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MÕTISKLUSkõne

OLGA TITOVA KÕNE LÕPUKELLA AKTUSEL

Lugupeetud abituriendid, kollee-
gid, külalised. 
Räägitakse, et aeg lendab kiiresti, 
kui veedad seda heas seltskonnas. 
Olemegi meie jõudnud järjekord-
se lennuga viimase koolikellani. 
Teie teekonda, kallid abituriendid, 
on vorminud kaks põhilist motot: 
„Õpime elu, mitte kooli jaoks“ ja 
„Unista-planeeri-teosta“ ehk mit-
teametlik uurimis- ja praktiliste 
tööde moto. Kuid peale õppimi-
se oli teil ka põnevat ja koolipere-
le meeldejäävat ühistegevust: küll 
olete käinud teatrites, ühistel õhtu-
söökidel, korraldanud balli, rebas-
te jooksu, õpetajate päeva, õpilaste 
jõulupidu, lõpuõhtut, ööakadee-
miaid. Olete käinud olümpiaadi-
del, klassireisidel ja välipraktika-
tel, osalenud projektides ja võtnud 
mõõtu spordiüritustel. Ühed liitsid 
ja lahutasid mitmel erineval moel, 
teised püüdsid liblikaid ja uurisid 
taimi, kolmandad kogusid päri-
musi tulevaste põlvkondade jaoks. 
Nüüd on see suuremas osas läbi ja 
tuleb ette võtta riigi- ja koolieksa-
mid. Enne seda aga tahaksin täna 
teiega läbi viia väikse viktoriini. 
Mõelge vastuste peale, kuid ärge 

öelge neid välja. 
* Nimeta 5 kõige rikkamat inimest 
maailmas.
* Nimeta viie viimase aasta Eurovi-
siooni võidulaule. 
* Nimeta 5 Nobeli preemia laureaa-
ti aastast 2017. 
* Nimeta 5 selle aasta Oscari pree-
mia võitjat. 

Kas tuli kõik meelde? Andke käega 
märku, kes kõike seda teadis. Au-
salt öeldes, mina ei oska kõikidele 
küsimustele vastata. Aga küsimu-
sed tundusid huvitavad.
Proovime nüüd midagi muud. 
* Nimeta 5 õpetajat, kes sind kooli-
teel kõige rohkem mõjutasid.
* Nimeta 5 klassikaaslast, kes istu-
sid sulle kõige lähemal matemaati-
ka tunnis. Nüüd mõtle korraks, kui 
paljude peas sina läbi jooksid.
* Nimeta 5 sõpra või klassikaaslast, 
kes on sind kõige rohkem aidanud. 
* Nimeta 5 inimest, kellega sulle 
meeldib aega veeta. 

Kas läks paremini? Julgen väita, 
et teisele viktoriini osale vastasi-
te ka palju kiiremini, kui esimese-
le.  Esimene osa viktoriinist oleks 

veel  keerulisem, kui ma küsiksin 
näiteks  2014. aasta Nobeli preemia 
laureaate. Või 2010. aasta Oscari 
võitjaid. 
Faktid ja nimed unustatakse aja 
möödudes. Auhinnad jäävad riiu-
litele seisma. Aga inimesed, kes on 
meie lähedal, ei unune. Nad võivad 
meid märkamatult aidata ja toeta-
da. Just praegu, pingelisel ajal on 
nad kõige olulisemad. Ka teie jää-
te teistele meelde mitte ainult rii-
gieksamite tulemuste või meda-
lite põhjal, vaid ka selle poolest, 
milline te olite õpilasena, klassi-
kaaslasena, koolivenna- või -õena. 
Olge oma klassikaaslastele toeks 
eksamiperioodil. Uskuge, õpeta-
jad hoiavad teile pöialt. Õpetajana 
ja klassijuhatajana ütlen, et te jää-
te meile kindlasti meelde. Loodan, 
et olete nautinud meie seltskonda 
sama palju, kui meie nautisime teie 
seltskonda. Soovime teile eksamitel 
edu, me usume teisse ja loodame, et 
kuuleme teie saavutustest ka pärast 
kooli lõpetamist. Võib-olla ka kate-
gooriates, mida varem mainisin. 

Olga Titova

PEATOIMETAJAD
Helene Maria Kikas

Kati Ilus

JUHENDAJA
Kristi Sarap

TOIMETUS
Alicia Jemets
Karmen Kukk

Kirke Maria Lepik

KÜLJENDUS
Anette Habanen
Olivia Raudsik
Tanel Tamm

KAANEFOTO
Tanel Tamm

“Tulevik on kohe algamas. Tule-
vik on kohe käes. Iga koolikell on 
samm lähemale iseseisvusele. Iga-
üht ootab ukse taga uhiuus ja pä-
ris oma elu. Selline, kus ei kehti 
enam sisseharjunud õpetaja-õpi-
lase võimusuhted. Kus klassihie-
rarhia kaotab kehtivuse ja laguneb 
koost. Lõppeb koolikoridori akna-
laual teiste pealt koduste ülesanne-
te maha tegemine. Alata võib täis-
väärtuslik elu. Väärikas elu.” - Jim 
Ashilevi “Kehade mets”

Gümnaasium oli veel kolm aastat 
tagasi tulevik. Nüüd on see juba 
osa minevikust ja tulevik on hoopis 
midagi muud. Tulevik on ühteaegu 
hirmutav ja lootustandev, ootama-

tusi täis ja samas nii oodatud.
“Jah, me valmistusime vääriku-
seks. Neidude riietus muutus tead-
likumaks ja konservatiivsemaks. 
Noormehed hakkasid pintsakuid 
kandma. Eriti hakkas see silma just 
poiste puhul, kelle maine oli õpe-
tajate silmis halb. Just need vennad 
olid veerandi lõpus ülikondades ja 
läksid, kommikarbid kaenlas, pä-
rast tunde õpetajatelt paremaid 
hindeid välja moosima. Enamas-
ti läks õnneks, sest neil kaabaka-
tel oli sarmi. Ja millisele õpetajale 
ei meeldiks näha pingutust? Juba 
ainuüksi see annab lootust, kui 11 
aastat dresse kandnud lontrused 
otsustavad viimasel aastal James 
Bondideks hakata. Miks mitte? 
Mängigu! Fake it till you make it. 
Teeskle seni, kuni sinust ükskord 
saabki see, keda mängisid.” - Jim 
Ashilevi “Kehade mets”
Mängi ja teeskle sinagi, kallis lõ-
petaja, nii kaua, kuni ükskord saab 
teesklusest reaalsus, kuni kõige 
kättesaamatumadki ulmad saavad 
tõeks. Mängi, et oled see õnnelik ja 
edukas inimene, kes 7-aastane Sina 
olla tahtis. Teeskle enesekindlust ja 
tee nägu, nagu teaksid kaljukind-
lalt, kuhu viib Su tee, isegi kui tege-
likult pole Sul vähimatki aimu, mis 
edasi saab. Teeskle, et matemaatika 
on mäng, ning see muutubki män-
guks. Teeskle, et oled hea kõigi vas-
tu, oled hea maailma vastu ja mär-
ka, kuidas jagatud headus Sinuni 
lõpuks tagasi jõuab. Kuid pea mee-
les: et olla hea kellegi teise vastu, 
pead kõigepealt olema hea iseenda 

vastu. 
Teeseldes saab aimu sellest, mis 
võib ees oodata. Kindlasti tuleb see 
kasuks eelnimetatud situatsiooni-
de puhul, kuid igavesti ei saa teesk-
leja olla – olge ettevaatlikud, män-
gida ei tasu siis, kui see alatiseks 
mänguks jääbki. 
Teesklemine on riskantne, aga ris-
ke peab elus võtma. Riskide võt-
mine on see, mis närvikõdiga vere 
keema paneb ja adrenaliini lakke 
lööb. Kindlasti oli Treffnerisse as-
tuminegi nii mõnegi jaoks suu-
rem või väiksem risk, kuid olen 
enam kui kindel, et selle riski võt-
mine tasus end ära. Enesekindlalt 
raamatuid läbilugemata kirjandu-
se arvestusele minemine, füüsi-
ka tunnis peale mitmendat korda 
abi küsimist ülesandest arusaami-
se teesklemine, koolisööklas järje-
korras ette trügimine – need koo-
lipoiste ja -tüdrukute mängud on 
nüüd mängitud. Klišee nagu ta on, 
aga kõik on võitjad. Teeskle, et oled 
võitja ja sa oledki. Fake it till you 
make it ja nii ongi.

FAKE IT TILL YOU MAKE IT
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Teeskle seni, 

kuni sinust ükskord 

saabki see, 

keda mängisid

“

Et olla hea 

kellegi teise vastu, 

pead kõigepealt 

olema hea 

iseenda vastu

“
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KÕIGE-KÕIGEMADMEENUTUSI

“Kõik need kolm aastat oli üks meeldejääv hetk”

Kolme gümnaasiumiaasta 
eredaimad mälestused ja õpi-
tud tarkuseterad - Miilang 
uuris lõpetajatelt, millega on 
Treffner neile südamesse pu-
genud ja mida nad tahaksid 
lennukaaslastega jagada.

“Rebaste ristimised ja ballid on 
iga kooliaasta tipphetked. Eriti 
tore, kui ise mingeid lollusi te-
gema ei pea ja saab rebaste üle 
naerda.”

“Rebaseid ristides suutsin 
koirohusüstlaga rebase suu ase-
mel enda silmad ja suu täis prit-
sida. Ristimist ettevalmistades 
jäime kooli ööseks ning lõhku-
sime teise korruse pikas korido-
ris ühe akna ära. Sain tol päeval 
koolimaja alarmsüsteemi koodi 
ka teada.”

“Väga on meelde on jäänud re-
baste ristimine 10. klassis, kui 
pidime klassiga Raekoja platsil 
lamba häälitsusi imiteerima ja 
joostes endale rahva hulgas teed 
tegema. Vaadati, et mingid hul-
lud on lahti pääsenud.”

“Hetk 10. klassi ballil kui E-klas-
si esindusest kadus tüdruk ära 
(läks spaasse) ja Robert pidi 
tantsuvoorus üksinda oma lii-
gutusi demonstreerima.”

“Priidu Beier ja kunstiajaloo esi-
mene suuline arvestus, kus kõik 
ukse taga paaniliselt tuupisid ja 
magamata nägudega olid.”

“Erki Hüva klaverikontserdid 
matemaatika arvestuse ajal; 
katuselkäimised, millest keegi 
teada ei tohiks.”

“õpetaja Ülle Seevri dab”

“Aeg Tantsutaldades on a-la-ti 
vahva olnud!”

“Kui me lennuga ei suutnud 
ühisreisi välja mõelda.”

“Ühel ilusal suveõhtul, kui ema 
käskis mul prügi välja viia…”

“Ühel sügisel sai alus pandud 
kõige üllamale, kõige Lillama-
le vennaskondadest. Meil oli 
keerulisi aegu, mil Kollased ot-
sustasid meile rusikat vibuta-
da. Julgen öelda, et välja tulime 
võiduga - Lilla nagu Võit. Ja lilla 
vaim elab Treffneris edasi.”

“Treffner oli tore, aga ma loot-
sin, et see on natuke toredam, 
kui see tegelikult oli.”

“Kindlasti kõik armsad inime-
sed, kellega olen viimase kolme 
aasta jooksul kohtunud, jäävad 
mulle meelde. Mu gümnaasiu-
miaeg ei oleks olnud nii vahva, 
kui ei oleks tohult palju oma-
moodi huvitavaid klassikaasla-
si, sõpru ja õpetajaid.”

“Minu jaoks andis Treffner to-
hutult palju. Siia tulles olin ma 
üpris tagasihoidlik ja ei usku-
nud endasse, kuid siit lahkun 
ma enesekindla inimesena, kes 
teab milleks ta on võimeline ja 
mis/kes on talle päriselt elus 
tähtis ning kes on valmis vastu 
astuma uutele katsumuste. Ai-
täh Treffner nende kolme ime-
lise aasta eest!”

“Võtke inimesi enda ümber, 
nagu nad on, leppige nendega. 
Palun naeratage rohkem!” “Aitäh, HTG, oli meeldiv!”

Mõista-mõista, kes on...?

Merily Allik
Joosep Kaimre
Raul Markus Vaiksoo
Geoff Gross
Sandra Võsaste

Klassi Aime 
Punga ehk 

inimene, kel-
le sõna alati 

peale jääb

Rauno Variku
Kevin Reisenbuk
Märt Saar
Marija Toomjõe
Karl-Johannes Kõiv

Klassi Uve 
Saar ehk ini-

mene, kes on 
alati valmis 

esinema
Mihkel Hõlpus
Marie Olli
Andrus Kuusk
Marite Ainso
Elisabeth Raidma

Klassi Ülle 
Seevri ehk 

inimene, kel-
lel ei saa jutt 
kunagi otsa

Arle-Martin Kuura
Frederik Raud
Andor Aland
Alar Lambrik & Henri 
Oskar Kortelainen
Andre Ahuna

Klassi Prii-
du Beier ehk 

kõige oma-
laadsemate 

mõtetega ini-
mene

Laura Kirs
Siim Ilves
Ethel Enniko
Getter Pihlak
Ege Sild

Klassi Helen 
Köhler ehk 

kõige naeru-
suisem ini-

mene

Katriin Oja
Kristina Lillo
Kaisa Rooba & Stella 
Ploom
Marite Ainso
Liis Marii Valeika

Klassi Kris-
tiina Punga 

ehk inimene, 
kellel on alati 

mõni komm

Andres Rõõm
Kevin Reisenbuk
Martin Ojamaa
Mihkel Ruut
Kiur Erik Eensaar

Klassi Aimar 
Poom ehk 

kõige suurem 
spordientu-

siast

Nii õpetajaid klassi ees kui saatusekaaslasi kõrval-
pinkides õpitakse kolme aasta jooksul päris hästi 
tundma. Miilang uuris välja, kes keda meenutab.
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PILTEPILTE

Tagasivaate teisipäev
Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 
sõna. Miilang pani kokku väike-
se valiku fotodest, mis võtavad 
kokku 110. lennu kolm meele-
olukat gümnaasiumiaastat.

FOTOD: ERAKOGU Elu nagu 
Hollywoodis

B15

A15

Munga 
tänava 
gäng 

Mitte ainult edu-
kad õppurid, vaid 

ka suured spor-
dientusiastid! 

Kolm triipu ja ossikü-
kid

Tarkus peas, 
noorus hinges

Treffneristid 
on üksteise-
le toeks ka 
raskeimatel 

aegadel 

Teeme ise Toi-
dutorni! 

Emotsioonid 
alati laes

Koostöö on treff-
neristil veres 

Ristimine in a nutshell 

E15

D15

C15
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uus algus

MIDA OOTAD TULEVIKULT?

“Tallinna ülikooli itaalia keelt ja 
kultuuri õppima, sest mulle on 
võõrkeeled väiksest peale meel-
dinud.”

“Plaanin Inglismaale Westm-
insteri ülikooli ajakirjandust 
õppima minna.”

“Tartu ülikooli arvutitehnikat, 
et saada paremini aru, kuidas 
asjad päriselt masina sees liigu-
vad.”

RIKKAKS SAAMIST

50%

22% 18%

10%

RAHULOLU JA 

ÕNNELIKKUST

HUVIPAKKUVAT TÖÖD PERE LOOMIST

“Tahan kindlasti tulla Eestis-
se tagasi ja jagada teistega oma 
teadmisi.”

“Loodan leida lahenduse prü-
gi sorteerimisele.”

“Mitte nii suurt piinamist nagu 
Treffneris.”

“Võimalikult ruttu piisavalt 
raha teenida, et ülejäänud elu 
hästi elada ja midagi kasulikku 
teha.”

“Tahaks lihtsalt õnnelik olla ja 
hakkama saada. Teada, mida 
elult oodata.”

“Leida oma koht.”

“Rahu ja vaikust”

“Teklikotti”

“Miljardeid”

“Treffner-ülikool-Marsile”

uus algus

Treffner-ülikool-rikkaks?

Aeg on Treffneri mitteametli-
ku moto järgmise etapi käes. 
Kuidas plaanivad lõpetajad 
seda või mõnda muud unis-
tust ellu viia?

MIDA PLAANID TEHA PÄRAST 
GÜMNAASIUMI?

“Lähen Amsterdami ülikooli 
psühholoogiat õppima, see on 
mu suur soov olnud juba mitu 
aastat.”

“Kolin kihlatuga Tallinnas kok-
ku. Lähen õppima midagi huvi-
tavat, aga mille lõpetamist ma 
oluliseks ei pea, sest ei taha end 
koheselt siduda 3-5 aastaks ühe 
linna/kooli/erialaga.”

“Inglismaale Surrey ülikooli 
keemiat õppima, sest meeldi-
vad uued olukorrad ja väljakut-
sed ning Eestist lahkumine ja 
iseseisvalt välismaale minek pa-
kub mulle täpselt seda.”

“Tartu Ülikooli arstiteaduskon-
da, kuna arste on alati tarvis.”

“Saan Šotimaa mägede vahel 
bakalaureusekraadi seiklemi-
ses. Kui selline asi on olemas, 
siis miks mitte minna!”

“Kanadasse lapsehoidjaks, sest 
tahan oma inglise keelt paran-
dada ja hiljem Kanada ülikooli 
minna.”

“Tartu ülikooli kehakultuuri, 
sest terves kehas terve vaim.” “Tahaks vabatahtlikuks.”

“Näitekirjanduse kursuse ajal 
oli paar tundi semiootika dok-
toriõppes oleva inimesega ning 
semiootika on sellest ajast saa-
dik paelunud.”

“TTÜ kui veab. Võiks midagi 
kena ja majandusalast.”

“Ülikool on lollidele.”

43%

30%

10% 10%
7%

EESTISSE 

ÜLIKOOLI

VÄLISMAALE 

ÜLIKOOLI

VÕTAN 

VABA-AASTA

AJATEENISTUSSE REISIN MÖÖDA 

MAAILMA RINGI
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NOORED AJAKIRJANIKUD NOORED AJAKIRJANIKUD

Sandra Võsaste, Liis Marii Va-
leika ja Heido Nõmm on Mii-
langu tegevuses vapralt kaasa 
löönud. Kolme aasta jooksul 
on nende kirjasõnal olnud 
suur roll selles, millise kuju 
ajaleht tänaseks võtnud on - 
põnevad arvamuslood, eks-
perimendid ja intervjuud on 
mitmed Treffneri õpilased 
põnevusega veerima pannud. 
Sandra on teinud usinat tööd 
peatoimetajana, mille eest 
kaasmiilanglased tema eest 
sügavalt kummardavad. 
Visakem aga pilk peale nen-
de HTG-s veedetud aastatele 
ja selle kõige algusele - ene-
setutvustustele rebaste Face-
booki grupis.
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OOD MIILANGLASTELE Mis puutub minu rebase iseloomustusse, siis noh, praegu kirjutaksin 
kindlasti vähem. Võib-olla ei kirjutakski, need iseloomustused tekita-
vad suht korralikult eelarvamusi, nagu selgunud on… Regulaarselt ei 
tegele ma enam ühegi vana hobiga, aga asemele on tulnud uued ja kor-
dades aeganõudvamad. 
Magamise peale olen endiselt meister - magan kohe, kui pea patja puu-
dutab, vahepeal ei maga nädal aega järjest põhimõtteliselt. Tantsutal-
dade poisid mind väga kaua ei kartnud, semustusime trennijärgsetel 
saunaskäikudel juba paari esimese nädala jooksul
Aastal enne gümnaasiumisse tulekut õppisin, et asjade pärast pole vaja 
muretseda, kümnes klass ainult kinnitas seda. 11. klass tõestas, et raske 
ja südamega tehtud töö kannab vilja, kuid et puhata tuleb ka osata. 12. 
näitas, et inimesed, kes on sulle mõeldud, jäävad alles või tulevad alati 
tagasi.

Tänu Miilangule olen saanud kolme aasta jooksul kõige koolis toimu-
vaga esimeste seas kursis olla. Samuti on pidev kirjutamis- ja toime-
tamistöö ning sinna juurde Kristi nõuanded olnud suurepärane kool  
- oskused ning kogemused, mille nimel oleksin pidanud tulevikus kõ-
vasti rohkem pingutama. Vast kõige olulisem on aga see, et Miilanguga 
töötamine on andnud suurele osale minu Treffneri-ajast tähenduse - 
tunnen, et minu olemasolu muudab midagi.

Kolm aastat HTGs on olnud ühed kõige emotsionaalsemad ja tegusa-
mad siiani. Võrreldes põhikooli lõpuga olen kindlasti muutunud. Tar-
tusse tulles ei olnud mul põhimõtteliselt mitte mingit tutvusringkonda 
ning pidin end sundima inimestega suhtlema - nüüdseks ei kujuta ma 
elu oma uute sõpradeta ettegi. Uued kogemused ja tutvused on mind 
palju enesekindlamaks ja sõltumatumaks muutnud. Miilangus kaasa 
löömine on arendanud kindlasti mu kirjutamisoskust, kuid ka avanud 
mulle ajakirjanduse ja kommunikatsiooni maailma. Gümnaasiumi al-
guses olin kindel, et tahan saada õpetajaks. See on siiani variant, aga 
olen avastanud uusi külgi endas ja ühes sellega ka ideid tulevikuks. 
Muu on veel küsimärk, kuid tean, et tahan ka edaspidi tegeleda olulis-
te teemadega, millest võibolla piisavalt ei räägita. Viimase aasta jook-
sul olen oma kirjutiste kaudu nii Miilangus kui ka UPT raames väga 
avameelselt ja ausalt puudutanud keerulisi, kuid tõelisi teemasid ning 
tunnen, et see on miski, millega tahan kindlasti jätkata.

Lõpetuseks väga sentimentaalne aitäh inimestele, kes mind toetavad 
ja aitavad ning jään igatsema Treffnerit, õpetajaid ja võibolla ka Tartut.

LIIS MARII SANDRA

HEIDO
Heido enesetutvustust rebaste gru-
pis võib iseloomustada kui lühike ja 
lööv: “Tervist, olen Heido!” Gümnaa-
siumiaastaid kommenteerides jätkab 
ta sama lühidalt ja tabavalt, sõnades: 
“Olen mõistnud, et viimasel hetkel 
on parem kui mitte kunagi.” Heido li-
sab veel, et Miilangus kaasa löömine 
on võimaldanud tal tutvuda ülivahva-
te inimestega, kellega muidu poleks 
eales vestlema asunud.
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lõpetajad

12. a
Merily Allik
Mihkel Hõlpus
Kersti Joala
Kadri Jürissaar
Külli Kangro
Johanna Maria 
Karjus
Laura Kirs
Carl Kivioja
Aveli Klaos
Keith Kristian Kulo
Kaarel Kuresoo
Arle-Martin Kuura
Indrek Lombiots
Martin Mandel
Emil Rasmus Merzin
Märt Morel
Katriin Oja
Roland Pärn
Jaanus Randma
Katre Reinart
Anni Ritson
Andres Rõõm
Eliis Simson
Liisa Sonn
Madis Steinberg
Maret Sõmer
Ürgen Sõukand
Annabel Talts
Illimar Erich Tender
Karl Treial
Keilin Turjakas
Katre Uibo
Markus Uppin
Rauno Variku
Markus Vernik
Karl-Christofer 
Veske 

12. d
Marite Ainso
Agnes Annilo
Ode-Lee Asi
Eeva Liisa Bender
Geoff Gross
Greete Hollas
Emma Maria 
Kalmus
Hans-Hendrik 
Karro
Kethlin Kaseorg
Raiko Kittus
Henri Oskar 
Kortelainen
Ellen Rebecca 
Kruuse
Anette Kull
Orm Angmar 
Kusnets
Alar Lambrik
Hedi Laos
Isabel Mae
Hanna-Maria Mets
Siim Mällo
Henri Olak
Maarja Osi
Anna Marie 
Paabumets
Margus Paaliste
Getter Pihlak
Richard Päll
Heidi Raudsepp
Anna Rehi
Mihkel Ruut
Sander Schaffrik
Kris-Robin Sirge
Ireen Tarto
Ander Tiisler
Katrina Tiismus
Marija Toomjõe

12. c
Andor Aland
Andrea Ani
Raimond Aus
Kai Budrikas
Ethel Enniko
Samuel Gavronski
Meeri Jürgenson
Age Kannumäe
Taavi Koppel
Karl Robert Kuum
Andrus Kuusk
Kristel Kõivo
Greete Kõnnussaar
Kaie Leppik
Richard Leppik
Lovisa Anetta 
Marcella Lilles
Kaisa Mitt
Nora Nurme
Martin Ojamaa
Johanna Olesk
Maileen Pillaroo
Stella Ploom
Gundra Raissar
Raul Villem Reedi
Madis Reemann
Taavi Reinthal
Kaisa Rooba
Herman Rull
Märt Saar
Kaisa Schiffer
Viktoria Soodla
Raul Markus 
Vaiksoo
Martti Vanker

12. b
Silvia Hiie Aabloo
Marc David
Siim Kristjan 
Ellervee
Kristjan Hinno
Kati Iher
Siim Ilves
Pilleriin Jukk
Kirill Jurkov
Joosep Kaimre
Karolin Kardmaa
Carolin Kirotar
Kristina Koch
Peeter Paul Kollist
Jan Erik Konksi
Pauliine Konsa
Karin Kruuse
Kristiina Kuningas
Siim Tanel Laisaar
Kärt Lang
Kristina Lillo
Marten Mõttus-
Asson
Mirko Nõmmsalu
Hendrik Ojamaa
Eva Liisi Ojaveer
Marie Olli
Martin Pedaja
Hannaliina Piho
Frederik Raud
Kevin Reisenbuk
Rudolf Stenar 
Saluoks
Mikko Leo Selg
Kristjan Solmann
Triin Mirjam Tark
Andreas Teder
Maris Turb
Arnold Veltmann
Loona Volke
Johannes Ööpik

12. e
Andre Ahuna
Kiur Erik Eensaar
Laura Inno
Anette Jaani
Gertrud Jaks
Rauno Juntson
Karl-Johannes Kõiv
Janete Lest
Silvia Linnuste
Karl Joosep Malõšev
Markus Milk
Karl Erik Miller
Diana Mällo
Marta Napa
Heido Nõmm
Anastasia Nõmmik
Joonatan Oras
Renna Org
Markus Jörgen 
Paapsi
Kärolin Pannik
Maria Pärli
Annaliisa Raid
Elisabeth Raidma
Elis Raud
Johanna Reinik
Kristin Reino
Robert Reinsalu
Simone Senkevitš
Ege Sild
Lisette Tiganik
Liis Marii Valeika
Ketlin Virumäe
Pille Triin Voolaid
Sandra Võsaste

110. lend


