
Ehkki nüüd on jäätmete sorteeri-
mise olulisus lugematuid kordi ini-
mestele selgeks tehtud ja loodeta-
vasti on selle vajalikkus inimestele 
kohale jõudnud, siis umbes 10 aas-
tat tagasi oli üldine mõtteviis hoo-
pis teistsugune. Aastal 2008 hakkas 
Eestis kehtima uus kord, mille ko-
haselt ei saanudki enam kõike prü-
gi ühte kohta visata, vaid pidi seda 
sorteerima hakkama. Ennekuulma-
tu. Internet kubiseb vihastest arva-
musartiklitest ja lugematutest küsi-
mustest stiilis „Milleks seda ometi 
vaja on?’’ ja „Kas prügiauto mitte 
ei kalla kõike prügi niikuinii kok-
ku?’’. Praeguseks tunduvad nen-
de küsimuste vastused olevat pähe 
kulunud isegi põhikooli õpilastele. 
Selge on see, et prügi tootmine suu-
reneb iga aastaga ja plastmassist 
masstoodang jätkusuutlikule elu-
viisile kaasa ei aita. 

Minimalism
Meenete ja ebavajalike esemete 
tootmise-kogumise kahjulik mõju 
keskkonnale pole üllatav. Tegelikult 
on aga asjade rohkusel varjatud 
halb mõju ka meie enesetundele. 
Tänapäeval populaarseks saanud 
minimalistlik eluviis tõestab, et 
inimeste mõtted liiguvad tasapi-
si jätkusuutlike ideede praktiseeri-
mise suunas. Minimalismi eesmär-
kideks on vähendada meie heaolu 
sõltumist materiaalsest omandist ja 
keskenduda iseenda arendamisele. 
Ilmselgelt on selle eluviisi eelisteks 
ka vähem väljaminekuid, rohkem 
aega endale ja teistele. Kogenumad 

praktiseerivad minimalismi oma 
elu kõigi aspektide puhul − toitu-
mine, riietumine, reisimine, kodu 
ja raha. Kõlab küll Y-generatsiooni 
klišeena, aga veidi uurides selgub, 
et trendil on tõepõhi all. 

Kuidas probleemi lahenda-
da?
Sellise mõtteviisi leviku valguses 
tekib mitu küsimust. Miks meil on 
vaja nii palju asju? Kas neid asju 
peab igal pool tasuta jagama? Võib-
olla on veelgi tähtsam esitada viise 
sellise harjumuse muutmiseks. Tä-
napäeval, sotsiaalmeedia ajastul, 
tahaksin loota, et kasutame meile 
antud võimalusi veidi loovamalt. 
Miks peaksime tootma ja jagama 
logodega pastakaid ning märkmik-
ke, kui võiksime oma üritusi ja et-
tevõtmisi promoda Facebookis või 
Instagramis? Olen kindel, et neis 
keskkondades levib informatsioon 
kordades kiiremini ja efektiivse-
malt kui mistahes nipsasjakese 
abil. Sealjuures ei pea tootma mit-
te ühtegi biolagunematut eset või 
raiskama muid ressursse. Tarbijate 
käitumine mõjutab tootjate käitu-
mist. Jättes tasuta pastaka võtmata, 
võime ehk loota, et järgmine kord 
seda enam ei pakutagi. Juba koju 
kogunenud pastakad saab aga näi-
teks kokku koguda ning lasterikas-
te perede laste koolitarveteks anne-
tada. Seisma jäänud märkmikust 
saab vähese meisterdamise järel 
armsa kingituse, üleliigse helkuri 
võib pimeda aja saabudes tee äär-
de puu otsa riputada, et kõik jala-
käijad saaksid end autojuhtidele 
nähtavaks teha. Meie kooli usinad 
noorettevõtjad tuleksid kindlasti 
lagedale mitme vahva ideega, kui-
das olümpiaadidelt saadud meene-
tele uus elu anda!

Mitu asja on maailmas?
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Ma arvan, et kõik on Treffne-
risse tulles märganud, et meil 
on harjumatult leebed reeg-
lid paberitarbimisele. 

Mina, tulles Miina Härma Güm-
naasiumist, olin väga üllatunud, 
nähes, et ülesannete vihikusse üm-
berkirjutamise asemel võib tööleh-
tedele peale kirjutada. Kui tunnis 
on vaja lugeda tekste, siis sageli 
on need paljundatud lehtede peal, 
mille võime endale jätta. Kuid 
miks ei ole meie koolis kehtestatud 
sama karme reegleid paberi tarvi-
tamisele nagu osades teistes kooli-
des? Oleks see üldse vajalik?

Uurisin põhjuste kohta kooli aren-
dusjuhi, Aare Ristikivi käest. Põ-
hiküsimusena esitasin Ristikivi-
le järgmise: kas kool on mõelnud 
keskkonnasõbralikumate lahen-
duste peale ja miks meile antakse 
paberi peal lugeda artiklid, selle 
asemel, et need internetikeskkon-
da Moodle’isse laadida. Õpetaja 
Ristikivi sõnas, et kui tunnis kasu-
tataks rohkem nutiseadmeid või 
arvuteid paberi asemel, on alati 
võimalus, et mõnel õpilasel pole 
sellist seadet, millega töötada, 
ning ei taheta panna õpilasi end sel 
viisil ebamugavalt tundma. Kuna  
koolile osteti sülearvutid alles sel-
le õppeaasta alguses, selgitab see 

seda, miks neid veel vähe rakenda-
takse. 
Teine põhjus, mille Ristikivi välja 
toob, on lihtne ja loogiline - ena-
masti hakatakse sellistele problee-
midele - nagu praegu paberikasu-
tus - mõtlema alles siis, kui selleks 
on rahaliselt vajadust. „Praegu on 
koolil piisavalt ressursse, et paberi 
ostmine poleks probleem ning see-
ga pole sellele ka tähelepanu pöö-
ratud.” Samas on viimaste aastate 
uuenduseks kindlasti töövihikute 
põhimõtteline  ärakaotamine, mis 
näitab, et kool pöörab tähelepanu 
ka keskkonnasõbralikumatele õp-
peviisidele. Üldiselt aga pole kool 
sellele teemale lähiajaltähelepanu 
pööratud. Kuid aga õpilased näe-
vad selles probleemi, siis arvas Ris-
tikivi, et teema võetakse ka õpe-
tajate seas arutlusele. Küsisin ka 
kooli sekretäri Ketlin Taidre käest 
täpsemaid arve kooli paberikasu-
tuse kohta ning tema arvamust. 
Tema tõi välja argumendi, mille-
le juhtis tähelepanu ka Aare Risti-

kivi - paber ja pliiats on vana hea 
õppevahend, mis aitab paremini 
meelde jätta ja keskenduda. Ausalt 
öeldes minu puhul toimib samuti 
paber ja pliiats paremini, kui ek-
raan ja klaviatuur, seega ei saa vas-
tu vaielda. Lihtne, aga lööv. 

Siiski päris probleemita see tee-
mapüstitus pole. Sekretär juhtis 
tähelepanu õpilastele nähtama-
tule probleemile. Õpetajatel tekib 
paljundamisel päris sageli praake 
lehti. On siis midagi valesti seadis-
tatud või tehnoloogia veab alt. Sel-
lisel juhul aga jäävad praagiks tem-
beldatud paberid lihtsalt seisma ja 
neid ei taheta uuel ringil kasutada, 
mis tähendab, et suur kogus pabe-
rit läheb lihtsalt raisku. Sekretär 
pakkus ka lahenduse - neid praak-
pabereid oleks väga hästi võimalik 
ära kasutada näiteks tööde tege-
miseks teisele poole ning saaks vä-
hemolulisi ülesandeid paljundada 
lehtede teistele pooltele.

Olles kuulnud väga häid argumen-
te paberikasutuse poolt, leian, et 
teemal pole üht head vastust.Minu 
meelest oleks optimaalseim see, 
kui õpetajad laeks artiklid jm pal-
jundatavad tekstid ja ülesanded 
näiteks Stuudiumisse või Mood-
le’isse. Need õpilased, kes tunne-
vad tõesti vajadust õppida paberi 
ja pliiatsi abil, saavad alati minna 
ju kasvõi kooli kantseleisse ning 
printida see endale välja. Tundides 
muidugi on paberi paljundamine 
vältimatu, kuid paberi asjatut rais-
kamist saab sel moel vähendada 
küll. Samuti on meie koolil olemas 
arvutid, mida saab tundides kasu-
tada, et muuta paberikasutus väik-
semaks ning samas mitte seada ke-
dagi ebamugavasse olukorda. 

+ Üldiselt tellitakse aasta jook-
sul kooli 415 pakki A4 pabe-
rit ja 40 pakki A3 paberit, va-
ruks on alati 10 pakki mõlemat, 
mida kasutusse ei lähegi. 

+ Ühes pakis on 500 lehte.

+ Ühe Miilangu ilmumise 
jaoks kulub veidi alla ühe paki.

+ Paberikasutus aastas ei jaotu 
ühtlaselt, enne proovieksameid 
jm laadseid sündmuseid pabe-
rikulu suurem. 

+ Üldiselt iga aastaga ikka pa-
berikasutus väheneb.

+ 1 pakk A4 paberit maksab 
poes keskmiselt 6€
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EKSPERIMENT BRANSON EHK KUIDAS FUNKTSIONEERIDA KUUE UNETUNNIGA

Richard Branson on üks edu-
kaim ettevõtja maailmas. 
Tema suurfirma Virgin Group 
allüksused tegelevad põhi-
mõtteliselt kõigi valdkonda-
dega. Netoväärtuseks on tal 
ümmargused 5 miljardit USA 
dollarit, vabal ajal püstitab 
maailmarekordeid. Tundub 
päris hea iidolikandidaat. 

Kuna kahjuks 5 miljardit üleöö sül-
le ei kuku ja maailmarekordeid ma 
ka väga püstitada ei viitsinud, siis 
otsustasin oma miljardärikalduvusi 
äratama hakata Bransoni kummali-
se unerežiimi ülevõtmisega. Richard 
Branson toonitab õhtusöögi täht-
sust. Talle meeldib seda mööda saa-
ta ohtra naeruga ning innovaatiliste 
ja uuendusmeelsete inimeste selt-
sis. Pärast seda veedab ta aega sot-
siaalmeedias tagasisidega tutvudes, 
dokumentaalfilme vaadates või raa-
matuid lugedes. Voodisse jõuab ta 11 
paiku, enne seda lülitab ta välja oma 
elektroonikaseadmed ning valmis-
tub magamaminekuks. 

See ei paista mitte mingil moel üle 
jõu käiva õhtuse rutiinina. Igapäe-
vane inspireerivate inimestega koos 
õhtustamine võib ju mõnel harval 
päeval vahele jääda, kuid muidu suu-

daksin Bransoniga igal juhul sammu 
pidada. Komplikatsioonid ilmne-
vad aga siis, kui selgub, et Branson 
ärkab üles kell viis hommikul. See-
ga suudab ta olla üks maailma kõi-
ge rikkamatest inimestest ja magada 
vaid kuus tundi öö jooksul. Võibol-
la rahakoti paksus sõltubki sellest, 
kui suure osa oma väärtuslikust ajast 
oled valmis unele pühendama? Ehk-
ki selle loogika järgi peaksid Y-gene-
ratsiooni esindajad olema kordades 
parema järje peal, kui nad tegelikult 
on (rääkimata siis veel tumedate sil-
maalustega gümnasistidest).

Reeglid
Eksperimendi reeglid olid väga liht-
sad. Mine magama kell 11, ärka üles 
kell viis, nii igal hommikul. Enne 
alustamist kartsin muidugi kõige 
rohkem seda, et jään tundides ma-
gama (mis õnneks juhtus vaid ühel 
korral). Olles harjunud kaheksatun-
nise unega, uskusin siiralt, et kaotan 

motiveerituna panin endale eesmär-
giks hommikul pärast ärkamist veidi 
liigutada - otsisin välja isegi erinevad 
jooga- ja pilateserutiinid. Planeerisin 
ka hommikul kodutöödega tegeleda, 
mis väga kasulikuks osutus. 

Esimene päev
Olin juba otsustanud väljakutse vas-
tu võtta, nii et pidin oma veidi hir-
mutavale saatusele vastu astuma nii 
julgelt, kui suutsin. Kõige lõbusam 
osa kogu eksperimendist oli kind-
lasti täpipealt kell 11 magama minek. 
Kui kodutööde hulk kasvab üle pea, 
siis võtavad õpilased liiga kerges-
ti vastu otsuse hiliste öötundideni 
üleval passida ning tuupida (mis on, 
nagu teab iga Saima Kaarna õpila-
ne, tervisele ülimalt kahjulik). Seega 
tundusid eksperimendi nõudmised 
esimesel päeval rohkem õnnistuse 
kui õnnetusena. Uskumatu, kuid esi-
mene hommik ei olnudki kohutav. 
Tundsin head meelt sellest, et mul 
oli võimalus kõiki hommikusi toi-
metusi ülimalt aeglaselt teha. Teevee 
keetmine ei tundunud enam stoppe-
rina, mille jooksul pean kooliasjad 
kokku panema või kokku käivad so-
kid üles leidma. Peaaegu kogu hom-
mik oli idülliline, erandiks vaid kur-
distav vaikus, millega ma lõpuks ära 
ei harjunudki. Isoleeritustunde vä-
hendamiseks kuulasin raadiot, kui-
gi kahjuks algab Vikerraadio hom-
mikune saade alles pool kuus - seega 
pool kurblikut tundi said veedetud 
öömuusika saatel joogat tehes.

Päev
Esimese hommiku positiivsed mõt-
ted hakkasid hajuma hirmutava kii-
rusega. Esiteks suutsin ma hoolimata 
kella viiesest äratusest veel rohkem 
hiljaks jääda kui tavaliselt. Sellele 

Võibolla rahakoti 

paksus sõltubki sel-

lest, kui suure osa oma 

väärtuslikust ajast 

oled valmis unele 

pühendama?

igasuguse võime normaalselt funkt-
sioneerida. Muidugi muretsesin ka, 
et ma hommikul üldse üles ei ärka, 
mistõttu sättisin endale umbes kolm 
äratust viieminutiliste vahedega ning 
ühe kella seitsmese äratuse, lihtsalt 
igaks juhuks. Ülimalt lootusrikka ja 

“
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lisaks oli teises tunnis silmade lahti 
hoidmine minu kõige suurem saa-
vutus tolle päeva jooksul. Kohvi ma 
(siis veel) ei joonud, nii et pidin loot-
ma vaid enesekontrolli ja vähese nä-
pistamise peale. Naiivsena ei tead-
nud ma aga, et kõige hullem ootab 
alles ees. Kell kaheksa õhtul koju 
jõudes olin ma ülimalt väsinud. Koo-
litööde tegemine oli välistatud, seega 
sõltus minu ärkvelolek ainult telefo-
ni heledast ekraanist ja selle väide-
tavast supervõimest pärssida mela-
toniini vallandumist. Tundsin suurt 
tänulikkust hommikuste lisatundide 
eest, sest õhtuks olin ma muutunud 
elavaks laibaks. Sellised tundmused 
valitsesid veel järgmise päeva hom-
mikuni. 

Lihtsamaks ei lähe
Järgmised päevad möödusid väga 
erinevalt, kuid ma ei suutnudki välja 
mõelda, millest see sõltus. Kuna te-
gin eksperimenti kokkuvõttes kaks 
nädalat, siis leidsid aset igasugused 
situatsioonid. Ühel hommikul maga-
sin kogemata sisse, nii et ärkasin kell 
seitse (ja tänasin südamest minevi-
ku-mina lisaäratuse eest). Kusjuu-
res tol hommikul oli väsimus suurem 
kui ühelgi teisel päeval, mille põhju-
seid ma täpselt esitada ei suuda. Esi-
mestel päevadel aitas hommikune 
liigutamine ärkamisele palju kaasa, 
kuid teise nädala alguseks olin sellest 
loobunud. Voodist tõusta oli kergem 
kui silmi lahti hoida, mistõttu võib 
eksperimendi tulemuseks märkida 
ka mõned kinnisilmi saadud sinikad 
siin ja seal. Kuid harjumus on harju-
mus ning kõigest hoolimata meeldis 
mulle hommikune (enamasti) rahu-
lik tempo, võimalus valmistada en-
dale korralik hommikusöök ja täieli-
kus vaikuses õppimine. 

Mida õppisin?
Kell viis hommikul ärkamine on ilm-
selge liialdus. Hakkasin kooli hiline-
ma, olin õhtuti täiesti ebaproduk-

tiivne ning võisin end lugeda nende 
inimeste hulka, kes aatriumi treppi-
del lõunauinakuid teevad. Vähesed 
ootamatud plussid aga veensid mind 
oma uneharjumusi tõsiselt muut-
ma. Näiteks muutus iga päev kell 
11 magama minek minu jaoks nor-
miks. Isegi vara ärkamine pole enam 
nii vastukarva. Tundub lausa, et kell 
viis või kuus ärkamine on palju liht-
sam kui kella seitsmene äratus. Tulin 

ühele selgele järeldusele: kindlal kel-
laajal magama minek ja ärkamine on 
palju efektiivsem väsimusepeletaja 
kui kaootiline, aga pikaajalisem une-
režiim. Kui iga päev samal kellaajal 
magama minna ning see umbes 30 
päevaga harjumuseks muuta, võib 
väsimus tõesti väiksemaks problee-
miks muutuda. Õppisin väärtustama 
ka raadios töötavate saatejuhtide te-
gemisi ning nendega koos hommikut 
veetma. Keelesäutsud, hommikumõ-
tisklused ja -palvused ning ajalehte-
de ettelugemine aitas aju tööle saada, 
pealegi kuulsin veel palju huvitavat, 
ning ega tavahommikul lehtede lu-
gemiseks niikuinii palju aega ei jää. 
Seega näpunäide neile, kes misiga-
nes hullumeelsel põhjusel seda eks-
perimenti korrata soovivad - (Viker)
raadio on nüüd teie uus parim sõber. 

Netoväärtus 5 miljardit: mees, keda tasub järgida.

PILT: INTERNATIONAL BUSINESS TIMES

Eksperimendi 

tulemuseks võib 

märkida ka mõned 

kinnisilmi 

saadud sinikad.
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MOODLE’I JONNAKAD PAROOLID

Ilmselt pole ühelegi treffne-
ristile võõras kerge ängistus 
uue perioodi alguses, kui on 
vaja ennast Moodle’i kursuse-
le kirja panna. Ekraanil särav 
teade ,,Vale registreerumis-
võti, proovi uuesti” ajab ikka 
närvi mustaks küll. Kas asja 
annaks kuidagi parandada?

Esmalt tekkis mul küsimus, kas pa-
roole on tegelikult üldse vaja. Oleks 
Moodle nendeta vähem turvaline? 
Paljudel kursustel ei olegi ju paroo-
li vaja, sisse saab igaüks. Oleks see 
tõesti maailmalõpp, kui mul tekiks 
tuju kiigata näiteks 10.c klassi bio-
loogia kursusele? Kui need registree-
rimisvõtmed ikkagi vajalikud on, siis 
kas klass ei võiks terve kooliskäimise 
aja ühe ja sama parooliga hakkama 
saada? Läksin otse Anneli Mägi jutu-
le ja pärisin järele. 

Eesmärk pole materjali varja-
mine
Kui keegi tunneb end solvatuna, sest 
ei saa Moodle’is vabalt teiste kursus-
tel uudistada, siis tegelikult pole re-
gistreerimisvõtmed üldse selleks, et 
õppematerjale kuidagi salajas hoi-
da. Võtmete kasutamine teeb lihtsalt 
õpetajate elu kergemaks: nende abil 
moodustub klassinimekiri ning on 
kohe näha, kes antud kursusel osale-
vad. Vahel lisandub paroolile ka gru-

pi number, nagu informaatikas, kus 
õppetöö toimub kahes rühmas. Selle-
pärast ei piisa ainult ühest paroolist: 
õpilasi registreerumise alusel rühma-
desse paigutada on õpetajale palju 
lihtsam, kui rühmade ise komplek-
teerimine.

Parooli ununemisel jama ma-
jas 
Mina olen Treffneris kokku puutu-
nud väga erinevate paroolidega. Iga-
sugu variatsioonid klassi ja lennu 
numbrist, suurte ja väikeste tähtede-
ga, vahel lõpus sõna „klass”, siis jälle 
mitte. Uskuge või mitte, aga osades 
paroolides on numbrid lausa sõnade-
ga välja kirjutatud! Ei maksa unusta-
da ka geograafia kursuse parooli, mis 
oli millegipärast lihtsalt „geo”. Vahel 
on õpetaja antud parool üldse vale 
ja katsu siis välja mõelda, milline va-
riant õige on. Selgub, et õpetajad pa-
nevadki ise oma kursustele paroole ja 
unustavad salasõnad aeg-ajalt ka ära. 
Kelle parooliks on mõni x-sõna, on 
tegelikult need tublid õpetajad, kes 
esimesena Moodle’iga liitusid, kui ei 
olnud veel mingit süsteemi välja ku-
junenud. Olgugi et parooli annab lõ-
puks proovimise teel välja mõelda, on 
see hirmus tüütu ja mõttetu tegevus.

Mis võiks olla lahendus?
Osad paroolid on vajalikud kursuse 
alguses klassinimekirja moodustami-
seks, teiste abil tekivad klassisisesed 
grupid rühmatundideks. Kolman-
daks on veel need salasõnad, millel 
väga mõtet ei ole ning kus õpetajad ei 
taha klasse üksteisest eristada. Selle 
alla lähevad kõik paroolid, kus kasu-
tatakse klassinumbrit, nagu 11eklass. 
Nendega klasse tegelikult eraldada ei 
saa, sest see aasta õpivad 11.e klassis 
ühed õpilased, järgmine aasta juba 
järgmised. Klassinimekiri tekib ai-
nult siis, kui parooli abil saab eristada 
lende, näiteks sobib selleks e16klass. 
Isiklikult arvan, et piisaks kahest pa-
roolist: üks klassinimekirja jaoks (nt 
E16klass), teine gruppide moodusta-
miseks ( E161klass, E162klass vms). 
Võiks lõppeda see, et õpetajad mõtle-
vad registreerimisvõtmed ise välja ja 
unustavad ära, kui tegelikult on nen-
de Moodle’i materjalid ainult vaata-
miseks ja mingeid töid nende aines 
sinna laadima ei peagi. Sellist kursu-
sed võiksid minu poolest ka kõigile 
teistele vabalt kättesaadavad olla.

Kui on mure, mine küsima!
Anneli Mägi oli probleemist kuul-
des väga vastutulelik ja kinnitas, et 
kui king kuskilt pigistab, tuleb kohe 
rääkima minna. Kord juba juhtus, et 
Moodle’it uuendati ja õpilased said 
iga tehtud muudatuse kohta meili. 
Õpetaja ei saanud sellest aga mitu 
kuud teada ega osanud järelikult ai-
data. Paroolide kohta ütleb ta, et kui 
õpilasi asi tõesti segab, on võimalik 
asjad ümber teha. 
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ISIKLIK ISESEISVUS VÕI ISIKLIK LAPSEHOIDJA - IGAÜHELE OMA
MERETTE ARULA

KARMEN KUKK

Iseenda väärtuse tahaplaani-
le vajumine jääb kergelt kahe 
silma vahele. Kuidas märgata 
probleemi ja seejärel olukor-
rast võitjana väljuda, haarates 
ohjad taas enda kätte?

Tähistame hetkel meie oma Eesti 
sünnipäeva - 100 aastat iseseisvuse 
välja kuulutamisest. Juubelipidustu-
sed on pannud meid kõiki loodeta-
vasti seda rohkem väärtustama, sest 
suveräänsus ei sünni üleöö eimil-
lestki. Eesti sai vabaks eestlaste tõt-
tu, kes tahtsid olla vabad. Iseseisvu-
se soov sündis inimeste, ja just eriti 
noorte südametest. Kas tänapäeval, 
kui riiklik vabadus on saavutatud, 
võib meie enda sisemisel vabadu-
se ja teistest sõltumatuse leegil las-
ta kustuda? Järjest rohkem tundub, 
et see on asendunud kiindumusega, 
millest ei suudeta lahti öelda, nii et 
enda isiklik elu vajub järjest rohkem 
tahapoole.
Inimene on sotsiaalne loom. Me 
kõik vajame mingis koguses sot-
siaalset interaktsiooni. Elu jooksul 
loodud suhtetest jääb vaid murdosa 
päriselt püsima. Ja see on normaal-
ne. Kui praegu mõelda, mitme laste-
aiakaaslasega suhtlen jätkuvalt pä-
rast 11 aastat, siis protsent ei ole eriti 

märkimisväärne. Mis saab näiteks 
30 aasta pärast? Teised inimesed tu-
levad ja lähevad, kuid endaga tuleb 
elu lõpuni hakkama saada. See ei tä-
henda absoluutselt, et inimsuhteid 
ei peaks väärtustama, kuid ennast 
ei tohi nendesse ära kaotada. Kellegi 
teise pidev esikohale seadmine ei too 
kasu mitte kummalegi. Pigem muu-
tub just kurnavamaks ning lõpetab 
suhte veelgi kiiremini. Lõpud ongi 
kurvad, kuid need on arenemise ja 
kasvamise tähtsad osad.

Haara iseendal sarvist
Kui tead kedagi või oled ise sellises 
suhtes, kus üks osapooltest (halve-
mal juhul mõlemad) elab ainult suh-
te ja teise inimese nimel, siis on aeg 
midagi ette võtta. Kui koos oldud 
ajal hüljatakse oma hobid, huvialad, 
sõbrad, siis mis saab sinust selle lõp-
pemisel? Sul pole midagi, sest elasid 
terve aeg teisele inimesele. Selline 
keskkond on hea alge masenduse-
le, depressioonile, murede pudeli-
põhja uputamisele. Eriti noore ini-
mese hinges võib selline kurvastus 
kasvada ka suitsiidiks, kui punkti, 
mille ümber varem maailm keerles, 
asetseb nüüd tühimik. Mitte millegi 
püsima jäämises ei saa mitte kunagi 
100% kindel olla, ükskõik, kui naiiv-
ne ka olla. Ning kas seisund, kus tei-
se inimeseta hakkama saamine on 
võimatu, on tõesti see, mida oma 
ellu tahta?

Lapsehoidja vahetus
Noored räägivad tihti, kuidas ees-
märk omaette on vanematekodust 
väljakolimine ja iseseisva elu alus-
tamine. Aga miks siis lastakse ema-
isa rolli asuda partneril? Süvenevad 
otsustusvõimetus, ängistus, abitus, 
sest kasvatakse üles pideva toega. 
Probleeme ja muresid on kasulik ha-

kata alles siis jagama, kui need on 
üksi vähemalt üks kord läbi lahen-
datud. Nagu ema ei saa jääda elu lõ-
puni su kingapaelu siduma, ei saa 
olla isiklikku lohutajat iga tusatuju 
minema pühkimiseks. Selline elu-
stiil annab lihtsalt tugevamat kinni-
tust täiskasvanuea kaugusest ja va-
jadusest pideva lapsehoidja järele. 
Juhirolli kellelegi teisele jätmine ja 
ise kaasa lohisemine ei tundu väga 
ambitsioonikas, samas igaüks ise 
teab, mis talle sobib. 

Võit on magus
Elu läheb edasi ka ilma teise inime-
seta. Keegi teine ei tee sind tervik-
likuks. Tundes aga, et teeb, peaks 
su eesmärk olema selle nõiaringi 
murdmine. Teised inimesed täien-
davad ja muudavad su elu suurel 
määral, kuid inimene, kellele alati 
loota saad, oled siiski sina ise. Enda 
huvide kõrvale viskamine ja totaalne 
andumine on vaid märgid vaimsest 
nõrkusest. Nagu füüsilise tugevuse 
saavutamine läbi treenimise ja enese 
distsiplineerimise on raske, nii on ka 
mentaalse poolega. Iseseisvuse saa-
vutamist võib võrrelda mäkke roni-
misega: kohale jõudes on pingutus ja 
vaev teisejärgulised, sest eneseületus 
on kõike seda mitmekordselt väärt.

Jah, algselt on raske üksi hakkama 
saada, eriti kui ei ole sellega harju-
nud. Palju lihtsam on kellelegi tei-
sele toetuda, aga lõpuks, kui isiklik 
iseseisvus käes, tunned ennast pal-
ju tugevama ja õnnelikumana. Kuid 
iseseisvus ei ole midagi, mida saaks 
sundida või tekitada tühjast kohast. 
See peab tulema inimese sisemusest. 
Lõppude lõpuks on see igaühe enda 
otsus, kas ta tahab kõrvalistujana 
kulgeda või ise rooli keerata ja otsus-
tada, millist teed mööda minna.

Teised inimesed 

tulevad ja lähevad, 

kuid endaga tuleb elu 

lõpuni hakkama saada.

“
PAROOLISKEEM
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PEA EES PRÜGIKASTI

Prügikastides tuhnimine 
seostub enamikele eestlaste-
le elu hammasrataste vahele 
jäänutega. Ometi on üha roh-
kem neid, kelle jaoks toidu-
poodide prügikonteineritest 
endale sobiliku otsimine on 
põhimõtteline valik, et seista 
ebaratsionaalse toidu raiska-
mise vastu. Toiduga, mis igal 
aastal ära visatakse, võiks ära 
toita 3 miljardit inimest ehk 
neli korda nii palju, kui on 
neid, kes maailma eri paigus 
nälga kannatavad.

Dumpster diving
Dumpster diving ehk maakeeli prü-
gisukeldumine tähendab söögi otsi-
mist toidupoodide prügikonteine-
ritest. Toidupoed viskavad iga päev 
ära kaupa, mis on kaotanud  n-ö 
kaubandusliku välimuse või ületa-
nud realiseerimiskuupäeva, ent on 
sellest hoolimata täiesti söögikõl-
bulik. Prügisukeldujate eesmärgiks 
ongi vähendada prügimäele jõud-
va toidu hulka ja väljendada pro-
testi ületarbimise vastu. Et tegu on 
odava viisiga end toita, on dumps-
ter diving populaarne Põhjamaade 
noorte seas, kus toidu hind kõrge. 
Eestiski hakkab liikumine hoogu 
koguma. Hoolimata üllast eesmär-

gist pälvib säärane tegevus tihti 
möödujate või poe töötajate huk-
kamõistu, mistõttu soovitatakse 
dumpster diving’uga tegelemiseks 
kasutada ööpimedust või varaseid 
hommikutunde. 

Reede kl 23.34 
Pildid sotsiaalmeedias prügisukel-
dujate saakidest panevad ahheta-
ma - koogid, saiakesed, leib, küpsed 
puuviljad, juurviljad ja palju muud. 
Otsustame Katiga (11.a) ise järe-
le proovida, mida on võimalik ühe 
õhtu jooksul leida. Tõmbame selga 
vanad määrdumist kannatavad rii-
ded ja asume teele. Esimene pea-
tuspaik - Rimi hüpermarket. Oleme 
mõlemad esimest korda dumps-
ter dive’imas, varustatud vaid en-
tusiasmi ja käputäie nõuannetega, 
mida kogenenumad meile jagasid. 
Leiame eest suure, ent tühjendatud 
konteineri ja suundume järgmise 
poe poole. 

Visadus viib sihile
Järgmiseks külastame kahe tankla, 
ühe Prisma ja Selveri prügikontei-
nereid, ent naaseme kõikjalt tühja-
de kätega. Hinges kripeldab kerge 
pettumuse noot, sest regulaarsete 
prügisukeldujate postitused hiig-
laslikest saakidest lõid kujutluse, et 
dumpster diving on imelihtne - ava 
vaid kaas ning vastu vaatab rikkalik 
toiduvalik. Meie oma retkel selliste 
“aarete” otsa aga ei satu. Võimalik, 
et meil polnud lihtsalt õnne või va-
lisime dive’imiseks vale päeva/kel-
laaja.

Esimene leid 
Viimaks näkkab meil ühe Konsu-
mi juures - leiame kotitäie õunu 
ja apelsine. Konteineris on ka suur 
hulk porgandeid, kiivisid ja toma-
teid, kuid peame paremaks need 
sinnapaika jätta. Järgmise poe juu-
rest avastame hulga kilesse paken-
datud kurke. Mõned neist on tõe-

poolest pehmeks läinud, teistel 
jällegi ei paista kiire vaatluse käigus 
midagi viga olevat. Käime veel um-
bes viie toidupoe juures ja leiame 
karbitäie kirsstomateid, milles kaks 
tomatit on krimpsu tõmmanud, tei-
sed aga kõlbulikud. 

Saak
Kaks kiles kurki, kolm õuna, kaks 
apelsini, karp kirsstomateid - selli-
ne on meie esimese prügisukeldu-
misretke saak. Arvestades toidu-
poodide hulka, mida väisasime, on 
saak üsna kasin. Paljud õunad ja 
apelsinid, mille kaasa haarasime, 
osutusid kodus lähemal vaatlusel 
siiski kõlbmatuteks. Kaine mõis-
tus on prügisukeldumisega tegele-
des ülioluline - kui miski tundub 
kahtlane, on mõistlikum seda mitte 
tarbida. Meie eksperimendi käigus 
osutusid parimateks prügisukel-
dumise paikadeks väiksemad toi-
dupoed - nende prügikastidele oli 
kergem juurde pääseda ning leidus, 
mida kotti pista.
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Maris Pedaja, vilistlane aas-
tast 2015:
Esimest korda puutusin prügisukel-
dumisega kokku 2016. aastal, mil 
olin just alustamas oma Erasmuse 
semestrit Norras ja pabistasin eelar-
ve pärast. Elu viis mind õigel hetkel 
kokku inimestega, kes avasid minu 
jaoks esimesed konteinerikaaned 
ja kergitasid prügisukeldumisega 
kaasnevat müstikaloori. Minetasin 
kiiresti esialgse tülgastuse ning har-
jusin uue elustiiliga, süües muretult 
mahlast tilkuvaid küpseid mango-
sid, pruunitäpilisi magusaid banaa-
ne ja parimatel päevadel ka eksooti-
list kraami, mida ma poleks endale 
muidu igapäevaselt lubanud: füüsa-
leid, tähtvilju, papaiat.
Prügisukeldumine tekitas tõsist ha-
sarti ja üsna pea avastasin, et tegelen 
sellega protestist toiduraiskamise 
vastu, mitte üksnes rahasäästmise 
eesmärgil. Liitusin oma Norra se-

mestri lõpukuudel keskkonnatead-
liku noorteühendusega, kellega kor-
raldasime suurejoonelisi õhtusööke 
mitmekümnepealistele seltskonda-
dele – ikka toidust, mis oleks ilma 
meie sekkumiseta leidnud tee prü-
gimäele. Tagasi koduülikoolis Sak-
samaal, ei vaibunud mu huvi toidu-
raiskamistemaatika vastu sugugi. 
Ehkki Saksamaal on prügisukeldu-
mine ebaseaduslik, pole see tõsiasi 
veel ühelegi asjassepühendunule jal-
gu jäänud. Mäletan veel erksalt üht 
hilisõhtut, mil istusin kahe kogenu-
ma prügisukelduja autos ja jälgisin, 

Meie saak: kasin, ent vitamiinirikas

PILT: KIRKE MARIA LEPIK

Kuidas vähendada toidu rais-
kamist:
+ Söö pärast tunde sööklas kooli-
lõunast üle jäänud toitu.
+ Hoiusta toitu õigesti - kas tead-
sid, et näiteks kurgid säilivad pa-
remini, kui hoida neid tomatitest 
ja puuviljadest eraldi.
+ Planeeri oma oste, et koju ei 
jääks seisma toit, mida sa niikui-
nii ei söö.
+ Saa inspiratsiooni trash coo-
king’ust - mõnedes tipprestora-
nides valmistatakse süüa muidu 
prügiks peetavast toidust nagu 
kartulikoored ja kohvipaks. 

kuidas nad vilunult ühe konteineri 
juurest teise juurde liikusid, kogudes 
oma kastidesse kõikvõimalikke juur- 
ja puuvilju, küpsetisi ning isegi pii-
ma- ja lihatooteid. Kogu toidumoon 
kulus järgmisel õhtul enam kui nel-
jakümne aiapeolise toitmiseks.
2017. aasta sügissemester Taanis 
– see periood oli prügisukeldumi-
se mõttes mu senise elu õitsevaim, 
tutvusin paljude sarnase mõttelaa-
diga inimestega. Üksinda konteine-
reid kontrollimas käies olin pigem 
tagasihoidlik, piirdudes toiduga, 
mida jaksaksin hiljem ka süüa (puu- 
ja juurviljad ning jahutooted), kuid 
suuremas seltskonnas liikudes õn-
nestus koguda kõike: šokolaadi, nät-
su, krõpsu, lilli, kummikomme, sõõ-
rikuid, küpsiseid, kohupiimakreeme, 
vaipu, patareisid. Mu lemmikleiuks 
on siiani vaaditäis punast veini, 
mida hävitasin sõbrannaga kolm 
nädalat.

Näpunäiteid prügisukeldumi-
seks:
+ Võta kaasa veekindlad töökin-
dad, pealamp ning kott, kuhu saak 
laduda.
+ Hinda leitud toitu kriitiliselt 
- katkine pakend, imelik lõhn või 
muutunud värv võib tähendada, 
et mõistlikum on jätta leid ootama 
teekonda prügimäele.
+ Jäta konteineri ümbrus enda jä-
relt korda.
+ Võimalusel pese ja/või koori 
leiud hoolikalt.
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Uurides Tartu koolide meedia-
maastikku, võib hetkeks silme 
eest ikka üpris kirjuks min-
na. Kui ma teadmatuses jalu-
tasin sisse järgmisesse Goog-
le’i otsinguorgu Tartu koolide 
kohta, arvasin, et ei leia pea-
aegu ühtegi õpilaslehte. Tun-
dus ilmne, et pean artikli kok-
ku panema vaid järjekordsest 
sõnasõjast Härma ja Treffne-
ri vahel, sest miski muu ju tä-
napäeva gümnasistide kirgi ei 
köida. Natukese otsimise järel 
vaatas mulle vastu aga hoopis 
teine pilt.

Traditsioonilised ja uudsed
Me kõik teame oma kallist Miilan-
gut - iga perioodi lõpus tormame 
aatriumi uute valgete kirjatuvide jä-
rele ning kui nad esimese vahetun-
ni lõpuks veel otsas pole, siis tei-
se alguseks kindlasti. Tuttavad on 
ka teemad - intervjuu kuulsusega, 
mis alati küsimusi tekitab, kuidas 
üks koolileht sellist tegevust enda-
le lubada suudab, uudised üritus-
test ning põnevad eksperimendid, 
mis tõestavad, et reaalklassi õpilased 
pole kindlasti mitte ainult tuupurid, 
vaid pigistavad endast nii mõnegi 
loova ülesande välja.

Nii sarnaneb Miilang suuresti Tabu-
la Rasaga. Mõlemad lehed hoiavad 
väga korralikku üldmuljet, püüdes 
teineteist ka muidugi iga aasta üle 
trumbata. Väljanägemine on liht-
ne, must-valge ja uudised korralikult 
vormistatud. Kajastatud on just vii-
mase aja põletavamad teemad. Jul-
gelt käsitletakse ka poliitikat ning 
majandust. Annaksin Miilangule 
seega siin listis tiitli „Kõige korrali-
kum meediavorm”, kuna me ei saa 
ju lubada Härmal end kuidagi üle 
trumbata.
Samamoodi on olemas oma leht 
nõokatel, poskalastel ja Tamme koo-
li õpilastel sarnaste või vähemsar-
naste teemadega, kuid mitte kõik ei 
toetu ainult traditsioonilistele pa-
berlehtedele. Lähemalt uurides võib 
leida, et posklased on endale loonud 
lausa netilehekülje, kus oma uudi-
seid suuremas mahus kajastada ning 
Petersoni õpilastel on oma teleka-
nal. Nii tekibki küsimus, kas ajaleht 
on ikka see kõige õigem ja huvitavam 
meediavorm?

Kas hind on piiranguks?
Teine faktor, mille üle mõtiskleda, 
on lehe maksumus. Olen varem kir-
jutanud ka koolilehes, mis pandi iga 
kord müüki. Olin seega sel aastal 
väga üllatunud, kui sain esimese pe-
rioodi lõpus teada, et lehed lihtsalt 
tekivad aatriumi - kõik võivad neid 
võtta. Veelgi enam - printimine toi-
mub siinsamas kantseleis ning kooli 
raha eest, tagasi aga midagi ei anta. 
Oletasin, et kuna sõltume nii väga 
Treffnerist, peame olema ülikorrekt-
sed ja ilmselt on suur kontroll peal, 
isegi ootasin natuke igavamat sisu. 
Mis mulle aga kohe silma torkas, oli 

Kas kullaauk või vaba tahte sümbol?

Leht: Peetrike

Instagram: Peetrike

Facebook: Lehel pole, aga kooli 
Facebooki leht on väga aktiivne

NRG

Leht: Sihker

Instagram: Lehel pole, kuid 
suhteliselt aktiivne on kooli 
Instagram “poskagram”

Facebook: Lehel ei ole, aga 
kooli Facebooki leht hoiab maa-
ilma Poskas toimuvaga päris häs-
ti kursis

Lisaks on koolil uudisteportaal Pos-
ka Sõnumid

JPG

Leht: Tabula Rasa

Instagram: ei ole

Facebook: Tabula Rasa

MHG
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arvamus

Miilangu suur toimetus ja väga huvi-
tavad ideed. Väga paljud löövad igas 
lehes kaasa ning mingit probleemi ei 
teki - poleks nagu mitte mingit va-
het, kas leht maksab või ei.
Siiski jääb fakt, et leht on koolile 
ilmselt päris suur kulu. Igal perioo-
dil anda välja umbes 150 eksemplari 
kulutab nii tinti kui paberit ja need 
pole kuigi odavad. 

Suurel meediamaastikul mak-
sumüüri trendid
Võib-olla olete märganud ka suur-
te ajalehtede internetiversioonides 
n-ö „peidetud teksti”, mis on tehtud 
uduseks ning mida kroonib suurelt 
kiri „Tahad rohkem? Osta artikkel! 
Või veel parem, meie kolme kuu tel-
limus..” ja nii edasi ja nii edasi. Tih-
ti olen lasknud esimesel kolmel lõi-
gul oma ootused üles kütta ning siis 
leidnud end ummikust, sest maks-
ma ma ju ei hakka. Pigem just kiusu 
pärast tundub veider anda oma ra-
hakotist internetile kolm eurot, mis 
on minult justkui välja petetud. Sest 
reklaamid jäävad ju alles - kõik sel-
leks, et leht rohkem raha saaks, tõm-
matakse mind aina uuesti ja uuesti 
nendesse artiklitesse. Iga päev jõua-
vad minuni sotsiaalmeedias jagatud 
kümned artiklid. Kui nendest küm-
nest üks mind järjekordselt klikki-
ma kisub, jooksevad mu mõttes juba 
terved romaanitäied arvamusi, liht-
salt selleks, et saaksin teada...mitte 
midagi. Tervet artiklit mulle ju pea-
aegu kunagi ei anta. Pean leppima 
selle väikese infokilluga, mis teki-
tab eelarvamusi ning ilmselt räägin 
ka teistele oma versiooni loost vaid 

vabalt kättesaadavate lõikude pealt, 
sest tausta ega põhjendusi ei tea.

Töö eest aus tasu
Siiski peame tegema selles osas vä-
heke mööndusi. Igapäevased ajale-
helugejad on võib-olla märganud, 
et viimaste aastate jooksul on rek-
laamihulk nii paberil kui internetis 
tunduvalt suurenenud. Olgu põh-
juseks ajakirjanike palgad, kulutu-
sed reporteritele ning uurimustele 
või lihtsalt vajadus rohkemate res-
surside järele - ajalehtedel on raha 
vaja. See võib meid vihastada, panna 
hüüatama, et uudised peaks olema 
rahva vaba vara ning et meil on õigus 
kõike teada. Kuid teades, kui pal-
ju tööd läheb ühe koolilehe töösse, 
mis ilmub viis korda aastas, saan ma 
täiesti aru, et igapäevaselt lehe väl-
jaandmine võib olla väga-väga suur 
ning stressirohke töö. Seda peabki 
väärtustama ja nii küsitaksegi sisu-
kama loo eest tasu. Nagu maksab ka 
kioskist ostetud paberajaleht.
Kui teema mind huvitab, aga raha 
meediakontsernile anda ei soovi, siis 
internet on teadmisi täis. Tuleb need 
lihtsalt üles leida - nii õpib rohkem 
ja ka infokilde leidub suuremas ko-
guses kui ühes ajaleheartiklis. Kõik 
taandub lõpuks ikkagi mugavusele 
ja ajafaktorile. Kui soovid kiirelt ja 
kohe, siis ostad, kui tahad ise tõeni 
jõuda, otsid informatsiooni ise.

Niisiis võime öelda, et kuigi lehe 
eest oma taskuraha äraandmine pole 
kõigile just meeldivaim tegevus, on 
see toimetajatega arvestades aus. Ka 
koolilehtede peale ei saa me olla pa-
hased, kui paar eurot lehe eest võib 
kooli palju edasi aidata. Oleme ju 
näinud, et ainuüksi Tartus on nii 
palju erinevaid inimesi, uudiseid ja 
info edasiandmise vorme. Tegutse-
mist jätkub ja terve perioodi kestab 
usin meisterdamine, et tuua teile pa-
rimad uudised kõige huvitavamas 
vormis.

Leht: Tamme Leht

Instagram:  Ajalehel Instagra-
mi kontot pole, aga Tamme koo-
lil on päris aktiivne meemide-
leht, või vahepeal isegi kaks?

Facebook: Tamme Leht

TTG

Kuu TV

Instagram: ei ole

Facebook: Kuu TV

Youtube: Kuu TV - kanal 130 vi-
deoga, mis hoiab inimesed kur-
sis üritustega ja õpilaste omaloo-
minguga

KJPG

 Kui palju ühe numbri väljaandmine 
koolile maksab - mina kahjuks seda 
summat ei oskagi välja arvutada. Ja 
väga ausalt öelda - see pole üldsegi olu-
line. Oluline on, et õpilased kirjutavad 
Miilangule ja õpilased annavad Miilan-
gut välja. See on olnud kaua meie koo-
li traditsioon. Õpilaste julgus kirjutada, 
julgus eneseväljenduseks, arvestades 
ka võimaliku kriitikaga; õpilastesse tu-
leb süstida tahet ja soovi midagi teha, 
midagi ette võtta  - neid kõiki oskusi lä-
heb kindlasti vaja tulevikus. Oskus läbi 
arutada, oskus leida konsensus, oskus 
näha laiemat pilti.  Õpime ikka elu, mit-
te kooli jaoks.

Ott Ojaveer:

Tasuta

Toimetuse tagasihoidlik arvutus: 
Ühe Miilangu väljaandmiseks ku-
lub umbes 2 pakki paberit, ühe paki 
maksumus on ca 10€, klammerda-
mine maksab 30€ ning lisandub 
veel printimine. 150-koopialise ti-
raaži hind oleks 2x10+30+...= veidi 
rohkem kui 50€-

 Lehed lihtsalt 

tekivad aatriumi - kõik 

võivad neid võtta

‘‘
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Arvamus

Lugedes hiljuti Eesti meediat 
või jälgides sotsiaalmeedia 
kanaleid, on jäänud mulle 
mulje, et inimesed ei ole võt-
nud vaevaks mõista alkoho-
liaktsiisi üleüldist eesmärki 
ja vajalikkust. Samuti ei tead-
vustata, et Lätist alkoholi ost-
misel on konflikt moraali-
ga. Peaks see üldse meile kui 
ühiskonnale vastuvõetav ole-
ma?

Maailma Terviseorganisatsioon on 
öelnud, et alkoholi tarbimise maksi-
maalne piir on kuus liitrit absoluut-
set alkoholi aastas. Üle selle kogu-
se tarbimisel kahjustatakse oluliselt 
oma tervist. Vaatamata sellele joob 
keskmine eestlane aastas 8,3 liit-
rit absoluutset alkoholi ja vägijoogi 
kuritarvitajaid on Eestis umbes 60 
000. 

Alkoholiaktsiisi eesmärk on tõsta 
alkoholi hinda, et raskendada al-
koholi kättesaadavust, just rahalist 
kättesaadavust. Uuringud näitavad, 
et eestlase tarbimiskäitumisel on 
tihe seos alkoholi hinnaga ja  hüp-
peline tõus mõjub efektiivsemalt 
kui stabiilne tõus.

Enamik tarbijaid pahatihti alahin-
davad alkoholi mõju enda tervise-

le. Ent näiteks 10% haiguskoormu-
se ja 20% surmajuhtumite otseseks 
või kaudseks põhjustajaks on alko-
hol. Seega, kui ei olda ise võimeli-
sed hindama kahjusid ja lähtutakse 
enda tegevuses pigem hetkeemot-
sioonidest, siis on riigi kohus sek-
kuda ja inimestele kahju tekitaja 
mehaaniliselt raskemalt kättesaa-
davaks teha. 

Eriti tõhus on selline alkohoolipolii-
tika noorte puhul, kuna see on kõige 
hinnatundlikum ühiskonnagrupp. 
On oluline, et noorte alkoholi tar-
bimine väheneks, kuna inimese aju 
arengufaasis on tähtis, et mõtle-
mis- ja analüüsivõime ning muude 
oskuste areng ei oleks meelemür-
kidest häiritud. Kui inimesel ei teki 
noorena käitumismustrit tarbida 
liigselt alkoholi, siis tõenäolisemalt 
on meil tulevikus põlvkond, kes ei 
kuritarvita alkoholi.

Alkoholiaktsiisil on ka kaudseid, 
kuid olulisi mõjusid. USAs tehtud 
uuringus selgus, et isegi aktsiisi 
suhteliselt väikse tõusuga vähenes 
märgatavalt lastevastase tõsise vä-
givalla risk. Paljudel juhtudel on lä-
hisuhtevägivallas subjekt (tugevas) 
joobes. Potentsiaalselt võib vähene-
da alkoholiaktsiisi tõstmisel ka lähi-
suhtevägivalla ohvrite arv.

Julge teha, julge vastutada
2003. aastal laekus EL-i liikmesriiki-
dele 25 miljardit eurot alkoholiakt-
siisi. Alkoholist tulenevate kahjude 
korvamiseks kulus aga 270 miljar-
dit eurot. Aastal 2014 kogunes Ees-
ti riigikassase 220 miljoni väärtuses 
makse ja Eesti Maksumaksjate Lii-
du andmetel võivad kahjud ulatuda 
alkoholipoliitika rohelise raamatu 
konservatiivse hinnangu kohaselt 

kuni miljardi euroni. 
Praegusel juhul ei kata aktsiisi tulu 
kaugeltki mitte kantavaid kulusid ja 
kuna Haigekassa on alarahastatud, 
siis sellel on kaks suur kahju. Esi-
teks ei saa riik võimaldada vägijoogi 
liigtarvitajatele piisavat ravi. Teine 
ja hullem kahju on aga see, et ini-
mestele, kes ei ole käitunud ennast 
hävitaval moel, ei saa pakkuda pa-
rimat võimalikku ravi, kuna liigtar-
bijate ravi tuleb mingil määral teis-
te inimeste raviteenuste arvelt. Riigi 
ees on ju kõik inimesed võrdsed.

Kas poleks õige ja moraalne neil, kes 
kahjustavad enda tegevusega en-
nast ja/või teisi, võtta selle eest vas-
tutus (praegusel juhul siis aktsiisi 
maksmise näol)?

Piirikalevipoegade panus
Hiljuti avaldatud statistika andme-
tel on käinud iga kolmas eestlane 
Lätis alkoholi ostmas. Muserdab ka 
see, et EV 100 pidustuste ajal toimu-
nud aktsioonist  ,,Maksud sõidavad 
Lätti” võttis osa 4000- 5000 inimest. 

Suure demonstratiivsusega anne-
tasid ,,Maksud sõidavad Lätti” kor-
raldajad/osavõtjad? vähifondile 
,,Kingitud elu” 800 eurot, mis WC-
de rendist üle jäi. Samas jäi Eestil 
saamata 100 000 eurot aktsiisitulu. 
Seega tõid nad Eesti riigile tohutut 
kahju ja teised inimesed, kes on käi-
tunud moraalinormide järgi, pea-
vad kandma hilisemad kulud.

Moraalist ja alkoholiaktsiisist, puust ja punaseks

noored on 

kõige hinnatundlikum 

ühiskonnagrupp
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Esimesed CD-d leidsin vane-
mate asjade hulgast, kontser-
dile jõudsin teadliku fännina 
juba 7-aastasena. Terminaatori 
muusika on olnud minu ja sõp-
rade Treffneri-aja lahutamatu 
osa. 

Kohtume 21.15 reede õhtul Club Il-
lusioni tagaukse juures. Järelkärult 
bändikraami maha vinnates küsib ta 
üle õla: „Noh, noored, kas kuulsite 
juba? Avicii olevat surnud.” Võtame 
istet klubi nahkdiivanitel, jutt keer-
leb ka kõige muu kui muusika ümber.

Kuidas Sinu laulukirjutamis-
protsess välja näeb?
Mõni lugu tahab ise tulla viie minuti-
ga, teinekord kirjutan ühe salmi val-
mis, siis see seisab kolm aastat sahtli-

põhjas enne, kui lõpuks valmis saab. 
Näiteks „Romula” sündis nii, et oli 
vist aasta 2003, kui kord Elmar Liit-
maa juurest Tallinnasse tagasi sõitma 
hakkasin. Ta andis mulle tee peale 
kaasa ühe loo ning ütles: „Eks sa kuu-
la, ei tea, kas see üldse Termikale so-
bib.” Kui olin selle mängima pannud, 
peatasin auto kinni ja helistasin talle, 
laulsin natuke loo algust ning enne 
kui Tallinna piiri ületasin, oli laul val-
mis. 
Kirjutan enda läbielatust ja pastakast 
ridu välja imeda ei saa. Mul on voo-
di kõrval märkmik, juhuks kui keset 
ööd mõni mõte tuleb, hommikuks 
võib mõte olla läinud.  

Kontsertidel mängite küll vist 
alati üsna samu lugusid?
Teame, mis klubides töötab - kella 
2 ajal on rahvas juba parajalt purjus 
ka ja klubirahvas tahab ikkagi hitte. 
Meie jaoks on väärtuslik iga inimene, 
kes meid kuulama tuleb, aga mõni-
kord lihtsalt mõtled, et kaua sa lau-
lad seda „Muinasjutu metsa”. Män-
gime mõnikord „Viskit” või midagi 
päris vanakooli ja kohe on näha, kui-
das põrand hakkab tühjemaks voola-
ma. Inimesed mõtlevad, et ootame 
selle loo ära, võtame baarist joogi ja 

küll siis mõni hitt jälle tuleb. 
Suurtel kontsertidel saab aga män-
gida lausa imelikke lugusid, eriti kui 
meie käsutuses on ka pürotehnika 
ja suured ekraanid. Vahel on üritusi, 
kuhu tulevadki need n-ö tõsiuskli-
kud fännid, seal on ka kogu muusika 
hoopis teistsugune. 

Nii laulusõnadest kui interv-
juudest paistab välja Su lai sõ-
navara. Kust see tuleb?
Teadlikult ma seda arendanud ei ole, 
aga vast on oma osa minu onul Juhan 
Viidingul, ühel 20. sajandi teise poo-
le mõjukamal luuletajal. Olen üld-
se väga palju luulet lugenud, imet-
len alati, kui ilusaid kujundeid võib 
sealt leida, see on mu suur kirg. Lau-
lusõnades proovin hoiduda klišee-
dest - meil ei ilmu igal kevadel uut 
suvelugu, kus rannaliivast, päikesest 
ja ilusatest tüdrukutest räägime. Üks 
erand meil siiski ilmus - „Millest on 
tehtud väikesed tüdrukud”. Üllita-
sime selle detsembri keskel, ükski 
raadiojaam seda mängida ei võtnud, 
kõik tahtsid lume langemist ja küün-
la põlemist kuulata. Oleme üldse il-
gelt kaootiline bänd, ilmselt suures 
osas selle pärast, et mina seda juhin. 
Termikal on selles osas hästi läinud, 

     “Meie püssirohul viskist  
läbi imbuda ei lase!”
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Laulab elust enesest: Jaagup sõnu 
pastakast välja imeda ei oska
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see elab justkui sõltumatult oma elu, 
tööd on nii palju, et ei jaksa ära teha, 
suvi tuleb ka hullumeelne.

FÄNNIDE ERI:
Kaua Termikas veel koos on ja 
lugusid teeb? 
1.novembril 2018 ilmub meil uus 
plaat, tegeleme sellega jõudsalt, väga 
äge uus materjal. Oleme kolm 3 aas-
tat rääkinud, et 1. novembril tuleb, 
aga ega me varem pole täpsustanud, 
mis aastal. Meil on praegu aastas üle 
100 kontserdi, saalid on alati rahvast 
täis, meiega on kõik hästi. 

Miks üldse bändi tegema hak-
kasid?
Esimene põhjus on inimlik edevus, 
tähelepanu keskpunktis on mõnus 
olla. Kindlasti võlus mind ka salapä-
ra, mis bänditegemisega kaasas käis. 
Kui mina kooli läksin, tegutses seal 
üks selle aja kõvemaid pungibände 
Generaator M. Karismaatiline kesk-
koolipoiss Hendrik Sal-Saller oli see, 
kes mulle, teise klassi poisile, esi-
mesed kitarriduurid selgeks õpetas, 
sealt ka see väike nimede sarnasus - 
Terminaator-Generaator. Noh, teine 
põhjus oli muidugi tüdrukute tähe-
lepanu võitmine, see oli väga oluline.

Mis on eheda laulukirjutamise 
saladus?
Kui teaksin seda retsepti, siis ütleksin. 
Ehk tasub küsida tuleb küsida Maian 
Kärmase, Leelo Tungla või Hendrik 
Sal-Salleri käest, kes on kõik väga 
palju häid tekste loonud. Mul on nii, 
et kui pean midagi kohe kirjutama, 
lähen lukku. Tänapäeva tipp-produt-
sendid näiteks oskavad inimese sü-
damelöökide järgi määrata, milline 
biit kellelegi meeldib, mina selliseid 
asju ei tea. Mis kindlasti aitab - häs-
ti palju luulet lugeda. Ja mitte min-
geid avangard haikusid, mis riimi ei 
lähe, vaid näiteks Heiti Talvik, Run-
nel, Kareva, Luik, Viiding. Runnel ja 
Viiding on vist natuke keerulised, aga 
Luik ja Kareva on minu absoluutsed 

lemmikud, seal on seda sügavust ikka 
kilomeetrite kaupa. Nende sõnaka-
sutus on lihtne, on ilus rütm ja riim. 
Kes raamatuid ei loe, see kirjanikuks 
ei saa. Kender näiteks arvab küll, et 
tema on kirjanik, aga nii need asjad 
ikka päris ei käi, enne peab lugema 
ka. 
Sain kunagi Maarja Liisi käest lae-
nuks õpiku „How to write lyrics”, mil-
le ta oli USAst Berklee ülikoolist kaa-
sa toonud. Seal on igasugu kummalisi 
harjutusi, näiteks pane igal hommi-
kul kirja 10 suvalist lauset, enne kui 
isegi hambaid pesed, vetsus käid või 
esimese sigareti teed. Teine harjutus 

- kirjuta üks story mingist suvalisest 
esemest, näiteks oma telefoniümbri-
sest selle sünnist saadik, raamatu au-
tor oli teinud seda tennisepalli abil. 
Lihtne ja jube lahe, asjad hakkavad 
tõesti elama. 
Üldiselt ongi nii, et lugusid peab liht-
salt jutustama. Väikesed kunstilised 
liialdused, mõned nimetavad neid 
miskipärast valedeks, käivad alati 
asja juurde.

Kui Sul ei oleks Terminaatorit, 
siis mida praegu teeksid?
Ma ei ole isegi mõelnud, tõenäoliselt 
oleksin seotud filminduse või teatri-
ga. Lava on mind alati paelunud ning 
nähtavus minu jaoks tähtis olnud. 

Räägi natuke oma kooliajast.
Pahandusi ikka tuli ette, aga need ei 

olnud kunagi õelad, mul lihtsalt juh-
tus. Kui midagi katki läks või õhku 
lendas, vaadati ikka minu otsa, ole-
nemata sellest, kas olin süüdi või ei. 
Geograafia ja ajalugu mulle meeldi-
sid, reaalainetes olin täielik tumba. 
Mäletan hästi, kuidas mu keemia-
õpetaja ütles: „Kreem, pane tähele, 
keemiat läheb sul elus kogu aeg vaja.” 
Kallid noored, võin kohe ära öelda, ei 
lähe, kui te just keemikuks ei hakka 
või piiritust vaarikamahlaga segada 
ei ürita. Ainuke kord, kus mul oleks 
olnud sellega midagi peale hakata, 
oli siis, kui meil kärakat kuskilt võt-
ta polnud. Saime klassiõe juurest me-
ditsiinilist piiritust, tema ema oli arst. 
Seda niisama juua ei kannata, ma siis 
proovisin vaarika toormahlaga lah-
jendada, see reageeris kuidagi imeli-
kult ja oli lõpuks nagu mingi sült või 
tarretis. Vot siis oleks tõesti vaja läi-
nud.
Keskkooli esimeses klassis jäin istu-
ma, sest olin suutnud ühe õpetajaga 
tülli minna. Oma lemmikaine, kir-
janduse vastamisel pidin sellepärast 
neli korda käima. Ülikoolis õppisin 
näitejuhtimise erialal, see elukool oli 
kõva. Sealt on tulnud näiteks sellised 
tegijad nagu Margna, Jõekalda, Mil-
ling, Normann, Seemann… ühesõna-
ga räigelt palju imeinimesi. 

Oled ka Helsingis koolis käi-
nud, kuidas sinna sattusid?
Vanemate töökohad olid seotud Nõu-
kogude Liidu saatkonnaga, isa oli aja-
kirjanik ja ema vist kultuuriministee-
riumis. Nad mõtlesid, et poeg läheb 
muidu pätiks ära, targem on kooli 
panna. Sain sealt korraliku vene keele 
põhja, siiamaani räägin soravalt, tä-
navalt õppisin juurde ka soome kee-
le, keelte peale on mul üleüldse üsna 
hea vaist.

Mida mäletad oma keskkooli 
lõpuõhtust?
No esimest otsa mäletan väga hästi… 
Ei, tegelikult ikka praktiliselt kõike. 
Oli pidu ja bänd, tantsiti ja eks na-

Draama: Scent of a Wo-
man

Neile, kes tahavad mõt-
lemapanevat komöödiat: 
Forrest Gump - sellel fil-

mil on ka maailma ilusaim 
muusika!

„Sellest paljukiidetud „No-
vembrist” mina aru ei saa-

nud…”

Jaagupi filmisoovitus:
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tuke joodi ka. Paljudel Tallinna koo-
lidel oli traditsioon, et pärast pidu 
minnakse Linnahalli katusele päike-
setõusu vaatama. 10. keskkool, prae-
gune Nõmme gümnaasium, asub 
kesklinnast kuskil 10km kaugusel, 
eks selle matka siis vastu hommikut 
ette võtsime.
Keskkooli lõpuga seostub üldiselt 
aga jõhker eksamistress, seda põde-
sin isegi mina, kellel tavaliselt suht 
ükskõik oli. Hiljuti nägin unes, kui-
das komisjon hakkas vanu eksamipa-
bereid läbi vaatama ja tekkis kahtlus, 
et ma pole oma tööd ise kirjutanud. 
Siis tühistati mu keska lõputunnistus 

ja seejärel ka kõrghariduse diplom. 
Mitte et mul kumbagi neist paberi-
test elus vaja oleks läinud, aga võpa-
tades ärkasin üles ikka.

Sul on endal kooliealised lap-
sed, mida praegusest haridus-
süsteemist arvad?
Oma poja pealt näen, et jube palju 
antakse õppida. Kui ta veel trenni ja 
iseenda jaoks pisut aega tahab lei-
da, peab enamasti poole ööni üleval 
olema. Nende koolis, nagu paljudes 
teistes, kehtestati hindamiseks tähe-
süsteem. See oli kellegi jabur plaan 
õppeedukuse tõstmiseks - mahajää-
jad tahtvat ka häid hindeid saada. Te-
gelikult on see jama, lihtne numbri-
line hindamissüsteem on pea ainuke 

hea asi, mis nõukaajast maha jäi, ning 
nüüd on see ka tuksi keeratud. Üle-
üldse eksperimenteerib haridusmi-
nisteerium täiesti vastutustundetult 
laste peal. Kuulen oma laste käest, 
kuidas õpetajat keset tundi perse saa-
detakse ning veel juurde lisatakse 
„mu isa on advokaat”, pedagoog aga 
ei tohigi sellele kuidagi reageerida. 
Viimsi koolis ei või isegi narkokoe-
rad enam käia - äkki mõni laps on al-
lergiline! Absoluutselt kõikide asjade 
tolereerimine ei ole õige, ühiskond 
muutub siis selliseks nagu näiteks 
Rootsis. Ja selle moodi ei taha me te-
gelikult olla, nemad ongi valimatult 

kõige sallimisega oma riigi üsna maa-
tasa teinud. Ma ei ütle, et Eesti peab 
väike vihane marukoer olema, aga 
igal asjal on mõistlikud piirid. Nii on 
ka õpetajatega - ta on seal klassi ees 
selleks, et sinu lolli ajusse mingeid-
ki teadmisi sisestada, see disrespect, 
mis praegu maad võtab, on jube. 
Tuima tuupimist peaks korralikult 
vähendama, tuleks hoopis rohkem 
õpetada, kuidas infot ise leida ning 
rohkem IT-teemale toetuma, nii, 
nagu meid õpetati omal ajal võõrsõ-
nade leksikonist tähendusi leidma. 
Tarvis on arendada seda, mida ei saa 
guugeldada - kauneid kunste, kirjan-
dust, täpsemalt selle mõistmist. See 
oskus tuleb vaid lugedes, analüüsi-
des, arutledes, päriselt sõna mõju 

kuulates. Ning veel - väga oluline on 
õpetada uudistel vahet tegema, mis 
on päris ning mis mitte. Meil näi-
teks on suhteliselt valitsusesõbralik 
peavoolumeedia, samuti võib suur-
tes sotsiaalmeedia kanalites juhtu-
da, et mõni uudis ei jõuagi meieni. 
Ka halbadest asjadest tuleks rääki-
da, mitte pead jaanalinnu kombel 
liiva alla peita. 

Lõpetuseks. Oled väga pal-
ju reisinud, ehk jagad mõnda 
värvikamat elamust?
Üks ohtlikumaid reise oli kindlasti 
Motoreporteriga, marsruudile jäid 

muuhulgas Liibanon, Süüria, Jorda-
ania, Iisrael. Minek sattus ajale kaks 
nädalat pärast seda, kui eestlased 
seal ära rööviti. Siis netikommen-
taarium kihas ka, et kuhu te nüüd 
ronite, teid, värdjaid me küll taga-
si ostma ei hakka. Süürias oli araa-
bia kevad just alanud, tankid seisid 
Dar’ā linna väravates ja seal oli küll 
ebasõbralik tunne. Iseenesest on 
hea, et sai seal piirkonnas ära käi-
dud, sest nüüd ei ole sinna enam 
tükk aega asja. Liibanon mulle näi-
teks väga meeldis, Jordaania oli ka 
mõnus. Sealne kuningas on ise Har-
ley-mees ning lasi endale korraliku 
mootorratatee ehitada, King’s Hig-
hway on üks kõige ägedamaid teid, 
kus ma üldse kunagi sõitnud olen.

PILDID: MARTIN PEDAJAAlati tegusad: aasta lõpus ilmub 
Terminaatoril uus album
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2015. aasta sügisööl istusin Hugo 
Treffneri gümnaasiumi trepil, see-
juures mõlgutasin endamisi mõt-
teid ühest elu suurimast läbikukku-
misest: ma ei pääsenud mainekasse 
üldhariduskeskkooli õppima. Üsna 
kindlalt oli toonane nukker meele-
olu põhjustatud pisukesest märju-
kesest, mida eelnevalt kultuurselt 
limpsitud sai, ja tõsiasjast, et ena-
mik minu sõpru reastati värskete 
õpilaste nimekirjas. Tegelikult ma 
Treffnerisse nii väga ei pürginud-
ki. Mõtlesin lihtsalt, et hea oleks 
koolis käia, sest elukoht asub nur-
ga taga ja koduhoovis traavivate 
treffneristide näod olid juba üsna 
tuttavad. Mis seal salata, elegant-
ne koolisõrmus paelus mind eriti. 
Tahtsin minagi olla üks neist, kes 
uhkelt ning kütkestavalt seesuguse 
koolisõrmusega lehvitab. Nüüd aga 
helgib sõrmes valgel glasuuril Tartu 
Jaan Poska gümnaasiumi logo ja ma 
pole sugugi pettunud, sest puutun 
killukesega Treffnerist igapäevaselt 
ikkagi kokku.

Kummalisel kombel on mõned 
minu kõige lähedasemad sõbrad 
treffneristid ja mitu hinnatud Poska 
õpetajat Treffneri vilistlased. Sellest 
tulenevalt on mul raske nentida, et 
treffneriste tembeldatakse üldpil-
dis parajateks parvenüüdeks – pea-
miselt alaväärsuskompleksi küü-
sis vaevlevate konkurentide seas. 
Osaliselt vastab ehk tõele, et treff-
nerluse näol on tegemist justkui re-
ligiooniga, mida palavalt kummar-
datakse ja mille meelevallas veidi 
kõrgilt käituda võib. Treffnerist vai-

kib enamasti maha igasuguse Treff-
nerile eelnenud isikliku ajaloo ja 
arvestab ajaarvamist hetkest, mil ta 
Treffneris õpinguid alustab. Esineb 
olukordi, milles treffnerist ei tun-
nista seetõttu aeg-ajalt enda koo-
liväliseid sõpru. Kõik loomad on 
võrdsed, aga vahel on treffneristid 
tänavapildis oma koolisiseste ka-
mraadidega teistest võrdsemad ja 
näib, et nende silmis oleks piinlik 
tunnistada enda päritoluna mõnd 
väikest põhikooli.

Levinud on ka arvamus, et iga õige 
treffneristi elu tsentraaliks on alko-
hol. Kus mujal neid siis veel koh-
tab, kui mitte Rüütli tänaval toosti 
tõstmas ja stressi uputamas? Väide-
tavalt on nende meelistegevuseks 
joomine, hobiks joomine, igapäe-
varutiiniks joomine, ühistegevus 
klassikaaslastega on õpilasfirma 
loomine...ei, selle hulka kuulub sa-
muti siiski joomine. Vahepeal peab 
küll arvestustele ilmuma ja meele-
heitlikult kunstiajalugu õppima, 
aga enne ja pärast seda võib vabalt 
dringile minna – pisiasjad pole ku-
nagi takistuseks. Niikuinii spon-
soreerib ettevõtmist vanemate Joo 
Palju Jaksad fond, sest kui sa õpid 
Treffneris, on sul tõenäoliselt rik-
kad või kuulsad vanemad, eks?

Ometi ümbritseb treffneriste võr-
ratu nimbus: „Sa õpid Treffneris? 
Oled  k i n d l a s t i  tark!“ Kahtlema-
ta pingutab igaüks müstilise oreoo-
li nimel viimse hingetõmbeni, aga 
igasuguse vaidlusolukorra võitmi-
seks argumentatsioonina „Ma õpin 
Treffneris!“ karjumine, ei varja tõi-
ka, et inimene kirjutab sõna „mõt-
tetu“ ühe t-ga. Iroonilisena tundub 
fakt, et kirsina tordil on „Eesti kee-
le seletavas sõnaraamatus“ mõiste 
„treffnerist“ ja puudub sõna „pos-
kalane“. Võibolla kõneleb minus 
humanitaarõpilase kibestumus, 
võibolla poskalase, aga mul on hea 
meel, et treffneristide ortograafiast 
põhjustatud peavalu hüvitab nen-
de abivalmidus minu kodutööde la-
hendamisel. Siinkohal tänan kõiki 
treffneriste, kes mind matemaatika 
arvestusteks kordamisel õpetavad.

IIRIS KARMEL ARULA
(JPG XIIa)

Poskalane Treffneri ukse taga 

Kõik loomad 

on võrdsed, 

aga mõned loomad on 

teistest võrdsemad.

- George Orwell

‘‘

K
A

R
IK

A
T

U
U

R
: A

R
LE K

U
U

R
A


