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2 Miilang

toimetus

Armas lõpetaja!
 

Sind härdal meelel eluteele saadab Härra Maurus,
lootes, et Sul selge nüüd on kordne integraal
ja kindlalt meeles iga Botticelli tehtud maal
ning teada ehk ka see, miks välja suri dinosaurus. 
 
Jääb hetkeks tühjaks koolimaja Munga tänaval
ja vaatab, kuidas keksusammul suveõhku tõttad,
et sügisel siis jälle uued noored vastu võtta,
kes tarkust taga nõudma tulnud silmal säraval.
 
Saab Sust teadlane või juuksur, kokk või luuletaja,
püüa olla enda ja maailma vastu hea,
tee vahel miskit ära ka siis kui ei pea
ning üles otsi see, mis Sul on õnneks vaja!
                                
Täname: lõpetajaid nende vahvuse eest,
Anettet kannatlikkuse ja küljendusmaagia eest,
kõiki õpetajaid ja kooli juhtkonda nende
igapäevaselt ja aastaringselt tehtud töö eest,
klassiruumi 105 jaheda peidupaiga pakkumise eest,
kui väljas valitseb leitsak.

AJALEHE TOIMETUS 

Armsad lõpetajad, tervitan teid möödunud sajan-
dist ehk aastast 1999, kui direktor surus minu kätt 
ja lõputunnistus peos, võisin astuda oma teed. 
Nüüd mõtlen, kas olen 21 aastaga õppinud mida-
gi, millega siluda teie eelseisvat teed?
Kui te viie aasta pärast klassi kokkutuleku kor-
raldate ja kujutate ette, et viibite siis kõrgharitud 
seltskonnas... Meie arvasime ka nii, aga enamikul 
olid õpingud ikka pooleli. Ja kümme aastat pä-
rast gümnaasiumi lõpetamist – kannate laulatus-
sõrmuseid ja loete, kui palju on lapsi? Ka see võib 
olla ebatõenäoline. Viieteist või kahekümne aasta 
pärast ehk. Tuleb ka see aeg, kui kahetsete, et mi-
dagi jäi õigel ajal tegemata. Unistused olid suured 
ja ideaalid kõrged, aga jooksite ikka omaenda var-
ju järel. Mida madalamale vajus päike, seda sel-
gemaks sai, kus peitus tegelik elu ja see, mis on 
ehtne ning jääv.
Kuid ärge muretsege! Vigu on võimalik vältida, 
tarkust selleks on küllalt. Näiteks soovitan aren-
dada otsustusvõimet. Ei ole ju see, kes palju ja tih-
ti otsustab, veel otsustusvõimeline, sest otsusele 
lisaks tuleb ka selle juurde jääda.
Kui leiate teise inimese enda kõrvale, siis tehke 
see otsus, ja kui olete andnud tõotuse, algab otsu-
se täitmine. Iseenesest või kogemata ei püsi isegi 
riiul seina küljes, otsusest rääkimata. Tuleb mida-
gi teha, et see püsiks. Armastus on nagu viiuli-
mäng – iga päev tuleb harjutada.
Erialavalikuga teid õnneks kokku ei laulatata. Pä-
rast paari nurjunud semestrit pole veel hilja hü-
pata uuele reele. Ometi tagab siingi edasimineku 
teatud püsivus ning ettepoole suunatud pilk.
Kust siis võtta need õiged valikud ja head otsu-
sed, mille juurde jääda? Kas gümnaasiumiharidus 
on selleks piisav? Kui olete selle abil leidnud elu-
le mõtte, mis on suurem kui elu ise, siis jah. Kõik 
see, mida käega saate katsuda, on kaugelt vaada-
tes väike. Eriti, kui mõõta kaugust ajas. Sellepä-
rast, armsad lõpetajad, olgu teie eesmärk suurem 
sellest, mis teist maha jääb!

VILISTLASTE TERVITUS LÕPETAJATELE 

KÜLJENDUS
Anette Habanen

TOIMETUS
Katrina Karo
Kärt Kokkota

Helo Laatspera
Susann Vahrušev 

JUHENDAJA
Age Salo

KRISTJAN LUHAMETS
vilistlane 
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kõne

Armsad õpilased, kolleegid ja 
külalised!
Ühinen kõigi heade soovidega tä-
nasel tähtsal päeval. Usun, et teid 
on tulnud viimase koolikella aktust 
vaatama arvukalt, ehk isegi rohkem 
kui päris aktusel võimalik oleks. See 
on kindlasti hea märk – me oleme 
kõik kusagil olemas, igaüks küll 
omaette, aga siiski koos.
Kallid abituriendid! Otsisin head 
mõtet, mille abil käesolev hetk kin-
ni püüda, ja täitsa juhuslikult leidsin 
ühe toreda loo, milles asjatundjad 
räägivad maastikusõidu eripäradest, 
ja mulle tundub, et see maastikusõit 
kirjeldab üsna hästi teie teekon-
da Treffneri koolis. Samas on need 
nõuanded universaalsed ja loode-
tavasti pakuvad äratundmisrõõmu 
kõigile, kes täna kohal.
Niisiis, kuidas maastikul rattaga õi-
gesti sõita? Erinevalt maanteesõi-
dust ei toimu maastikul väga suurt 
grupisõitu, kuna ruumi on märksa 
vähem ja - nagu me teame - ressur-
sid on piiratud, kiirused kõiguvad 
ning ratturite võimete erinevused 
on suuremad. Kuna tee peal võib 
olla ootamatuid kive või juurikaid, 
on kõige olulisem hoida vaateväli 
vabana ja keskenduda eespool ole-
vale maastikule. Kogu keha töötab 
kaasa, et maandada põrutusi ja hoi-
da õiget kurssi. Keharaskus tuleb ja-
gada käte ja jalgade ja istmiku vahel, 
et hajutada löögijõud ühtlaselt. Las-
kumistel tuleb viia raskus rohkem 
taha, seista pedaalide peale ja lõd-
vestada leistangi haare. Osav sõitja 
suudab tunnetada ratta loomulik-
ku soodumust valida maastikul pa-
rim rada. Käiguvahetusega on nii, et 
see kipub koormuse all takerduma, 
seega ära maga maha käiguvahetust. 
Kui tõusule on mindud liiga raske 
käiguga, tuleb jalgadest korraks pin-

ge maha võtta, lasta ketil vabalt rin-
gi käia ja õigel käigul rahulikult pea-
le minna. Ja viimaseks, tõusu peal ei 
tohiks üldse käiku vahetada, muidu 
võib kett katki minna.
Käes on hetk, kus maastikusõit 
Treffneri moodi hakkab lõppema. 
Klassijuhatajana mäletan teie güm-
naasiumitee algust eriti hästi – kõi-
gepealt meenub Hugo vaimu päev 
2017. aasta kevadel. Siis sisseastu-
misvestlused, kus me koos õpetaja 
Hele Kiiseliga reaalsuunda kandi-
deerijaid kuulasime ja neid vestlusi 
tõeliselt nautisime, sest iga küsimus 
sai väga aruka vastuse. Selgelt on 
meeles rebaste üritused 10. klassi sü-
gisel: kuidas kõik klassid oma tant-
sunumbrit harjutasid ja kui lõpuks 
C-klass tantsis ennast võidule ja me 
kõik olime heas mõttes kadedad. 
Kas tuleb meelde? 12.e klass - ma ar-
van, et teid meenutatakse kaua seo-
ses kooli 135. aastapäeva balli korral-
damisega, kus kirsina tordil esines 
Ewert and the Two Dragons ja Vane-
muine pandi lõpuks lukku, sest roh-
kem inimesi lihtsalt sisse ei mah-
tunud. 12.d klassil võiks öelda, et 
vedas. On ju nemad lõpuaktust oma 
silmaga kõige lähemalt näinud sest 
just D-klass korraldas möödunud 
aastal abiturientidele meeldejääva 
lõpupeo koolimajas. A-klass noppis 
ikka kõige kõrgemad kohad erineva-
tel reaalainete olümpiaadidel ja nii 
kolm aastat järjest. Väga tubli! Need 
kolm aastat võiks ka kokku võtta nii, 
et kõigepealt oli tõus, oli päralejõud-
mine - saite Treffnerisse. 11. klassi 
kevadel võis märgata väsimise mär-
ke – võib-olla keegi magaski maha 
käiguvahetuse, aga võib-olla oligi 
vaja lasta ketil vabalt ringi käia, et 
siis uue hooga jätkata. Ja 12. klass sai 
läbi enne kui arugi saime … siis kui 
oleksite ehk veel tahtnud korraks 

seda kooliaega tunda ja tunnetada. 
Need kolm aastat on kindlasti olnud 
eneseloomise aastad: tahaks väga 
uskuda, et lisaks omandatud tead-
mistele olete õppinud ka südame-
ga nägema. Teie praeguse teekonna 
lõpp-punkt jääb ka kindlasti meel-
de, sest sellist Treffneri kooli vir-
tuaalaktust pole varem olnud; nagu 
ka sellist olukorda, mis kogu maail-
ma sel kevadel painab.
Õppealajuhataja Aime Punga ütles 
mulle kunagi, et päris õpetajat si-
nust ei saa enne, kui oled olnud klas-
sijuhataja. Hea B17 – ansambli Ruja 
laulusõnadega ’sa olid mul teine!’ :) 
aga asendamatu teine. Ja tegelikult, 
on see su teine, või juba neljas klass 
juhatada – iga kord kõik need noo-
red inimesed õpetavad meile alati 
midagi. Hakkan juba isegi uskuma, 
et kõigega saab hakkama, kui ümber 
on inimesed - õpilased ja kolleegid, 
kes inspireerivad. Olen väga tänulik 
selle kogemuse ja usalduse eest, sest 
see on elus väga tähtis.
Lõpetuseks valisin tänasele sünd-
musele ja teile mõeldes Doris Kare-
va mõtiskluse raamatust “Ilmaring”:
Päike, sa põled minus. Sina teed sel-
geks kõik ja kõik on sinuga lihtne. 
Ma saan ka aru, kui sul on vaja pu-
hata. Ma saan pimedusega hakka-
ma.
Ma oskan olla üksi, ma oskan mõel-
da ise. Mul on ju sinu soojus ja usk ja 
usaldus. Ma olen sind mõistnud, ma 
olen sinust õppinud.
Ma olen sinuga, päike, mis ka ei pais-
taks.
Soovin head põrumist riigieksami-
tel, kui need ikka peaks toimuma, 
ja kõikide unistuste täitumist. Ja et 
päike oleks alati teiega! Olge mõnu-
sad!

Katrin Ojaveer, 12.b klassijuhataja

Katrin Ojaveeri kõne lõpukellalVILISTLASTE TERVITUS LÕPETAJATELE 
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lõpetajad

ABITURIENDID ELUOLUST MAURUSE KOOLIS
HELO LAATSPERA

Pärast kolme aastat tõsist õppimist, arvestuste kirjutamist 
ja klassist klassi patseerimist on järjekordne lend valmis jät-
ma koolimaja turvalised seinad ja astuma vähem või rohkem 
julgel sammul iseseisva elu poole. Enne gümnaasiumitolmu 
jalge alt pühkimist palusime lõpetajatel hetkeks peatuda, 
vastata väikesele küsimustikule ja meenutada Treffneri iga-
päevaelu ilu ja valu. 

Treffneris on hea…
• õhkkond
• seltskond
• kohupiima-

vorm
• padjakastis 

magada
• ringi joosta
• kasvada
• akustika
• õpetajas-

kond
• head kokatädid ja suur kelder
• ... sest raske on välja kukkuda
• iseseisvust ja vastutustunnet 

arendada
• aatriumis inimesi jälgida

Geniaalseim vabandus, mille 
oled hilinemise eest toonud?
• Päevad hakkasid ja pidin koju 

tagasi minema. 
• Pole mitte ainsatki korda va-

hele jäänud! 
• Vabandusi pole, hilinemine 

on patt, põlen selle eest põr-
gus..  

• “Ma olen siin, ma olen ärkvel, 
milleks laskuda detailidesse?” 

• Äratuskella patarei sai kell 3.17 
öösel tühjaks, kell jäi seisma.

• Andsin jänesele süüa hom-
mikul, aga ta pani maja peale 
plehku ja pidin teda taga aja-
ma. Aeg on relatiivne. 

• Pidin mingit vanurit aitama 
mingil nurgal, alati töötab.

Naljakaid seiku e-õppest?
• Ainult pisarad olid.
• Matemaatika konsultatsiooni 

ajal aitasime üksteist, sest KO-
Pil olid ülesanded kadunud.

• Klassichatis: “tuletan meelde et 
homme on KT”. “Sa mõtled ikka 
grupitööd onju?” 

• Õpetaja Age Salo koer võttis va-
hel eesti keele konsultatsiooni-
dest osa.

• Kuidas terve klass ootas oma 
25 min Google Meet’i lingil, et 
õpetaja annaks loa siseneda, 
samal ajal kui õpetaja arvas, et 
keegi ei soovi temaga suhelda, 
kuna tal oli teine link.

• Olime klassiga videokõnes. 
Õpetaja küsis nii ootamatult 
minu arvamust, et mu telefon 
kukkus just valmis saanud pel-
meenide sisse. 

Kõige eredam mälestus/toredam seik Treffnerist?
• See, kui Saima Kaarna ütles mu bioloogia esitluse kohta: “Kõik on 

puudus. Ja konkreetsus ka puudub.” Tätoveerin selle veel kunagi en-
dale kuhugi. 

• See, kuidas me paari klassikaaslasega iga aasta viimasel koolipäeval 
kooli keldris lonksu kangemat võtsime, sest miks mitte. 

• Erkki Hüva klaverikontsert aatriumis, mis lõppes ovatsioonide ja Uve 
(vaimustava tenori) manitseva aariaga.

• Pannkookide tegemine kooli siseõues.
• Kinkisime viimases tunnis Ljubale limonaadi ja nutsime.
• Üritasin võimla riietusruumi kaudu koolimajja sisse hiilida, et õppe-

alajuhatajast mööduda, aga ta avas hoopis riietusruumi ukse.
• Keset tundi koolimaja katusele päevitama minek, 10 min hiljem avas-

tamine, et kinni on nii 3. korruse katuse aken kui puudu telefon sõb-
rale helistamiseks. Ainus võimalus oli IK klassi aknale koputamine, et 
õpetaja ees kohutavat häbi tundes tagasi “maa peale” saada.

Mida jääd Treffnerist kõige 
rohkem igatsema?
• Inimesi ja kohupiimavormi.
• Jahedaid pimedaid koridore.
• Age Salo naeru ja Ülle Hüva sar-

kastilist parasiitsõna „eksole”.
• 2,1km jooksu.
• Seda vaibi, et oled hullult väsinud ja 

nii raske on aga kuidagi tore on ikka.
• Kõike. Päriselt tõsiselt ausalt kõi-

ke. Miilangu pere, õpetajaid, kül-
ma mata klassi, Kaarna taimi, 
sõpru, keda iga päev niisama ei 
näeks, Priidu jutte, Pluumi rin-
gi, Salo, Hüva ja Ristikivi sarkas-
mi, väikse Punga klaaskomme, 
sööklarahva nalju, Jürgensteini 
udujuttu, aatriumis paarikeste 
jälgimist…

• armastada
• külmetada
• atmosfäär 
• vibe
• areneda
• õppida
• aura
• uni
• on küll hea, jah 
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lõpetajad

Mis on kõige veidram asi, mida 
Sa koolis teinud oled?
• hilisõhtul kunstiklassi pintsleid 

tagastades Hugo Vaimuga rääki-
nud

• vahetundides rummishotte tei-
nud

• füüsika töö ajal mitte spikerdanud
• sekretäri kabinetist nätsu otsinud
• eelmäng
• füüsikapraktikumi järeltöö 
• lõin saalihokis värava, kuigi olin 

eelmisest õhtust vintis ja ainult 
kaks tundi maganud

• jooksin ükskord teisest söökla ot-
sast poisteportsu viinerit varasta-
ma, kui sööklatädi kapi taha kum-
mardus

• valmistanud oma käitumisega 
piinlikkust nii endale kui sõpra-
dele

Millise õpetajaga jääksid üksikule saarele ja miks? 
• Helen Köhleriga, sest ta on optimistlik ja leidlik ning alati rõõm-

sameelne.
• Uvega, sest siis on kaks Saart.      
• Eha Paabo, temalt saab ikka palju elutarkusi ja abi
• Seevri, sest ega temaga igav ei hakka       
• Poom, ta suudab ujuda abi järele
• KOP!!!
 1) kunagi ei hakkaks igav
 2) saaksin matemaatika selgeks

 3) võib-olla oleks Saima Kaarnaga ellujäämise protsent suu-
rem, aga samas nagu... KOP

• Rudolf, sest ta on nii nunnu
• Siim Oksaga, sest ta näeb välja nagu ta oleks guugeldanud, mida 

sellises olukorras teha.
• Sandra Sagar, sest temaga ei saa kunagi jutud otsa ja koos mõtle-

me ikka midagi välja.
• Age Saloga, sest temaga on tore ja huvitav rääkida ning tal on alati 

palju huvitavaid mõtteid, mida teha.
• Karin Soodla või Toomas Jürgensteiniga, sest isegi ühest elust ei 

piisaks, et nende tarkuseid ja eruditsiooni lõplikult aduda.
• Priidu Beieriga, ta on nii muhe ja rahulik.      
• Poomiga, sest ta sebiks mõne laheda pallimängu.
• Anneli Saarvaga, sest temaga igav ei hakka.
• Karin Soodlaga, sest ta on ikoon igas olukorras.
• Oksaga, sest ta oskaks mingi paadi ehitada.                     
• Paaver. Ta on issi ja tundub selline kes suudab kaitsta ka.                          
• Trinega :)
• Jürgensteiniga, sest siis oleks keegi rohkem eksinud kui mina.
• Seevriga, sest ta on inimlik.
• Andre Pettai, sest ta on huvitav, tark ja sõbralik.
• Saima Kaarna, sest siis ma tõenäoliselt jään ellu.
• Väike Punga, sest ta oskaks tuju üleval hoida.
• Ülle Hüvaga. Ajudega inimene.
• Saima Kaarnaga sest ta teab taimi veits.
• Rudolf Bichele, temaga reprodutseeriksin iga kell kogu planeedi.
• Reemann - toredad jutud ja palju süüa.

Kõige kasulikum teadmine, 
mille Treffnerist said? 
• Uni on nõrkadele.
• Me õpime elu, mitte kooli jaoks.
• Kuidas Inglismaa kuningannaga 

õhtust süüa.
• KCl on inimesele süstides surmav 

ja seda kasutati kunagi ametlikel 
hukkamistel.

• 8+8+8 (kes teab, see teab).
• Paralleelsed sirged ei kohtu enne 

11 kilomeetrit. 
• Semiramise rippaiad lasi ehitada 

Nebukadnetsar II oma naisele.
• Kasulik on olla sõber endast targe-

matega.
• Kõik inimesed ei ole sinu inime-

sed ja ei peagi olema.
Kes on Su lemmikpianist?
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Lõpetajate õpetajad
SUSANN VAHRUŠEV 

KÄRT KOKKOTA
Palusime lõpuklasside klassijuhatajatel vastata kuuele küsi-
musele, et meenutada oma kooliaega, kujutada end ette teis-
tes ametites ja avalikustada oma varjatud talendid. Samadele 
küsimustele õpetajate kohta vastasid ka õpilased.

 1. Kirjeldage õpetajat noorena!
2. Kui Su klassijuhataja poleks õpetaja, siis mis ametit ta peaks?

3. Kui Su klassijuhataja oleks Soundcloudi räppar, siis mis ta artistinimi oleks?
4. Kui Su klassijuhataja oleks loom, siis mis loom ta oleks ja miks?

5. Mida teeb õpetaja vabal ajal?
6. Mis on õpetaja varjatud talent?

KATRIN OJAVEER

Ise ütleb:
1.Olin sportlik, käisin rühmvōimlemises ja 
kooli kōrvalt olin ka ise väikest viisi aeroobi-
katreener. Hoidsin oma kooliasjad ise korras, 
üldiselt õppisin hästi, aga eriti meeldis inglise 
keel. Käisin inglise keele eriklassis, kus mind 
inspireeris minu ōpetaja Maila Vilu. Tema oli 
1980ndate lōpus minu kōige suurem aken vä-
lismaailma.
Suved möödusid meie suvekodus Võrus Mee-
gomäel, seal oli vabadus teha, mida tahtsid - 
koos sōpradega käisime ujumas, püüdsime 
kala ja avastasime elu nagu noored ikka.
2. Unistasin diplomaaditööst, erinevad maad 
ja kultuurid on mind alati paelunud. Vōi teine 
asi, mis huvitab, on sisekujundus.
3. Nublu vōi Reket?
4. Ma oleksin koer ühes koera väga armasta-
vas peres. Vōi siis mõni lind, sest siis saaks ju 
lennata.
5. Mul on uus katsetus praegu käsil, ōpin ten-
nist mängima. Aga muidu kuulan podcaste, 
muusikat, loen ja vahel vaatan pilvi ka. Koe-
raga käin metsas kōndimas peaaegu iga päev.
6. Oskan vist päris hästi süüa teha kui tahan. 
Mulle meeldib katsetada.

Õpilased ütlevad:
1.Ta ongi noor ju. 
Tegi igas tunnis konspekte, siis tegi oma konspektidest konspekte. 
Miss Estonia. 
Särasilmne oivik. 
Ilmselt rokkis kuskil veidral eesti peol nabapluusi ja siniste juustega.
2. Psühholoog. Alpinist. Influencer
3. Lil Oja. Lil Veer. RämmarKats 
4. Oleks tööloom, sest 
on nii tubli lihtsalt. 
Muumidest Piripii-
ga, pidevalt natuke 
omas mullis, aga sa-
mas hooliv ja tähele-
panelik. 
Kapibaara, sest kapi-
baarad on vaiksed ja 
muhedad.
5. Valib ajakirjadest 
kõige õpetajalikumad 
ja korralikumad rii-
deid, siis tellib need 
endale.
6. Juuste sirgendami-
ne. Kokakunst. Oskab 
žongleerida. Ta oskab 
ehitustöid teha.
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SAIMA KAARNA

Ise ütleb:
1.Väga aktiivne, kooliajal olin üks 
peamistest organisaatoritest ja üri-
tuste läbiviijatest
2. Psühholoog või teadlane (mingil 
bioloogia erialal, tõenäoliselt mik-
robioloog)
3. Ronk
4. Metssiga (siga on mu astroloogi-
line aasta loom) - hoolitsev, ustav.
5. Suvel hoolitsen oma aias taimede 
eest; talvisel ajal tegelen käsitööga 
ja sellest enim tikin ning koon. Kui 
sellistest tegevustest väsin, siis loen 
raamatuid.
6. Arvan, et seda polegi, kuid abi-
kaasa ütles, et liiga hea mälu; õde 
aga, et teiste inimeste hingeelu 
mõistmine ja kui sellest lähtuda, 
siis võin ise öelda, et taimede hin-
geelu tundmine.

Õpilased ütlevad:
1. Natukene nagu Koduvana Muumidest, aga naine. 
Mässumeelne ja kõva matkaja. 
Usin tudengineiu. 
2. Ilmselgelt aretaks ta uusi taimi. Botaanik. Geenitehnoloog
3. VesiOnEluMõte. Z-aima. Lil k-RNA
4. Nirk- kiire ja kaval, satub kohtadesse kuhu esialgu ei plaaninud. 
Mutt, sest talle meeldivad juured. 
Paradiisilind.
5.Suusatab, istutab, võimleb, järgib 8-8-8 reeglit. Räägib oma taimedega.
6. Päris kindlasti on ta hea vanaema. Ausalt öeldes ei imestaks, kui see 
oleks räppimine. Raudselt rulatab. Teeb head kirjut koera. Oskab rääkida 
vihjete keeles.

LJUBOV TITOVA
Ise ütleb:
1.Noorena tundus elu lihtsana, mu-
retuna, kõik asjad laabusid nagu ise-
enesest.
2.Vist oleksin ikka õpetaja. Keskkoo-
lis korraks mõtlesin, et kui õpetajaks 
ei saa, siis äkki läheks õmblejaks. En-
dal ja perel oleks alati uued riided 
olemas, aga võitis õpetaja.
3.Damm Damm Doo
4.Väga armastan koeri. Aga ise olek-
sin kass. Istud kuskil, vaatad ringi, 
mõtled oma mõtteid ja kellelgi pole 
asja, sest kass ju käib omapead.
5.Kuus aastat tagasi võtsin endale 
koerakese, et ta mind ikka jalutama 
viiks. Ja ta teeb seda järjekindlalt 2-3 
korda päevas.
6.Laulan, kui keegi ei kuule ja tant-
sin, kui keegi ei näe. Ah jaa, heegel-
dan ka vahetevahel.

Õpilased ütlevad:
1.Ma arvan, et noorena oli ta hästi töökas ja hoolas. Kui teised käisid linna 
peal pidutsemas, õppis ta kodus, aitas vanemaid ja tegeles põnevate kujukes-
te kogumisega. 
Soliidne ja viisakas preili, ei käitunud kunagi valesti.
2.Ta töötaks kindlasti kasside hoiukodus. Lasteaiakasvataja
3.Lil Ljuba. Ljubabubba. Tito. Ljubster.
4.Karu, suht nunnu kuni saab vihaseks. Ta oleks pardikene, kes juhib oma 
lapsukesi üle käänulise jõe ja ohtliku tänava. Мыш (on vist hiir?).
5.Ehteid. Jalutab oma koeraga (русский терриер). Paitab oma koera või üri-
tab oma telefonist aru saada.
6.Ta leiab mind alati koolimajas üles. Tantsimine. Hoobilt vanasõnade ütlemi-
ne iga olukorra kohta. Ta suudab olla rohkem vanaema kui mu enda vanaema.
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Õpilased ütlevad: 
1. Ma arvan, et ta oli see kõige vaiksem ja targem poiss, kes 
salaja elas kümme  korda huvitavamat elu kui kõik ta sõbrad 
kokku. 
Kõige Bondim poiss omas mahlas.
2. Meemimaag, florist, preester, Rooma-Saksa-Eesti suursaa-
dik
3. Daddy_German_22, Yung Marcu$, Daddy Ernst
4. Ta oleks isane kana (mitte kukk), sest ta hoolib oma tibu-
dest. 
Suur (ema)lõvi, kes hoolitseb oma karja eest. 
Daddy Bear, always there for you.
5. Muretseb oma õpilaste pärast ning teeb nende motiveeri-
miseks meeme. 
Saadab meile iga asja kohta meili, sõnumi ja kirjutab stuudiu-
misse ka. 
Loeb Sherlock Holmesi lugusid, rändab iidses Roomas ning 
teeb süüa.
6. Ma olen üsna kindel, et ta võidaks Saksamaal kusagil õlle-
kas beer pongi meistrivõistlused. Standup komöödia.

Ise ütleb:
1.Tagasihoidlikum kui praegu. Jalgpallihuviline. Luge-
sin palju ja armusin alati kiiresti (tihti teine osapool sel-
lest teada ei saanud). Mul oli kolm kirjasõpra: üks Jaa-
panis, kellega kirjutasin peaeagu 10 aastat; üks USA-s ja 
üks Hispaanias. Nende kõikidega kirjutasin inglise kee-
les. Jälgisin ka hoolikalt popmuusika arengut, kaheksa-
kümnendad olid selleks ideaalsed. Koostasin koos kol-
me klassivennaga kirja linnavalitsusele, et nad toetaksid 
kaabeltelevisiooni rajamist meie kodulinnas, sest me 
tahtsime nii väga MTV-d vaadata. Meie moto oli esime-
ne rida Dire Straitsi laulust “Money for nothing”: “I want 
my MTV!”.
2. Kui ma ei oleks õpetaja, siis oleksin ilmselt arst (see oli 
pärast kooli lõpetamist ka valikus, aga soov olla õpetaja 
oli suurem).
3. Kuna Saksamaal on räpparitel nimed nagu “Ufo 361” 
ja “Apache 207” (muide, Apache 207 on väga hea artist! 
Teda tasub uurida ja kuulata, eriti, kui õpid saksa keelt), 
siis ma arvan, et minu nimi võiks olla “Teacher 007”.
4. Kui oleksin loom, siis hea meelega oleksin kotkas. Nä-
gemine oleks korras ja lennata saaksin ka.
5. Kas õpetajal on vaba aega? Tegelikult loen endiselt hea 
meelega, kuulan ka muusikat (lemmik on vist interne-
tiraadiokanal “181.FM 90’s Country”) ja vaatan briti kri-
miseriaale (“Noor inspektor Morse” on lemmik). Veedan 
hea meelega aega oma perega, kuhu kuuluvad ka 3 kana.
6. Kui selle avaldan, siis ta ei oleks enam varjatud, nii et 
las ta jääda saladuseks.

MARCUS HILDEBRANDT

MALL MATTO
Ise ütleb:
1.Suviti rännuhimuline ja talviti õpihi-
muline.
2.Ilmselt oleksin giid või reisisaatja, 
igatahes peaksin mingit ametit, mis 
annab võimalusi reisimiseks ja suht-
lemiseks. 
3.Räppar ma kohe kindlasti ei oleks, 
aga kui siiski, siis ehk KiireKiire.
4.Ikka koer – koer ju ka rändab ringi.
5.Loen midagi, mis harib või midagi, 
milles on mõtteainet. Käin kontserdil, 
teatris, näitustel. Looduses köidavad 
mind kõige enam rabaskäigud. Aeg-
ajalt tegelen ka rohenäplusega.
6.Tundub, et see on ikka veel varjatud.

Õpilased ütlevad:
1.Vallatute lokkidega, na-
tuke krutskeid täis. Samas 
kindlasti viitele õppija. 
Võrkpallikoondise kap-
ten. Ütleb, et läheb Saksa-
maale kaugetele sugulas-
tele külla, aga tegelikult 
osaleb Oktoberfestil. 
2.Pagar. Giid. Tuletõrjuja
3.ICurly
4.Pekingi paleekoer. Kän-
guru
5.Kokkab. Sõidab mootorrattaga. Otsib veebikaamerat, et saaks lõ-
puks videotundi teha.
6.Joonistamine. Oskus lapsevanematega hästi suhelda, jättes endast 
suurepärase mulje. Võime tavalisse A4 paberisse käsi kuivatada.
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ÕPETAJATE SOOVID LÕPETAJATELE
KÄRT KOKKOTA

Lõpetajatel on seljataga 12. aasta pikkune koolitee ning aeg 
on astuda täiesti teistsugusesse ellu. Klassijuhatajad annavad 
edasi veel viimased soovid ja näpunäited tulevikuks. 

MARCUS HILDEBRANDT
Ainuke mõttetera, mida kuulevad 
minu õpilased vist tihti: Don’t do 
anything I wouldn’t do!

MALL MATTO
Kõige tähtsam on hinge kasvamine – kuid selleks on vaja aega, 
sest see, mida hing ajas kogeb ja läbi elab, on liialt kirev ja rutu-
line, et seda hetkega aduda. Hingel on olemiseks vaja ka ruumi, 
palju ruumi täis värskust, mis hoiab teda erksana ja annab mõis-
tusele jõudu, kui viimane on väsinud. Sellepärast on ergas hing 
meie olemise seisukohast ehk tähtsamgi kui mõistuslikkus. Er-
gas hing tunneb hetkest kaugemale ja näeb ka kaugeid lahendu-
si. Ta on nagu vabadus, mis teeb nägijaks. Vaba olemine annab 
meelekindlust, mida vajame nende otsuste tegemisel, mis meid 
teistega koos hoiavad ja edasi viivad. Hoidke neid, kes on osa-
lised teie rõõmudes ja muredes – ja laske ennast hoida avatud 
hingega!

KATRIN OJAVEER
Mōttetera, mis on meie pere külmka-
pil: “Armasta kōiki, usalda väheseid, 
kurja ära tee kellelegi.” See on Shakes-
peare’i “Hamletist”.
Soovin elujulgust, seiklusi, ōnne ja ōn-
nestumisi! Saagu teist head inimesed!

SAIMA KAARNA
-toimida elutervelt; 
-tunnetada loodust, elada sellega koos-
kõlas (mitte elada tehismaailmas);
-hoolida enesest ja lähedastest;
-julgeid unistusi, mille nimel edasi lii-
kuda.

LJUBOV TITOVA
Õhtul minge magama  ja hommikul 
ärgake puhta südametunnistusega. 
Ja veel. Kui tahate midagi saavutada, 
siis andke endast kõik, mis võimalik, 
ja siis tuleb ka soovitud tulemus.
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MEENUTUSED

AASTAD

D17

E17
B17
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meenutused

piltides

A17

C17



12 Miilang

lõpetajad

112 .  lend
12. a

Sass Albert Aare
Hanna-Riia Allas

Artur Avameri
Ingvar Drikkit
Cathrine Erin

Kärt Haak
Mathias Harujõe

Georg Elias Humal
Ehar Kala

Kertu-Carina Kallaste
Miikael Marten Kibuspuu

Eva-Triin Kubpart
Lauri Kuresoo
Rachel Kõllo

Martin Kõnnussaar
Kaarel Kõomägi

Kaisa Leidik
Mari Leito

Kertu Liisa Lepik
Paul Erik Olli

Kristjan Paavel
Annabel Pure

Toomas Roosma
Triinu Ruul
Aurora Ruus

Johannes Sarapuu
Kadi Siigur

Timo Siimon
Leonid Zinatullin

Teele Tars
Henri Tein
Mihkel Tiks
Albert Unn
Carmen Unt

Karl-Martin Voovere

12. b
Magomed Akhmedov
Hanna Saskia Ambre

Annika Arrak
Andreas Eskor

Anette Habanen
Robert Höövel

Kevin Ibrus
Mirjam Jesmin

Pihla Järv
Paul Kaasik

Ergas-Ever Kask
Robert Kiisler
Kaia Kivend

Hannes Kraavi
Artur Kreegipuu
Michelle Lukken

Sander Miller
Säde Liis Nelke
Kerstin Ojavee

Juhan Eerik Perli
Talis Petersell
Riko Piirisild

Raino Marten Rammo
Linda Grete Randla
Karl Eerik Rebane

Jass Reemann
Mihkel Reinula
Annebritt Rell

Triin Sild
Kristjan Marcus Sulaoja

Markus Sulg
Aleksander Tamm
Hanna Liis Tamm

Paula Timmi
Ethel Uibo

Piibe Lotte Volke

12. c
Heili Aavola
Tuuli Annok
Rasmus Enno
Karl Gutmann

Kristo Hunt
Gregor Jeets

Markus Jõgeda
Katrin Kaareste
Moreena Kaas

Säde Kannumäe
Merily Keskküla

Mia-Lota Keskküla
Säde Kohv
Robin Kull

Anu Kängsep
Isabel Küttim

Annemai Mänd
Anni Peegel
Ketlin Peldes
Denis Petrov
Keete Puidak
Mari Remm

Kaia-Riin Rohtmaa
Daisy Rohumets

Anna-Leena Rämson
Lotta Saadla

Jaagup Savisaar
Uku Zingel
Anna Zobel

Paul Johan Tamme
Tuule Tars

Kristiina Tideman
Reti Toom

Maarjali Vaht
Kristin Valge
Mirian Valk

Krislin Elis Varul
Madli Johanna Veigel

Jürgen Öövel

12. d
Anabel Ainso

Hanna Simona Allas
Joonatan Ehlvest
Grete Isabel Huik
Mariann Klaassen

Stiina-Liis Koddanipork
Kristofer Robin Kütt

Markus Laanoja
Juudit Lindsalu

Ela Lõhmus
Laura Martinson

Karl-Andreas Meus
Minni-Marii Paarmets

Grete Elanor Palgi
Patrick Peterson

Susanna Peterson
Gerda Pihle

Juhan Pikamäe
Elisabeth Prants

Mariliis Pärn
Loreen Rahumeel

Elise Reimaa
Elina Ribelus

Hipp Saar
Romet Salu

Emma Belinda Semilarski
Eva Lotta Tamm

Piret Tänava
Trinity Vaaro

Lotte Vahelaan
Andreas Tristan Vaher

Anni Varjo
Markus Ühtigi

12.e
Mark-Oskar Arst
Sander Aukust

Kätriin Avarlaid
Erika Buda

Eva Maria Hanson
Eva Grete Huul

Erik Hõim
Kristina Illak
Saara Jaani

Andrea Jagur
Mihkel Mariusz Jezierski

Kadri Joala
Katri Kahk

Agnes-Erika Kalm
Kätlin Kikas

Liisa-Maria Komissarov
Hanna Kool

Laura Maria Meltsas
Gerda Metsallik

Liisa Maria Mihhailov
Maarja Margaret Miller

Robert Paju
Miina Aleksandra Piho

Kätriin Pullerits
Marie Helene Puurand

Hanna Raudsepp
Heile-Liise Roone
Bretta Meryl Ruul

Kärol Soodla
Juhan Eerik Sova

Riina Zimmer
Liisbet Teemaa

Risto Tepper
Merian Tiirats

Madli Toomiste
Kristiine Toots

***


