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Lapselikult siiras jõulurõõm
Käes on aastaringi pimedaim, 
ent ühtlasi säravaim aeg. Igal 
õhtul vaatavad akendest vas-
tu jõulutuled ja kaunilt ehitud 
kuusepuud ning kaubakesku-
sedki on säravais ehteis. Jõulu-
pühad on paljude inimeste jaoks 
üks armastatumaid aegu, mis 
on eriliseks saanud juba lapse-
põlves. Väikese põnnina kuuske 
imetledes oli see määratu kõr-
ge. Kombekasse pakituna lum-
me joostes ei tundunud see ole-
vat liiga külm ning jaksu hullata 
oleks jagunud kasvõi hilisõh-
tuni. Suuremaks kasvades saab 
jõuluaeg aga teistsuguse tähen-
duse, muutuvad traditsioonid, 
uskumused, mured ja võimalu-
sed. Vanemana ei valmista jõu-
lutähe kuuse tippu asetamine 
tavaliselt eriti suuri raskusi ning 
paksude talveriietega lumes hul-
lavad täiskasvanud ja noored on 

võrdlemisi harv nähtus. Ometi 
ei tähenda see, et jõulurõõmude 
nautimine kasvades kaob, see 
võtab hoopis teistsuguse kuju.
Vanemaks saades muutub jõu-
lupühade tähendus ja erilisus 
eelkõige inimeses endas. Püha-
del koguneb kokku perekond, 
veedetakse aega oma lähedas-
tega, inimesed muutuvad hel-
demaks ja abivalmimaks ning 
maailm näib olevat hulga ra-
hulikum. Jõulu- ja talverõõm ei 
ole kinnistunud mõisted, need 
on igaühe jaoks omapärased ja 
erineva väärtusega. Vahel toob 
jõuluaeg inimestes välja nende 
lapsikuma külje, mis oma mu-
retuse ja rõõmsameelsuse tõttu 
eriti joovastavalt mõjub. Lume-
sadu nähes tekib vältimatu taht-
mine ehitada lumememme, lan-
gevaid helbeid keelele püüda, 
mängida lumesõda või teha lu-

meinglit. See valmistab rõõmu, 
toob naeratuse näole ja võimal-
dab veeta aega kõige armsamate 
seltsis. Kui keegi aga väidab, et 
jõuluimesid, päkapikke või jõu-
luvana ei ole olemas, siis tasub 
muretseda pigem nende endi 
kui väidetu õigsuse pärast. Iga-
ühe võimuses on oma uskumu-
si ise kujundada ja elus hoida. 
Selleks on igal inimesel olemas 
hindamatu loomuomane voorus 
- kujutlusvõime. Nii võib ka kõi-
ge süngemal õhtul märgata pä-
kapikke akna taga piilumas või 
kuulda jõuluvana saani aisakel-
lade õrna helinat.

Olgu Sinu jõulurõõm milline 
tahes, soovime Miilangu toi-
metajate poolt kõigile lumi-
seid, rahulikke ja rõõmuroh-
keid jõule!
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likaaslaste meelt lahutanud 
õpilastele.
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Sügisvaheaja veetis enamik 
meist arvestuste pärast ko-
dus nuttes, kuid mõned ela-
sid oma raevu välja häkkides. 
19.-21. oktoobril Tartu Ülikoo-
li Delta hoones toimunud kü-
berkaitse kiirkursusel Cyber 
Battle of Tartu osalesid meie 
koolist Jakob Veske(10.b), 
Minna Gielen(10.c), Anet-
te Ama(10.e), Joosep Annast 
ja Joel Ruuben Seene(mõle-
mad 12.e). Üritust korraldasid 
CTF Tech, CybExer Technolo-
gies, Startup Estonia ja paljud 
teised ning õhtujuhiks oli-
Karl-Erik Taukar. 

Huvilised 9. - 12. klassidest ja-
gati varasemate teadmiste alu-
sel algajate ja edasijõudnute 
gruppi, kus kolme päevaga õpiti 
tundma kuidas häkkerid tegut-
sevad, mille kaudu nad ründa-
vad ja kuidas neile vastu seista. 
Uuriti, kas erinevad veebilehed 

on haavatavad, mis on Linux 
ja kuidas seda kasutada, kui-
das peita pildifaili salajasi koo-
de ning palju muud huvitavat. 
Oma teadmised pandi kasutus-
se ürituse  kolmandal päeval toi-
munud CTF võistlusel.  
CTF ehk Capture The Flag on, 
nagu nimi ütleb, lipu leidmine. 
Ette on antud ülesanded, mis 
tuleb kindla aja jooksul ära la-
hendada. Tuleb leida turvaauk, 
saada ligi infole, leida lipp ehk 
kood ning sisestada see prog-
rammi. Enim ülesandeid lahen-
danud ja punkte saanud  häkker 
võidab. 
Kõik osalejad said edasi ka lõpp-
võistlusele, mis toimus 31. ok-
toobril. Meie õpilastel läks ka 
seal väga hästi. 

Kolmepäevase kursuse taus-
tal toimusid ka filmivõtted, kus 
„Ott Tänak: The Movie“ tegijad 
jälitasid häkkereid kaameratega 
ja püüdsid mõista nende maa-
ilma. Film peaks esilinastuma 
üsna varsti...

Kahtlemata oli tegemist sisu-
ka vaheajaga - saadi juurde uusi 
teadmisi, leiti uusi sõpru ja koh-
tuti vanade tuttavatega. Kas 
sündis uus põlvkond valges rüüs 
häkkereid? Seda näitab tulevik. 
Esitan siinkohal kõigile Treffne-
ri hakkajatele ka väikese lihtsa 
ülesande, et te ikka oma häki-
rakud sellel külmal ajal soojas 
hoiaksite: 
MDExMDEwMDAgMDExM-
TAxMDEgMDExMDAxMTEg-
MDExMDExMTEgMDAxM-
DAwMDAgMDExMTAxMTAg-
MDExMDAwMDEgMDExM-
DEwMDEgMDExMDExMDEg-
MDAxMDAwMDAgMDExM-
DExMTEgMDExMDExMDAg-
MDExMDEwMDEgMDAxM-
DAwMDAgMDExMTAwMTEg-
MDExMDEwMDEgMDExM-
DEwMDEgMDExMDExMTA=

häkkerid ja filmitähed

Kindlasti olete reedeti kauget 
trompetikaja kuulnud või näi-
nud maja peal ringi jalutamas 
salapäraseid päkapikke, kuid 
kas te teadsite, mis tegelikult 
toimub? Tegemist ei ole hari-
like sussipäkapikkudega, vaid 
ühe haruldasema liigiga - reede 
viimase tunni austajad. Päkapi-
kud saavad reedeti aatriumis li-
gikaudu kell 13 kokku, tantsivad 
trompeti saatel ja hõiskavad: 
„Reede viimane tund!“ 

6. novembril esimest kor-
da välja ilmunud 12.d õpi-
lased ei näinud selles üri-
tuses midagi rohkemat, 
kui „reede viimase tun-
ni haipimist” ja lähene-
va jõulukuu õhkkonna 
loomist. Aegamööda lii-
tus esialgsetele liikmete-
le lisaks ka õpilasi teistest 
klassidest.
Päkapikud loodavad tegutseda kuni aasta lõpuni ja  nad on üsna 
veendunud, et jätkavad järgmisel aastal samuti. 

REede viimane tund!

ANETTE AMA
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Peale pikka ja pimedat no-
vembrit on lõpuks kätte jõud-
nud väheke helgem jõulukuu. 
Kuid jõulud tulevad sellel 
aastal veidike teisiti, enamik 
üritusi jääb ära ning kõik tun-
dub kuidagi sünge ja masen-
dav. Ometi oleks vaja säilita-
da positiivsus ning elurõõm. 
Siit leiab nimekirja kaasõ-
pilaste ja koolipsühholoogi 
nippidest ning nõuannetest, 
mis võiks sellel pimedal ajal 
kasuks tulla. 

1. Keskendu positiivsele ja tu-
leta endale meelde, et Sina ise 
oled see, kes oma elule tähen-
duse annab ja seda rõõmsamaks 
teeb. Kõik on mõtteviisis kinni. 
Ei tohiks keskenduda halvale, 
vaid selle kõrval märgata kõike 
muud ilusat.
Tunne rõõmu ka kõige pise-
matest asjadest, kas või sellest, 
et täna on päikseline ilm. Meie 
ümber on palju kaunist, mida 
kiputakse kiire elutempo juures 
ära unustama. 
Üks väga hea nipp, mida ma tih-
ti kasutan, on käia korraks käsi 
pesemas. See võib lada väga to-
bedana, aga soovitan seda proo-
vida. Tegelikult ei pea käsi isegi 
pesema, tuleb lihtsalt vähemalt 
minut aega sooja vee all hoid-
ma. Ühel hetkel avastad, et sa ei 
mõtlegi millelegi muule kui sel-
lele, kui mõnus see soe vesi on! Ja 

kui see hetk sinus vallandub, siis 
on perfektne aeg mõelda millegi-
le motiveerivale või lihtsalt ma-
nada esile häid mõtteid.
„Not every day is good but 
there is something good in 
EVERY day”

2. Ära loe liiga palju uudiseid! 
Praegu on enamik uudiseid ne-
gatiivsed ja terve päeva vältel 
ainult halbade uudiste keskel 
olemine muudab meid ennast 
samuti kurvaks. Soovituslik 
oleks valida nende lugemiseks 
näiteks pool tundi päevas ja üle-
jäänud aja ennast mitte liigse in-
foväljaga kurnata.

3. Kui tunned, et on vaja, siis 
nuta! 
Paljud arvavad, et õnnelik-
kus seisneb selles, et kunagi ei 
ole halba tuju ega põhjust nut-
ta, see on aga täiesti vale. Need 
on täiesti tavalised emotsioonid 
ning nende õigel ajal lahti val-
landamine aitab meil paremini 
endast aru saada.

4. Kirjuta paberile üles kõik 
mõtted nii nagu nad parasja-
gu tulevad ja voolavad. See ai-
tab Sul mõtteid koondada ning 
heal juhul isegi leida lahendusi 
probleemidele, mis Sind kaua 
on vaevanud.

5. Ole siin ja praegu! Minevik-
ku me muuta ei saa ja tulevik-
ku ette ennustada pole samuti 
võimalik. Keskendu ja jälgi oma 

Alati, 

kui midagi 

ebaõnnestub, kuju-

tan ma oma elu ette 

arvkiirena (jah, olen 

reaal.) Nimelt võib 

iga reaalarvu vahelt 

leida veel reaalarve, 

kuid lõpuks lähevad 

nad nii väikesteks, et 

pole suures plaanis 

olulised. Samamoo-

di on ka eluga: eba-

õnnestunud seik võib 

esiti näida justkui 

maailma lõpuna, kuid 

kui mõelda, et tegu 

on vaid ühe 

pisikese lõiguga arv-

kiirel, mida suures 

plaanis pole näha, 

siis mõistad, kui tühi-

ne see mure oli ning 

peagi on 

kergem olla.

“KÄED SOOJA VETTE JA PRIORITEEDID PAIKA 
EHK KUIDAS PIMEDAL AJAL RÕÕMUS PÜSIDA

ELIS SAARELAID
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hingamist, kasuta kõiki oma 
meeli ja mõtle, mida sa hetkel 
näed, kuuled, haistad. 
Mitmed mured tulenevad ka sel-
lest, et me mõtleme liiga palju 
enda elu ette - mida kõike mul 
homme vaja teha on, nädal pä-
rast seda ja nii edasi ja 
edasi. Selle asemel tu-
leks ennast mõelda 
hetkesse - pane kõr-
vaklapid pähe, min-
gi rütmikas muusi-
ka taustal käima ning 
proovi mõne teise te-
gevusega enda mõtteid 
mujale ajada, kasvõi 
tee näiteks kodutööd 
ära.

6. Hinga ja mediteeri
Lihtne hingamisharjutus:
Pane oma käed rinnale risti, en-
nast kallistavasse asendisse. Ku-
juta ette, et sul on ühes käes 
küünal ja teises lilled. Mõtle, et 
sa nuusutad neid lilli (hingad 
sisse) ja puhud ära küünla (hin-
gad välja). Korda rohkem kui 
kolm korda. 

7. Keskendu rohkem võima-
lustele, mitte takistustele! 
Eriti oluline on see praegusel 
ajal, kui enamik üritusi jääb ära 
ja kuhugi minna ei saa. Alati lei-
dub mingeid loovaid lahendusi. 

8. Pane prioriteedid paika: 
kas mind tõesti kunagi hilise-
mas elus tegelikult huvitab, mis 
hinde ma kunstiajaloo teisel pe-
rioodil sain? On vähetõenäoline 
olla kõigis õppeainetes edukas. 
Tuleks enda jaoks põhjalikult 
läbi mõelda, mis mind päriselt 
huvitab, ja, millest mul tulevi-
kus kõige rohkem kasu on, ning 
siis nendele ainetele rohkem 

keskenduda.

9. Väldi igavust ja hoia end te-
gevuses. 
Mega mõnus on vahepeal lihtsalt 
töösse (õppimisse) sukelduda ja 
oma mured ajust koos mõtlemi-

sega välja suruda.
Planeeri oma päevi, mida te-
gusamalt, seda vähem on aega 
mõelda, kui pime väljas on!

10. Praktiseeri tänulikkust. Enne 
magamaminekut mõtle, mis on 
hetkel hästi. Isegi kui alguses 
võib tunduda, et kõik on hal-
vasti, siis tasuks keskenduda 
just pisikestele headele asjade-
le meie elus. Kasvõi see, et peale 
väsitavat päeva saab lõpuks ma-
gama minna ja et teki all on mõ-
nusalt soe. 

11. Suhtu iseendasse leebelt. 
Sina oled enda parim sõber, on 
normaalne tunda ennast hal-
vasti, ebaõnnestuda. See läheb 
mööda ja see ei defineeri sind.
Tihtipeale on ebaõnnestumisel 
esimene reaktsioon enda peale 
kuri olla, et miks sa nii saama-
tu oled, aga tegelikult tuleb alati 
enda nr 1 cheerleader olla!

12. Peida ära telefon ja kes-

kendu Sind ümbritsevatele ini-
mestele ja toimuvale. Ideaalne 
oleks võtta nädalas üks nutivaba 
päev ja näiteks minna sõprade-
ga loodusesse või lugeda mõnda 
head raamatut.

13. Kindlasti on olu-
line oma muredest 
rääkida ja need lah-
ti mõtestada. Võima-
lik, et sõbrad suuda-
vad Sinu probleemile 
läheneda teise nurga 
alt ja aitavad Sul leida 
lahenduse, mille pea-
le poleks ise tulnudki. 
Alati võib pöörduda 
ka meie koolipsõh-
holoogi Triin Ulsti ja 
õpilasnõustaja Trine 

Uuseni poole.
Jagatud mure on pool muret!

14. Tegele Sinu jaoks meeldi-
vate tegevustega. Tohutu ko-
hustuste koorma kõrval ei tohi 
unustada iseennast ja peaks 
võtma aega, et tegeleda asjade-
ga, mida Sa päriselt tahad teha. 
Vaata mõnda head filmi, saa 
kokku sõpradega, söö midagi 
eriti maitsvat või tee üks värs-
kendav trenn. 

15. Kuula muusikat, laula kaa-
sa ja vaibi.
Siin on playlist koolikaaslaste 
soovitatud lugudest, mis peak-
sid tegema tuju veelgi tõstma. 
Nautige!

https://cutt.ly/7hJbrDV

Fake it until you make it!
Kui endale positiivsust sisse su-
ruda, siis lõpuks hakkab see sul-
le külge ka, tahad või mitte.
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Ivan Kleštšin õpib Hugo 
Treffneri Gümnaasiumi 10.d 
klassis, kirjutab matemaa-
tikatunnis luuletusi, õmb-
leb nõukaaegsetest voodili-
nadest pükse ja tunneb end 
Treffneri keldris kodusemalt 
kui kuskil mujal. Teda võib 
leida Humanast uiske ost-
mas, kooli keldrist mööblit 
(Uve loal!) varastamas või rõ-
dul raamatut lugemas. 

Mis keeli Sa räägid?

Kodus räägin vene keelt, koolis 
muidugi eesti keelt. Õpin inglise, 
prantsuse ja natuke ka itaalia keelt. 
Sõpradega räägin tavaliselt vene 
keeles. 

Mida Sa arvad keelte segune-
misest, kahe keele korraga 
rääkimisest, näiteks estong-
lishist?

Estonglishi kasutamine teeb mind 
vihaseks. Miks te ei räägi eesti 
keelt, see on ju nii ilus? Mulle ei 
meeldi üldse ingliskeelsed väljen-
did, mida inimesed kogu aeg oma 
kõnes kasutavad. Eesti keeles on 
need kõik ju olemas!

Mis keeles Sa mõtled?
Vene. 

Praegu ka?
Praegu? Ma ei tea, praegu nagu ei 
mõtlegi, (naerdes) lihtsalt räägin.

Kas see, et Sa oled venelane, 
on kuidagi mõjutanud eesti 

koolis käimist?
Tunnen, et venelased on Eesti 
ühiskonnast eraldatud. Venelased 
jäävad tihti kõrvale, arvan, et meid 
ikkagi tõrjutakse. Olen ise seda nii 
koolis kui ka avalikes kohtades ko-
genud. Samas mulle tundub, et  ve-
nelased ise ei võta sõna ja lihtsalt 
kannatavad, sellega aitavad nad 
tõrjutusele kaasa. Lisaks tõrjuvad 
venelased ka eestlasi: kui eestlased 
ei taha venelasi vastu võtta, võib 
viimastel olla raske neisse avameel-
selt suhtuda. Ma arvan, et kultuure 
peaks just ühendama – mida mit-
mekesisem ja kirjum, seda parem. 
Mul on küll uhke tunne olla nii lä-
hedalt seotud eesti ja vene kultuu-
riga, tajuda nende erinevusi ja sar-
nasusi. Vahel tunnen, et olen ise 
justkui sild kahe kultuuri vahel, 
sest koolis olen eestlaste, aga ko-
dus venelaste seas.

Sul on väga huvitavad riided 
ja oled kooli peal nii mõnele-
gi oma omapärase stiiliga sil-
ma jäänud. Kust Sa oma rii-
deid saad?
Ma ostan ainult kasutatud riideid, 
käin pidevalt erinevates Tartu kalt-
sukates, näiteks Humanas ja Uus-
kasutuskeskuses. Ma tahan hoi-
da keskkonda ja võidelda kiirmoe 
vastu: sellepärast ma ei ostagi uusi 
riideid. Mul on ka Miilangu luge-
jatele sõnum – palun ostke kasu-
tatud riideid! Ja hoidke ja kandke 
neid riideid, mis teil juba olemas 
on. Ei ole vaja alati moe ja trendi-
dega kaasa minna, oluline on, et 
te käituksite vastutustundlikult.  
Kindlasti soovitan vaadata Reet 

Ausi filmi „Moest väljas”, mis käsit-
leb just kiirmoe probleeme. Täna-
päeva inimesed ei mõtle ühiskon-
na, keskkonna ega enda peale, neid 
huvitab ainult, mida teised nendest 
arvavad. Arvan, et  peaksime hoid-
ma kõike ja kõiki, mis meid ümb-
ritseb. Kui meil on iga ettevõtmi-
sega võimalik maailma paremaks 
paigaks muuta, siis miks me seda ei 
tee? Mind ei ole see kuidagi piira-
nud, et olen otsustanud teise ringi 
riideid kanda. Pigem aitab see luua 
unikaalse ja omapärase stiili. Kõi-
ges on midagi positiivset, see tuleb 
lihtsalt üles leida.
Mulle meeldib ka riideid õmmel-
da. Näiteks tegin ise need püksid, 

KES ON ivan kleštšin?
LULU INARI OTTILIA VASE

Ma arvan, et 

kultuure peaks just 

ühendama – mida 

mitmekesisem ja 

kirjum, seda parem. 

Mul on küll uhke tunne 

olla nii lähedalt seotud 

eesti ja vene kultuuri-

ga, tajuda nende 

erinevusi ja sarnasusi. 

Vahel tunnen, et olen 

ise justkui sild kahe 

kultuuri vahel

“
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mida ma koolis kannan ja mille jär-
gi mind teatakse. Õmblemine on 
väga rahustav ja loov tegevus, seal-
juures püüan teha vanadest kan-
gastest uusi riideid. Nii on mul või-
malik luua ükskõik mida – tegin 
endale isegi maski. Samamoodi on 
kudumisega, ka see on väga mõnus 
tegevus. Seni olen kudunud enda-
le salli, kampsuni ja 
kardigani.

Sa oled väga loov 
inimene. Mis 
Sind inspireerib? 
Kuidas Sa loo-
vust väljendad?
Ma kirjutan vahe-
peal luuletusi. Näi-
teks matemaatika-
tunni ajal kirjutasin 
luuletuse akna taga 
olevast puust. Mul-
le väga meeldib see 
puu.
Tavaliselt inspiree-
rivad mind inime-
sed. Igal pool, kogu 
aeg, igasugused eri-
nevad inimesed. Ini-
mesed on mu elu 
armastus. Kui olen 
teistega koos, teki-
vad mul igasugu-
sed ideed, noh nagu 
п р е д с т а в л е н и я , 
kuidas sa ütled 
seda? Ettekujutu-
sed! Jah. Mõnikord näen koolis 
või tänaval kedagi, kes mulle silma 
jääb, ja tunnen kohe, et ma tahan 
temaga rääkida ning tema koh-
ta rohkem teada. Eriti põnevad on 
minu jaoks vanemad naisterahvad 
–  iga bussipeatuses omaette pobi-
sev vanamutike on mu hingeloom.

Millises keskkonnas Sa en-
nast kõige loovamalt tunned?
Kindlasti avalikus kohas ja selts-

konnas, mulle meeldib inimesi vaa-
delda ja jälgida. Võib-olla on seda 
imelik intervjuus öelda, aga ongi 
hea, ma tahangi, et see oleks vei-
der. Mõtlen tänaval olles inimes-
test kõiksugu lugusid välja, kujutan 
ette, millist elu nad elavad. Arvan, 
et suudan ennast igasuguses kesk-
konnas mugavalt tunda, oskan igas 

ruumis kohaneda. Eriti meeldi-
vad mulle suured kõrgete lagedega 
ruumid. Näiteks kooli aula - mul-
le meeldib keset seda lihtsalt pikali 
visata ja lamada, seal tulevad alati 
head mõtted. Aula meenutab mul-
le seda, kui ma ükskord vehklemis-
laagris ühiselamust põgenesin, ku-
hugi suurde saali sisse muukisin 

ja seal vaikust kuula-
tes lamasin. See on mu 
lemmiktegevus.
Minu tuba on  minu 
jaoks püha koht, kus 
toimuvad mu isiklikud 
rituaalid. Seal ma õmb-
len, õpin, elan. Mu toas 
on palju taimi, kunsti, 
isegi väike õmblusnur-
gake. See on paik, kus 
tunnen end vabalt ja 
loovalt.

Kuhu Sa läheksid, 
kui sa oleksid ük-
sinda Munga 12 ma-
jas?
Läheksin keldrisse ma-
gama.

Räägi rituaalist, 
mida Sa ristimise 
päeval tegid.
Ma pidin minema YFU 
vahendusel Itaaliasse 
vahetusõpilaseks, aga 
koroona pärast lükkus 
see edasi. Siiski jõudsin 

käia mitmes infotunnis, kus me te-
gime selliseid grupiharjutusi, mida 
kutsutakse „energizerideks”. Tegi-
me neid alati, kui olime liiga kaua 
paigal istunud ja oli vaja väikest 
pausi. Need on kindlasti oma nime 
väärt, sest iga kord neid peaaegu 
et kultuslike rituaalide moodi har-
jutusi tehes tekkis vaba ja mõnus 
energia. Kui ristimise õhtul ärevalt 
tulemusi ootasime, teadsin, et on 
õige hetk luua ka aatriumisse ühes-

Kui meil on iga 

ettevõtmisega 

võimalik maailma 

paremaks paigaks

muuta, siis miks 

me seda ei tee? 

“
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koos samasugune energia. Ja tun-
dub, et see töötas!

Mida Su ema sinust arvab?
Mu ema arvab, et ma olen hull! Ta 
ütleb mulle seda kogu aeg, kui ma 
oma ekstsentrilisi riideid kannan, 
see on päris naljakas. Hakkan välja 
minema ja ta ütleb: „Jälle sa paned 
midagi imelikku selga!” Suhtun 
sellesse pigem naljaga. Tahaksin, 
et ka vanema põlvkonna inime-
sed suudaksid näha muutusi po-
sitiivsetena. Mul on kahju, et nad 
on tihti minevikus kinni. Arvan, et 
neid ei ole õpetatud olema paind-
likud, nad on harjunud kohanema 
oludega, mitte neid parandama. 
Kartsin varem ka ise ennast väljen-
dada, nüüd olen sellest üle saamas. 
Näiteks põhikoolis ma ei oleks jul-

Tavaliselt 

inspireerivad mind 

inimesed. Igal pool, 

kogu aeg, 

igasugused

 erinevad 

inimesed. 

Inimesed on mu 

elu 

armastus. 

“ genud kunagi kanda neid riideid, 
mida kannan Treffneris, öelda asju, 
mida olen gümnaasiumis öelnud, 
oma arvamust väljendada. Ma ei 
karda enam olla see, kes ma olen, 
ja arvan, et ka teised ei peaks kart-
ma. Usun, et muutumine on alati 
positiivne. Minu ema toetab mind 
ja aktsepteerib inimesi sellistena, 
nagu nad on, aga talle meeldib siis-
ki mõnikord selle üle nalja teha. 

Kes on Su lemmikõpetaja?
Mul ei ole lemmikut, sest ma ar-
van, et kõigil Treffneri õpetajatel 
on midagi, mis teeb neid eriliseks. 
Siiski on mulle silma jäänud õpe-
taja Jürgenstein. Ta on oma alal 
väga osav ja saan temalt palju õppi-
da. Mulle väga meeldib Jürgenstei-
ni tunnis olla ning kuulata –  ta on 
ikooniline. Mulle meeldib, et saan 
Treffneri õpetajatega läbi, nad on 
peaaegu nagu sõbrad. Nad austa-
vad oma õpilasi, see on minu jaoks 
väga oluline.

Mis on kõige naljakam, mis 
Treffneris seni juhtunud on?
Uve. Igas Uve tunnis juhtub mida-
gi naljakat. Naeran Treffneris iga 
päev, kogu aeg toimub midagi. Väi-
kesed hetked teevad koolipäevad 
nii toredaks ja meeldejäävaks.

Kas alguses oli hirmus ka?
Ei, hirmus ei olnud, pigem kartsin, 
et ma ei saa Treffneris hakkama. 
Tegelikult, kui ma nüüd mõtlema 
hakkan, siis Treffneris on pidevalt 
hirmus. Vahel ikka tekib selline 
tunne, et kõik teised teavad, mida 
nad teevad, ja ma lihtsalt hõljun 
selles majas. See tekitab küll vahel 
õudust. Siiski tunnen end koolima-
jas järjest mugavamalt: mida roh-
kemate inimestega  tutvun, seda 
toredam on. Olen rahul, et  siia 
jõudsin, kuigi ma ei tea, mis mind 
ees ootab.
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Sündides oleme nimetud  – 
tühjad  ning ühesugused. 
Teel eristamise poole antakse 
meile nimi, tähtede kombi-
natoorikast lähtuv sõna. Sel-
lest tavast on saanud aegade 
jooksul nimepäev. Kas nime-
päev on eri rahvaste jaoks mi-
dagi rohkemat, kui sõprade 
nimede markeerimine päevi-
kus?

Nimepäevade tähistamine on pärit 
keskajast Rooma-Katoliku kiriku ja 
Kreeka õigeusu kiriku pühakute ka-
lendrist. Sellest arenes välja nime-
päeva traditsioon, kui pühakutega 
sama või sarnase nimega inimesed 
hakkasid pühakute mälestuspäeval 
tähistama ka oma nimepäeva. Päe-
vi erinevate nimede auks on teada 
juba varemgi. Vana-Kreekas pee-
ti veinijumal Dionysuse auks dio-
nüüsiaid ja kaitsejumalanna Athe-
na auks panatenaiasid.

Poolas on nimepäeva tähistami-
ne väga populaarne. Sel päeval on 
tavaks soovida ,,Za zdrowie sole-
nizanta’’ (meestele) või ,,Za zd-
rowie solenizantki’’ (naistele), mis 
tähendab ,,Nimepäeva tähistamise 
tervisele’’. Sel päeval ollakse pere-
konna ja sõpradega, tantsitakse ja 
süüakse erinevaid suupisteid nagu 
Moskva saia taolisi Poola voldikuid 
(kołaczki), Johannes Paulus II lem-
mikmaiust Napoleonkat või hee-
ringatoitu Rollmopsi.

Venemaal on nimepäeva tradit-
sioon ajas muutunud. Enne 20. 

sajandit oli ni-
mepäev isegi 
sünnipäevast olu-
lisem. Näiteks 
viimase Venemaa 
Keisririigi keis-
rinna Alexand-
ra Fyodorovna 
nimepäev algas 
koorikontserdi-
ga ja jumaliku 
liturgiaga, mil-
lele järgnes rik-
kalik lõunasöök 
nelja tüüpi vei-
nide ning par-
di- ja lambatük-
kega. 19. sajandi 
kirjanduses ka-
sutatakse nime-
päeva temaatikat 
Aleksandr Puški-
ni värssromaanis 
,,Jevegeni One-
gin’’, kus Tatiana 
peab uhket tant-
supidu. Seoses Nõukogude Liidu 
riigikorraga religioossus vähenes 
ning nimepäeva traditsioon vajus 
unustusse. Tänapäeval Venemaal 
enam nimepäevi ei tähistata.

Lätis kutsutakse nimepäeva (vārda 
dienas) ka inglipäevaks. Peredes ül-
latatakse päevakangelast koogi või 
väikese kingitusega ja õnnesoove 
saab sünnipäevadest mitmeid kor-
di rohkem. Samuti võib võrreldes 
sünnipäevaga tulla ilma kutseta ni-
mepäevapeole. Huvitav fakt on see, 
et Lätis on kõige kuulsam nimi läbi 
aegade olnud Jānis. Esimesena ka-
sutati seda nime Liivimaa ristisõja 
lõppedes, 1290. aastal.

Kõikjal maades tähistatakse jõu-
le, mis on seotud nimepäevaga. 6. 
detsembril on nigulapäev ehk püha 
Nikolause mälestuspäev. Püha Ni-
kolaus elas 3.-4. sajandil, kes oli 
lahke ning suuremeelne kaitsepü-
hak. Ta jagas meelsasti jõulude ajal 
neitsidele, meremeestele, vangide-
le, kaupmeestele ja lastele kingitu-
si. Seega on Nikolaus aidanud kaa-
sa jõuluvana tegelaskuju tekkele. 

Nimepäevad tähendavad mõnes 
riigis teist sünnipäeva, teises aga 
tavalist päeva. Neid riike seob aga  
üks heategija, tänu kellele saame 
Tartu Raekoja platsil hingata kuu-
se lõhna, uisutada ning tunda jõu-
lurõõmu oma pere ning sõpradega.

PÜhakutest tulenev traditsioon
KIRKE NIINEMETS
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Millal sündis Jeesus?
Jõuludega tähistatakse Jeesuse 
sündi, ent tänapäeval usutakse, 
et tema sünnipäev ei ole 25. det-
sember. Osad ajaloolased arva-
vad, et Jeesus ei sündinud üld-
segi talvel.

Et need segamini ei läheks.
Jõulusokkidel on tavaliselt pea-
le kirjutatud soki omaniku nimi, 
et jõuluvana teaks, milline kin-
gipakk millisele inimesele kuu-
lub.

Aastatuhandete pikkused 
jõulupuud.
Jõulupuude päritolu või kasu-
tamine ulatub tagasi iidsetesse 
Egiptusesse ja Roomasse. Ini-
mesed kasutasid igihaljaid puid, 
näiteks kuuse- või männipuid, 
pärgi ja pärgasid. 
Esimene kirjalik viide jõulukuu-
sele on leitud aastast 1531 Saksa-
maalt. Seal alustati tänapäevaste 
jõulupuude kasutamist. Särava-
te kaunistuste asemel, mida me 
täna näeme, olid need kaunista-
tud puuviljade ja pähklitega.

Traditsioonilised õuduslood 
Veel sajand tagasi oli läänemaa-
ilmas väga populaarne rääkida 
jõuluõhtul hoopis õuduslugu-
sid. 

Un grand cadeau
Jõulud on ka kingituste vahe-
tamise aeg. Inimesed  säästa-
vad terve aasta, et osta kingitu-
si oma sõpradele ja perele või 
teevad kingitused ise. Kuid kas 
teate, milline on suurim jõu-
lukink, mis kunagi tehtud on? 
See on Vabadussammas, mil-
le Prantsusmaa kinkis USA-le 
1886. aastal. 

Hollandi Sinterklaas.
Laste jaoks on jõulud seotud 
jõuluvanalt kingituste saami-
sega. Kuidas aga jõuluvana tek-
kis? Jõuluvana tegelaskuju põ-
hineb Nigulistel. Legendi järgi 
oli Püha Nikolaus kristlik piis-
kop, kes hoolitses vaeste ja abi-
vajajate eest. Samuti armastas 
ta lapsi ja talle meeldis neile sa-
laja kinke teha. Lugude levides 
hakati kutsuma teda hollan-
di keeles Sinterklaasiks, mil-
lest hiljem sai jõuluvana (Santa 
Claus) 

Heal riigil mitu jõuluvana. 
Kas teadsite, et Islandil on 13 jõu-
luvana laadset olevust, kes kõik 
jätavad iga lapse jaoks kingitu-
se? Nad tulevad mägedest alla 
ükshaaval alates 12. detsembrist 
ja neil on sellised nimed nagu 
Lusikalakkuja, Uksenuusutaja 
ja Lihakonks (Þvörusleikir, Gát-
taþefur, Ketkrókur). Üks neist, 
kelle nimeks on Gryla, on vana 
naine, kes röövib lapsi. 

Tõeliselt kuninglik
Britid kannavad jõululauas pa-
berist kroone. 

Kas julgeksid proovida?
Lõuna-Aafrika Vabariigi jõulu-
toitude hulka kuuluvad imelikul 
kombel ka röövikud. Aga samas, 
meie, eestlased, sööme verest 
tehtud vorste.

Vaatame jõulutraditsioone lähemalt: 
20 fakti, mida sa ei pruugi pühade kohta teada

REELIKA HÜVENEN
HOLGER DAHL
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Jõuluvana = Pikne McQueen 
= kiirus
Teadlased on välja arvutanud, 
et selleks, et Jõuluvana suudaks 
ühe ööga läbi käia kõik maailma 
majad, siis ta peaks läbi käima 
822 maja sekundis ning sõitma 
kiirusega 3 800 000 kilomeetrit 
tunnis.

Viikingid kardavad kasse.
Lisaks paljudele jõuluvanadele 
on Islandil uskumus, et möö-
da saart käib ringi üks kass, 
Jólakötturinn, kes sööb ära kõik 
need, kellel pole jõuludeks uusi 
riideid ostetud.

Pühad - värvikirevad ajad.
Jõulude traditsioonilised värvid 
on punane, roheline ja kuldne. 
Punane sümboliseerib Jeesuse 
verd, roheline on taassünni värv 
ning kuldne märgib nii valgust 
kui ka kuningliku soo jõukust.

Itaalia - kahekordne rõõm
Itaalias saavad paljud lapsed 
kaks kingitust- üks kingitus 24. 
detsembril ja teine (suurem) 
kingitus 6. jaanuaril. Sel päeval 
tähistavad itaallased kolmeku-
ningapäeva ja levinud arvamuse 
kohaselt saabub öösel La Befa-
na-nimeline nõid, kes täidab 
heade laste sukad maiustustega, 
ulakad aga saavad tükke musta 
kivisütt. 

Jaapan kui armastuse riik?
Jaapanis peetakse jõule armas-
tuse festivaliks. Harvad pole ju-
hused, mil paarid veedavad koos 
romantilist õhtut, samal ajal kui 
vallalised on pidutsemas ja oma 
elu armastust otsimas.

Sealsetel kanafarmeritel küll 
jõuluvaheaega pole… 
Jaapanis on traditsiooniks jõu-
luõhtul süüa praetud kana, 
mistõttu on sealsed KFC kiir-
toidurestoranid pühade ajal 
võrdlemisi täis.

Igale riigile oma
Jõuluvanal on palju erinevaid 
nimesid. Saksamaal kutsutak-
se teda Kriss Kringle, Itaalias Le 
Befana, Prantsusmaal Pere Noel 
ning Venemaal Дедушка Мороз 
(näärivana).

Jõuluvana on Coca-Cola 
usku
Jõuluvana kandis algselt rohe-
lisi, lillasid või siniseid riideid. 
Aastaid oli see rõõmsameelse 
vanamehe põhjapoolusel levi-
nud riietus. Coca-Cola otsus-
tas ta aga riietada värvidesse, 
mis sobivad nende kaubamär-
giga ja mis hiljem kinnistusid 
jõuluvana kujus. Seetõttu on 
ta nüüd alati punastes riietes 

Putukad? MINU PUU SEES?
Poolas on tavaks panna kuuse-
le muude ehete seas ka ämblik-
ke. Legendi kohaselt kudus üks 
ämblik selle teki, mis väiksele 
Jeesusele peale pandi.

Kas me oleme ikka eestlased?
Väidetavalt käivad Eesti pered 
jõululaupäeval koos saunas.

Rolls-Rollo-Royce
Kuni 1939. aastani oli Rudolf (pu-
nase ninaga põhjapõder) tuntud 
kui Rollo.
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Ott Ericut võib kohata nii ten-
niseväljakul, jalgpalliplatsil, 
bändis kui ka Tantsutaldade 
trennis. Kuidas küll jõuab ta 
kõige sellega tegeleda ja selle 
kõrvalt leida aega veel iseen-
dale ja sõpradele? Kirjutasin 
Ott Ericule, et tutvuda roh-
kem tema hobide ja soovitus-
tega.

Millega tegeled vabal ajal?
Koolivälisel ajal tegelen mitme ho-
biga. Mängin ameerika jalgpalli 
(jah, seda tõesti mängitakse Ees-
tis!), käin kergejõustiku trennis, 
jõusaalis, tantsin Tantsutaldades 
ning mängin Tartu Big Bandis te-
norsaksofoni. Hobide kõrvalt töö-
tan ka tennisetreenerina. Kogu sel-
le tihedalt sisustatud aja kõrvalt 
meeldib mulle käia kinos, kuulata 
muusikat ning sõprade ja/või pere-
ga saunas käia.

Sul on palju hobisid. Kuidas 
leiad ja planeerid aega, et 
kõigega tegeleda?
Kes teeb, see jõuab. Ma olen väik-
sest saati saja tegevusega korraga 
tegelenud, seetõttu olen tihedalt si-
sustatud päevaplaaniga harjunud. 
Kui asjad varakult kokku leppida 
ja osavalt päevakavasse sobitada, 
jääbki mulje, nagu oleks päevas 24 
tunni asemel rohkem. 

Mõni nipp, kuidas koolitööd 
õigeaegselt ära teha ja selle 
kõrvalt leida aega ka hobi-
deks?
Tee endale nädalaplaan. Sealt 
näed, kus on päevas vabad augud 
(olgu selleks kasvõi vahetunnid) 

koolitööde jaoks, et saaks tegele-
da ka hobidega. Mulle meeldib või-
malikult vähe kodutöid koju kaasa 
tuua, mistõttu üritan need koolis 
vahetundides ära teha. 

Räägi oma hobidest lähemalt.
Minu põhihuviks on Ameerika 
jalgpall. Eelmise kooliaasta veet-
sin Londonis NFL’i Akadeemias, 
kuhu on kokku kogutud Euroopa 
80 parimat noort Ameerika jalgpal-
lurit. Minu eesmärgiks on järgmi-
sel aastal minna Ameerika ülikoo-
li jalgpalli mängima ning õppima. 
Treenin selle nimel seitsmel päeval 
nädalas. Lisaks oma mänguliste os-
kuste arendamisele pean tegelema 
ka füüsilise ettevalmistusega, sealt 
tuleb jõusaalis käimine ning ker-
gejõustik. Mängin nimelt püüdja 
positsiooni, mis nõuab sprinter-
likku kiirust, ahviosavust, kuid ka 
jõudu, et vastasolevast kaitsemän-
gijast kasvõi läbi joosta. Samal ajal 
on Ameerika jalgpall ka üliintelli-
gentne mäng, Ameerika jalgpall on 
kõige organiseeritum pallimäng, 
see tähendab, et mitte miski, mis 
platsil toimub, pole juhuslik, vaid 
trennis lihvitud ning sisseharjuta-
tud liikumised. 

Tantsutaldadesse sattusin täies-
ti juhuslikult. Algselt polnud mul 
plaaniski katsetele minna, veel vä-
hem tantsima hakata (vabandust, 
õpetaja Uve). Siiski suutis õpetaja 
Uve mind tantsupisikuga nakatada 
ning nüüdseks olen tantsinud kõik 
oma Treffneris oldud aastad. Ei va-
hetaks seda mitte millegi vastu!

Saksofoni hakkasin mängima juba 
kaheksa-aastaselt ning see sügis 

on juba 11. aasta, kui saksofonist 
nii klassikalisi kui jazzilikke noote 
välja puhun. Olen mänginud mit-
metes koosseisudes (mõned neist 
on Eesti Noorte Kontsertorkest-
ris, saksofoniansamblis Saxmachi-
ne, Tartu ja Elleri Big Bandis). Tu-
lin ühtlasi kahel korral Eesti Noore 
Saksofonisti konkursil hõbedale. 

Kuidas avastasid Ameerika 
jalgpalli?
Ameerika jalgpalli avastasin enda 
jaoks täiesti ebatavalisel moel. Juh-
tusin peale ühele klipile Youtu-
be’is, kus üks mängija teisest salto-
ga üle hüppas. See jättis kustumatu 
esmamulje ning hakkasin koheselt 
mängu kohta rohkem internetist 
uurima. Paar päeva hiljem läksin 
isaga kinno ning enne filmiseansi 
algust lasti Tartus tegutseva Amee-
rika jalgpalli klubi Tartu Titansi 
trennireklaami. Mõtlesin, et miks 
ka mitte ning mõni päev hiljem 
läksingi trenni. Trennis võeti mind 
ülilahkelt vastu ning sain juba pea-
le esimest trenni aru, et see ala on 
justkui mulle loodud. Armastus 
esimesest silmapilgust, võiks isegi 
öelda. 

Kui olin kaks aastat trennis käinud, 
sain teada, et NFL teeb Londonis-
se oma akadeemia, et talendikad 
n-ö “valel poolel lompi” sündinud 
noored kokku koguda ning nad tu-
levikus loodetavasti Ameerikasse 
ülikooli mängima saata. Mõtlesin 
taas, et miks mitte, lähen ja proo-
vin. Katsetel osales kokku 1500 
noort üle terve Euroopa, kuid lõ-
puks osutus valituks vaid 80 pari-
mat, mina õnneks nende seas. See-
ga ootas ees aasta Londonis täis 

tegus toimetaja 12.b klassist – ott eric ottender
ELIS RIIN TARS
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Ameerika jalg-
palli, kuid ka õp-
pimist. Lõpetasin 
eelmisel keva-
del ning otsusta-
sin veel ühe aas-
ta Treffneris käia 
enne, kui loode-
tavasti Ameeri-
kasse mängima 
suundun. Nüüd 
treenin rohkem 
kui kunagi va-
rem, et oma unis-
tus täide viia.

Kuidas said 
tennisetreene-
riks?
Tennisetreeneri 
amet on 15-aasta-
se tennisekarjääri 
resultaadiks. Nii 
palju kui vähegi 
mäletan, on alati 
olnud tennis ning 
tennisevõistlus-
tel käimine olnud 
osa minu elust. 
See kõik on tei-
nud mind füü-
siliselt, kuid eelkõige mentaalselt 
tugevaks, mistõttu suudan nii mit-
me asjaga toime tulla ning pinge 
all mitte murduda. Pärast võistlus-
karussellilt maha astumist pakkus 
mulle mu pikaaegne treener või-
malust töötada ise treenerina. Võt-
sin pakkumise hea meelega vastu 
ning töötan teist aastat MK Ten-
niseklubis nii 4-7-aastaste kui ka 
täiskasvanud tennisehuviliste tree-
nerina. 
Kes saavad Sinu juurde trenni 
tulla? Kuidas saab trenni tul-
la?
Minu juurde võib tulla igaüks! Kui 
on soovi midagi uut proovida või 
vanu oskusi meelde tuletada, siis 
tasub ainult küsima tulla.

Räägi lähemalt enda muusi-
kaarmastusest. Kuidas sattu-
sid bändi?
Nagu ennist märkisin, olen sak-
sofoni mänginud 11 aastat ning ei 
kavatse veel niipea lõpetada. Sain 
huvi kodust, kus isa, kes on ise las-
temuusikakooli saksofoni erialal 
lõpetanud, mängis aeg-ajalt Ken-
ny G erinevaid plaate ning mulle 
hakkas pill väga meeldima. Pärast 
vanematele väikest pealekäimist 
läksingi muusikakooli. Alustasin 
Tartu I muusikakoolis, kuid hiljem 
läksin Heino Elleri nim. Muusika-
kooli üle. Seal hakkas õpetaja mind 
arendama mõttega, et minust võiks 
saada professionaalne muusik. See 
viis mind erinevatele konkursside-
le, mille tulemusena jäin silma näi-

teks Eesti Noorte Kontsertorkestri 
eestvedajatele, kes mind seejärel 
õpetaja kaudu ansamblisse kutsu-
sid. Samal ajal hakkasin mängima 
ka Elleri Big Bandis ning mõni aas-
ta hiljem kutsuti mind juba Tartu 
Big Bandi. Armastus muusika vas-
tu on aastatega vaid kasvanud ning 
muusikale kuulub suur osa minust. 
Lisaks saksofonile oskan mängida 
veel klaverit, ukulelet ning karmo-
škat.
Mis meeldib bändi juures kõi-
ge rohkem?
Ehk on see rõõm sellest, et koos te-
gutsedes võib luua midagi nii mee-
liülendavat ja uskumatult ilusat, 
nagu seda on muusika. Ma ei oska 
isegi kirjeldada, mis tundeid muu-
sika kuulamine minus tekitab. Sel-

Ott Ericu soovitused:

Laul: Rap: No Role Modelz - J. 
Cole
Klassika: Nocturne 20. in 
C-sharp minor - F. Chopin
Jazz: Autumn leaves - Chet Ba-
ker
Rock: Seven Nation Army - 
The White Stripes
EDM/DnB/Dubstep jne: Pur-
ple People Eater - Pegboard 
Nerds
Film: O2 oli üllatavalt hea film
Seriaal: Suits või Last Chance 
U
Raamat: Dan Brown „Digi-
taalne kindlus”
Sportlane, kelle tegemis-
tel silm peal hoida: Rasmus 
Mägi
Reisisihtkoht: Siiani reisitu-
test lemmikud ilmselt Austria 
alpid ja Koh Phangan Tais. Veel 
tahaks väga Hawaiile minna
Jõulufilm: Üksinda kodus 2
Kohvik: Ei ole suur kohvikui-
nimene, kuid ilmselt Säde
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le taustal tundub peaae-
gu võimatu kirjeldada 
tundeid, mida tunnen, 
kui ise muusikat teen. 

Kas kavatsed ka tu-
levikus spordiga ja 
muusikaga tegele-
da?
Kindlasti! Arvan, et 
sport ja muusika on mu 
tulevase eluga tihedalt 
seotud. Mis moel? Eks 
seda näitab aeg.

Kelleks tahad saa-
da? Mida plaanid 
edasi õppima min-
na?
Raske küsimus, mille-
le ei oska vastata. Hin-
ge põhjas on vist siiski 
unistus saada sportla-
seks, kuid see pole üld-
se mitte kivisse raiutud. 
Arvan, et ei tasu haka-
ta juba varakult mõn-
da kindlat rada mööda 
minema ning sellega 
ennast raamidesse su-
ruma. Edasiõpingute koha pealt 
pakuvad kõige enam huvi IT ning 
õigus, kuid see ei tähenda tingima-
ta seda, et näen ennast tulevikus ai-
nult nendes valdkondades tegusid 
tegemas.

Kelleks tahtsid väiksena saa-
da?
Mul on juba väiksest peale olnud 
unistus saada sportlaseks. Loomu-
likult olid ka politseinikuks saami-
se hood, aga samas on ka meeles 
tahtmine saada tegelaseks Karlsson 
Katuselt või Michael Jacksoniks.

Mõni õpetaja ütlus või mõtte-
tera, mis on meelde jäänud.
Nüüdseks lahkunud õpetaja Ülle 
Keerberg küsis minult kunagi sel-
lise retoorilise küsimuse, mis mind 

tänapäevani vahepeal mõtlema pa-
neb. “Kaua sa ikka mitut Jumalat 
teenid?” küsis ta minult. See kü-
simus tekitab minus siiani koha-
ti vastastikuseid tundeid, kuid ei 
oska öelda, miks see mulle nii ela-
valt meelde on jäänud.

Mis meeldib Sulle oma ho-
bide juures kõige rohkem ja 
mida need Sulle õpetavad/an-
navad?
Nende mitmekesisus. Nad kõik 
avardavad mu silmaringi, kuid eel-
kõige arendavad mind mitmekülg-
semaks inimeseks. Tennisest olen 
saanud oma mentaalse tugevuse ja 
iseseisvuse. Ameerika jalgpall on 
arendanud tiimitöö oskusi. Sakso-
foni mängimine on andnud mulle 
hea närvi ning arendanud mu või-
met pinge all töötada ning esineda. 

Tantsimine on aren-
danud mu pehmemat 
poolt, õpetanud lõd-
vestuma ning annab 
vaheldust muidu üpris 
spordikesksest elust.

Kas Sa oled seo-
ses oma spordi ja 
muude hobidega 
ka reisinud palju? 
Mis on olnud kõi-
ge meeldejäävam 
koht?
Tennisega seoses olen 
reisinud näiteks Lät-
ti ja Soome. Saksofo-
nimänguga pääsesin 
Prantsusmaal Stras-
bourgis peetud noorte 
saksofonistide konve-
rentsile, kuhu oli kut-
sud 100 parimat noort 
saksofonisti üle Eu-
roopa. Siiski on mulle 
kõige südameläheda-
sem koht London, kus 
veetsin terve eelmise 
aasta. Selle linnaga ja 
seal tutvutud inimes-

tega seotud mälestused ei kao ehk 
iial.

Huvitav fakt Sinu kohta, mida 
teised ei tea.
Mulle ei meeldi jõululaulude kuu-
lamine. Ma ei oska öelda miks, aga 
jõululaulud lihtsalt ei istu.

Mida soovitaksid noorele, kes 
sooviks ka midagi uut proovi-
da?
Kindlasti proovi! You miss 100% of 
the shots you don ’ t take. Unistada 
ning uusi asju proovida pole kuna-
gi patt. Ei tea ju kunagi, kuhu asi 
viia võib!
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On 1441. aasta jõuluõhtu. Keskaegne Tallinn, kaetud lumega, 
helgib ja heliseb. Raekoja platsil võib näha kummalist vaa-
tepilti: lõbusa muusika saatel tantsivad uhkelt riides noo-
red mehed ümber suure paberroosidega kaunistatud kuuse. 
Mööduv eakas raehärra toriseb omaette: „Kae, mis järjekord-
se jumalateotusega need kaupmehenolgid nüüd hakkama on 
saanud!”. Ei temal ega ka tantsivatel Mustpeade vennaskonna 
liikmetel polnud aimu, et kuusepuu koju või linnaväljakule 
toomine saab tulevikus  jõulude lahutamatuks osaks.

Talvise pööripäeva ajal mõne halja 
oksa koju toomine ning vaheteva-
hel ka kaunistamine on tuhandeid 
aastaid vana komme. See, et just 
Tallinna Mustpeade vennaskonna, 

AADI PARHOMENKO

KUST ON PÄRIT JÕULUPUU?

„Home Alone”
„Elf”
„A Christmas Horror Story”
„Die Hard”
„How the Grinch Stole Christmas”
„Office Christmas Party”
„The Polar Experss”
„Matchmaker Santa”
„Little Women”
„The Nightmare Before Christmas”
„Bad Santa”
„Operation Christmas Drop”

JÕULUFILMISOOVITUSED
„It’s a Wonderful Life”
„The Knight Before Christmas”
„Love Actually”
„Holidate”
„Bean”
„A Bad Moms Christmas”
„Police Academy”
„The Sound of Music”
„Krampus”
„Eia jõulud Tondikakul”
„The Golden Compass”
„Shrek the Halls”

ANNE-LIISA MAASIK

vallalisi kaupmehi ühendava orga-
nisatsiooni liikmed keskaja lõpus 
jõulupuu traditsioonile aluse pa-
nid, on vaieldav. 15. sajandist pä-
rit teadet võib mitmeti tõlgendada. 
Riias, kus tegutses sama organisat-
sioon, on kindel teade aastast 1510, 
Tallinnas aastast 1513. Seega pre-
tendeerib jõulupuu sünnilinna ko-
hale ka Riia. Teisalt on väga suur 
tõenäosus, et see sai alguse mõnest 
Saksamaa linnast, kust see kaup-
meeste kaudu Liivimaale levis. 

Kindel on see, et pühade ajal kuuse 
tuppa toomine ja ehtimine on pro-
testantlik traditsioon, mis sai al-
guse uusaja Saksamaal. 18. sajandil 
oli see eelkõige ülemklassi komme, 
mis 19. sajandiks oli levinud kõigis-
se ühiskonnakihtidesse. Aastasaja 
lõpukümnenditel ehiti jõulupuid 
juba paljudes kodudes üle Euroo-
pa. Kahekümnendal sajandil sai 
ehitud kuusest üks peamisi jõulu-
de sümboleid. 
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Juba sügise lõpul hakkavad 
poed vaikselt täituma jõulu-
toodete ja -toitudega. Üks, 
milleta on keeruline jõule 
ette kujutada, on kahtlema-
ta piparkoogid. Otsustasime 
uurida, milline on piparkoo-
kide valik kauplustes, proo-
vida ise erinevaid sorte järele 
ning anda neile oma hinnang 
- seda kõike mõistagi distant-
si hoidmiseks eraldi oma ko-
dudes.

Gourmet Clubi piparkoogid 
Piparcookie
Päris õiged piparkoogid nad küll ei 
olnud, aga mulle maitsesid. Pigem 
m e e n u t a s i d 
v õ i k ü p s i s e i d 
vms. Vürtse 
tunda ei olnud, 
suhkru maitse käis üle. Olid päris 
krõbedad, kõrbenud maitset võis 
isegi ette tulla, aga millegipärast 
mind see ei häirinud. Hinnates läh-
tusin rohkem sellest, kas küpsised 
maitsesid, mitte sellest, kui väga 
nende maitse piparkoogi oma mee-
nutas. 7,5/10 -Triinu

Enne maitsmist oli tunda jõu-
luhõngulist lõhna. Maitselt ei ol-
nud tõesti tegemist piparkoogi, 
vaid piparkoogiküpsisega. Õige 
võised ja krõbedad, kuid ootasin 
paremat maitseelamust, arvestades 
toote valmistajat ja pakendit. 7/10 
- Estin

Mina pettusin, piparkookidel pol-
nud õiget piparkoogi maitset ja 
meenutasid pigem natuke kõrbe-
nud šokolaaditükkidega küpsiseid 
ilma šokolaadita. Ei tahtnud tervet 
piparkooki/küpsist ära süüagi.
2/10 - Susann

Marmitoni piparkoogid apel-
sinitükkidega
Piparkoogid olid mõnusalt õhuke-
sed ja krõbedad, kohe oli muidugi 
tunda ka apelsini lõhna ja maitset. 
Parajalt vürt-
sikad, head 
süüa. Mulle 
väga maitse-
sid ja kind-
lasti ostan veel! 10/10 -Triinu

Lõhnas oivaliselt, maitselt mõnus 
õhuke piparkook, mida võiks söö-
ma jäädagi. Apelsinitükke pole just 
kuigi palju, aga neist pole ka puu-
dust. Nende piparkookidega ei saa 
alt minna! 10/10 - Estin

Appi! Need olid nii head, et olek-
sin tahtnud terve paki korraga ära 
süüa. 
Selline hea klassika: krõbe, mahe, 
aga samas piisavalt vürtsine, ja häs-
ti õrn apelsini(järel)maitse 10/10 
- Susann

Piparkoogid olid krõbedad ja õhu-
kesed, neid oli nii mugav süüa. 
Maitsesid väga hästi ja jätsid suhu 
õrna apelsinimaitse. Lisaks on pa-
kend ilus ja värviline. Kui neid süüa 
koos kuuma joogiga õhtul kamina 
ees, on jõulutunne garanteeritud. 
10/10
-Elis Riin

Kalevi krõbedad piparkoogid
Esimesena märkasin, et piparkoo-
ki oli raske süüa, kuna see oli pä-
ris paks. Maitse poo-
lest mulle meeldisid, 
klassikalised, oli tun-
da kõige rohkem ka-
ramelli, suhkrut. Kõi-
ge parem oleks neid 
süüa tee kõrvale, nii 
et saaks vahepeal tee sisse kasta.  
7/10 -Triinu

Esimese ampsu põhjal saab väga-
gi väita, et tegemist on krõbedate 
piparkookidega, aga tuleb arvesta-
da sellega, et need on üpris paksud 
ja kõvad. Maitse on enam-vähem, 
minu jaoks natuke lääge. 7/10 - Es-
tin

Hea jõulune maitseelamus, tekitas 
tahtmise panna küünlad põlema 
ja jõululaulude playlist’i peale. Na-
tuke käis üle kõrbenud karamelli 
maitse. Hästi paksud ja kõvad, va-
navanaemale kingiks võib-olla ei 
viiks.  6/10 - Susann

Mulle need piparkoogid ei maitse-
nud. Neil polnud õiget piparkoogi 
maitset ja pigem olid veidi kõrbe-
nud maitsega. Lisaks oli neid ras-
ke süüa, olid liiga paksud ja kõvad. 
4/10 -Elis Riin

Anna piparkoogid lagritsaga
Kohe oli lõhnast tunda, et tegemist 
on lagritsaga, maitsest oli muidu-
gi ka. Piparkoogid olid õhukesed ja 
krõbedad, mis on suur pluss, kind-
lasti meeldivad lagritsasõpradele. 
Kuna mina nii suur lagritsasõber ei 
ole, ei tahaks neid väga palju süüa, 
aga maitseelamus oli huvitav. 7/10 
-Triinu

Piparkookide degustatsioon
TRIINU ARU
ESTIN RAND

SUSANN VAHRUŠEV
ELIS RIIN TARS
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Sarnaneb väga Marmitoni pipar-
kookide kuju ja 
paksusega. Lag-
ritsasisaldus on 
tugevalt tunda 
piparkookide 
lõhnast ja maitsest, seega ilmselt 
ei meeldi see piparkook neile, kel-
lele ei maitse lagrits. Piparkook ise 
maitseb suurepäraselt. 6,5/10 - 
Estin

Väga hea piparkook, miks nad selle 
lagritsaga ära pidid rikkuma… Te-
gelikult on piparkoogid oma nime 
väärilised – lagritsat on neisse hel-
delt lisatud. Mulle isiklikult ei istu, 
aga kui sulle lagrits (see õige ja soo-
lane) maitseb, siis on võimalik, et 
oleme leidnud sinu uued lemmi-
kud! Update: andsin ülejäänud pi-
parkoogid oma lagritsafännist õele 
ja need kadusid kuidagi väga kii-
resti… 6/10 -Susann

Lõuna Pagarite pehmed pi-
parkoogid jõhvikatega
Need piparkoogid ei läinud mul-
le korda. Kõrbenud maitse käis 
üle ja jõhvika mekk polnud just 
lemmik. Pigem paksemat sor-
ti ning ka mulle tundusid näts-
ked. Kõlbavad süüa, aga ise neid 
uuesti ei ostaks. 4/10 -Triinu

Peale vaadates 
on nad teiste 
piparkookide-
ga võrreldes 
pisut tumedamad, nagu oleksid 
peaaegu kõrbenud. Ei ole tõesti 
liiga kõva piparkook, vaid peh-
mem. Jõhvika maitse polnud 
kõige erilisem. 6/10 - Estin

Tekstuur oli pigem nätske kui 
pehme. Maitse oli veidralt hea – 
parajalt piparkoogine, aga jõhvi-
katükid lisasid mahlasust ja sä-
rtsu. Hästi kodused ja mõnusad, 
midagi piparkoogi ja küpsise va-

hepealset. 9/10 -Susann

Selga piparkoogid
Välimuselt ja tekstuurilt nagu kõik 
Selga küpsised. Kõige rohkem oli 
tunda koriandri 
ja pipra maitset, 
järelmaitse jääb 
ka veidi vürtsi-
kas. See polnud 
küll midagi väga erilist, aga süüa 
kannatab küll. 5/10 -Triinu

Välimus on nagu Selga kandilistel 
küpsistel, kuid lihtsalt kerge pipar-
koogi kõrvalmaitsega. Mitte kõige 
õnnestunumad piparkoogid, mis 
ei tulnud mulle üllatusena, kuna 
need olid üsna odavad. 5/10 - Estin

Tundus nagu oleks tehtud pipar-
kooke, aga kogemata pandud taig-
na sisse valed vürtsid. Pigem mait-
ses tavalise pipra järgi ja soolaselt, 
samas niisama küpsisena krõbista-
da võib ikka. Maitse polnud paha, 
lihtsalt mitte eriti piparkoogine. 
4/10 -Susann

Lambertzi piparkoogid pii-
mašokolaadiga
Tõsi, polnud enne nii huvitavaid 
piparkooke näinudki! Pehmed, 
aga seest üsna 
kuivad, pealt 
üle valatud šo-
kolaadiga. Üle 
ühe ma neid kindlasti korra-
ga ära süüa ei jõuaks, sest need 
on väga magusad ja rammusad. 
6/10 -Triinu

Meenutavad pigem piimašoko-
laadiga kaetud präänikuid. Pii-
mašokolaadi kiht on õhuke, sel-
le sees olev piparkook on pehme 
ja kergesti suus sulav. Oleksin 
võib-olla tahtnud kõvemat tek-
stuuri. 6/10 - Estin

Väga huvitav maitseelamus. Al-
guses tundus väga veider, sest 

piparkook oli hästi pehme ning 
meenutas tekstuuri poolest roh-
kem biskviitkooki, lisaks tun-
dus šokolaad peal ka kummali-
ne. Mida kauem ma sõin, seda 
paremaks maitse läks. Tõsi on, 
et maius meenutab rohkem pi-
sikest peene kujuga koogitükki 
kui klassikalist piparkooki, aga 
maitses ta sellegipoolest hästi. 
8/10 -Susann

Piparkoogi ja šokolaadi kooslus 
minu jaoks toimis, tekitas huvi-
tava maitseelamuse. Piparkooke 
oli hea süüa, need olid pehmed 
ja paraja suurusega. Sellist õiget 
jõulutunnet nende söömisega 
ei tekkinud, aga maitse oli hea. 
8/10 -Elis Riin

Edetabel: 
1. Marmitoni piparkoogid 
apelsinitükkidega (10)
2. Lambertzi piparkoogid 
piimašokolaadiga (7)
3. Anna piparkoogid lagrit-
saga (6,5)
4. Lõuna Pagarite pehmed 
piparkoogid jõhvikatega 
(6,3)
5. Kalevi krõbedad pipar-
koogid (6)
6. Gourmet Clubi piparkoo-
gid Piparcookie (5,3)
7. Selga piparkoogid (4 67)

Meie eksperimendi võitjaks 
osutusid Marmitoni pipar-
koogid apelsinitükkide-
ga, mis suutsid kõigilt nel-
jalt degusteerijalt saada 10 
punkti. Viimasele kohale 
jäid Selga piparkoogid, mil-
le keskmiseks on ainult 4 ja 
6 punkti.

Piparkoogirohket 
jõuluaega!
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On üsna tavaline koolipäev 
sel ebatavalisel õppeaastal, 
kui pärast oma vabaaine tun-
di suundun teisele korrusele 
õppealajuhataja Aime Pun-
ga kabinetti, et temaga pisut 
vestelda. Enne kui intervjuu-
ga algust teeme, vastab ta veel 
süvenenult arvuti taga ühele 
kirjale.

Olete töötanud siinses kooli-
majas juba 1976. aastast, 1985. 
aastast õppealajuhatajana. 
Mis on Teid selle aja jooksul 
innustanud igal hommikul 
sellesama hoone poole oma 
samme seadma?
Värskelt ülikooli lõpetanuna tulin 
siia kooli matemaatikaõpetajaks, 
siis anti mulle juhatada ka neljas 
klass ja 1984. aastal see klass lõpe-
tas. Õpetaja-aastatel oli kindlasti 
oma klass see, kes mind siia koo-
li poole igal hommikul tõi. Kaht-
lemata ka teiste klasside õpilased, 
aga mul oli väga-väga tore klass, 
keda ma pärast lõpetamist kaua 
taga nutsin. 
Õppealajuhataja tööle sattusin ma 
juhuslikult, kuna lihtsalt oli ini-
mest vaja. Noore inimesena ma 
väga kaua ei mõelnud, aga päris 
pea ees vette samuti ei hüpanud. 
Oli küllaltki keeruline aeg, kui vaa-
data läbi tänapäeva lapse silmade 
– nõudmised ja reeglid olid hoo-
pis teised. Sellest ajast saadik, kui 
me plaanisime 1990. aastate keskel 
kooli õppekorraldust muuta, läks 
väga huvitavaks. Tänane õppekor-
raldus, mis koolis ja enamikes va-
bariigi gümnaasiumides kehtib, sai 
siinsamas põlve otsas koos õpetaja-

tega läbi töötatud. See oli väga ras-
ke protsess, eriti õpetajatele, sest 
ainekavasid ei olnud ja kõike tuli 
ise teha. Nuputasime koos ka kor-
ralduslikku poolt, aga see kõik oli 
ääretult põnev. Tänaseks on olu-
kord niisugune, et sellele korraldu-
sele on terve vabariik järele tulnud, 
nii ka seadusandlus. Kui me alusta-
sime, siis väga paljusid seadusand-
lusi ja korraldusi me ei täitnud, te-
gime kõike omamoodi. 
Kui lühidalt vastata, siis see töö on 
põnev olnud. Ei salga, et vahel ka 
raske, aga noorte inimestega on 
tore koos olla.

Kui Te ei töötaks õppealaju-
hatajana, kellena Te töötak-
site? 
Mulle tegelikult meeldis arsti elu-
kutse, aga see ei tulnud üldse kõne 
alla, sest ega ma verd näha ei taha.

Kas õpilasi tuleks karmi käe-
ga piitsutada või präänikuga 
meelitada?
Nii ja naa. Nagu ma ütlesin, keh-
tisid enne 1990ndaid ühiskonnas 
teised reeglid ja elu oli ikka karm. 
Õpilastelegi kehtisid karmid reeg-
lid – kontrolliti kõikvõimalike 
nõudmiste täitmist alates vahe-
tusjalanõudest kuni koolimütsi ja 
kaelarätini välja. Koolikorra rikku-
mistesse suhtuti hoopis teisiti kui 
tänapäeval. Direktori käskkiri oli 
üsna tavaline ja koolist välja heit-
mine ei olnud üksikjuhtum eksimi-
se korral. 
Praegu on reeglid läinud palju lee-
bemaks ja pean tunnistama, et 
kuna ma olen nii pikalt koolis töö-
tanud, siis harjumine võttis aega. 
Eks on vaja nii präänikut kui piit-
sa. Esialgu püüaks ikka heaga või 

vähemalt poolheaga ja kui sellest 
õppust ei võeta, siis tuleb natuke 
teistmoodi tegutseda. Elu on liht-
salt karm. Kui koolis õpilastesse 
väga leebelt suhtutakse, võivad nad 
elus oma valusad vitsad kätte saa-
da. Ma pooldan keskteed.

Millisena näete treffneristi? 
Kas ja kuidas on Teie arvates 
treffneristi olemus läbi aasta-
te muutunud ? 
On muutunud ja ei oska seletada, 
milles asi on. 
Treffneri kooli õpilaste hinded jää-
vad 75 aastaks kooli arhiivi. Kui 
ma vaatan praeguste treffneristide 
tulemusi ja võrdlen neid näiteks 
20 aastat tagasi õppinud õpilaste 
omadega, siis mida rohkem ajas ta-
gasi minna, seda kehvemad on tu-
lemused. Tulemuste osas on seega 
kindlasti muutunud. Ilmselt on ka 
käitumises muutusi, sest käitumis-
normid on leebunud, aga see on 
ühiskondlik muutus, mida ei saa 
otseselt panna treffneristi enese 
kanda.
Tublimad on. Võib-olla ka see, et 
väga paljud käivad õppetöö ajal 
tööl, mida näiteks sel ajal, kui mina 
õpetajana töötamist alustasin, ül-
diselt ei olnud, ainult mõnel erand-
juhul. Niisuguseid eluolulisi muu-
datusi kindlasti on, aga põhilised, 
mida ma näinud olen, on õppetöö 
tulemustes ja õpilaste suhtumises 
ümbritsevasse ellu ning kaaslastes-
se.

Praegused treffneristid jaksa-
vad rohkem õppida?
Jah. Kui juba medalistide arvu vaa-
data, siis 1970. aastatel, mis on küll 
juba 50 aastat tagasi, oli ühes len-
nus üks-kaks medalit, mis oli siis 

treffneri kooli päkapikuusku patrioot
ESTIN RAND
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suur saavutus. Eelmisel aastal lõ-
petas meil 53 õpilast medaliga.

Mille arvelt võivad need suu-
repärased õpitulemused saa-
vutatud olla?
Ma isegi ei oska täpselt öelda, mil-
le arvelt. Kahtlemata õppema-
terjalide ja -vahendite ning õpe-
tamismeetodite arvelt. Inimeste 
silmaring on laienenud. Suhtlemi-
ne välismaailmaga, kust me saame 
infot, oli tegelikult enne 1990ndaid 
suletud. Kindlasti ei ole üht kind-
lat asja, mis oleks tekitanud selle 
muutuse. See on ikkagi väga suur 
erinevate asjade kogum.

Milline olite Teie oma kooli-
ajal?
Ennast on natuke keeruline kõrvalt 
vaadata, aga ma arvan, et ma olin 
kohusetundlik, tegin asjad ära. Üht 
tean kindlalt – ma ei spikerdanud. 
Kuna ma õppisin korraga kahes 
koolis – lõpetasin keskkoolis õppi-
des lastemuusikakooli – oli mu aeg 
üsna piiratud. Ma ei olnud koolivä-
liselt väga aktiivne, aga ma laulsin 
kooris ja ansamblis. Õppisin nel-
jadele-viitele, seega õppeedukuse 
kohta ei saa öelda, et oleks kõige 
kehvem olnud.
Ehk ei ole see eriti üllatav, et käisin 
siinsamas Treffneri koolis. Minu 

puhul on veidi erilisem see, et olin 
üheteistkümnendas klassis, mis sel 
ajal oli lõpuklass, pool aastat ka 
algklasside õpetaja. Kool töötas siis 
kahes vahetuses, vanemad klassid 
hommikuses ja nooremad klassid 
õhtupoolses vahetuses. Ühel sep-
tembrikuu päeval tuli minu juurde 
õppealajuhataja, kelleks tol ajal oli 
Laine Raudsepp ja palus abi õpeta-
ja asendamisel. „Täna õhtul on sul 
neli tundi teise klassiga, ole val-
mis!” Veerand kolm algasid noore-
mate klasside tunnid, selleks ajaks 
oli esimene vahetus lõpetanud, sest 
meil algas koolipäev kolmveerand 
kaheksa. Ja nii ma õpetajana alus-
tasin. Alguses oli juttu, et paariks 
päevaks. Sellest paarist päevast sai 
nädal, nädalast sai kuu ja tulemus 
oli see, et õpetasin jõuludeni teise 
klassi juntsusid ja olin ka klassiju-
hataja, ise mitte midagi oskamata. 
Uuest aastast õnnestus koolil leida 
asendusõpetaja. 
Pean tunnistama, et see oli väga 
raske aeg. Minu kooli- ja tööpäev 
oli 12 tundi pikk. Kella kolmvee-
rand kaheksast kuni kolmveerand 
kaheni olin ma tundides ning vee-
rand kolmest  õpetaja 30 teise klas-
si õpilasele. Sain koju õhtul kella 
kaheksa-üheksa ajal ja siis tuli mul 
järgmisteks päevadeks ette valmis-
tada nii oma tunnid kui ka nende 
väikeste ülesanded. Aga see oli tore 
ja põnev aeg.

Kui Teie oleksite praegu treff-
nerist, millisel teemal teeksi-
te oma UPT?
Minu hinge peal kibeleb Viie Koo-
li Võistluse teema. Võistlusel osa-
levad Tartu Tamme Gümnaasium, 
Miina Härma Gümnaasium, meie 
kool, Viljandi Gümnaasium ja Nõo 
Reaalgümnaasium. Võistlus toi-
mub sel aastal 56. korda ja minu 
meelest on tegemist unikaalse näh-
tusega Eesti hariduses. Sellele alu-

sepanijad on nimetatud koolide le-
gendaarsed õpetajad Kaljo Kruse, 
Endel Meidla ja Harry Keerutaja. 
Ürituse ajalugu ei ole korralikult 
kirja pandud, faktid ja toredad sei-
gad kaovad koos õpetajatega. Olen 
mitu aastat ühele-teisele kolleegi-
le rääkinud, et pakkuge see teema 
välja, ma aitan seda teha. Ise pä-
ris ei ole võtnud julgust juhenda-
jaks hakata, aga ma arvan, et sellest 
võiks tulla üks väga huvitav töö.

Nagu eelnevalt oli juttu, on 
treffneristi õpitulemused 
oluliselt paranenud, mida on 
olnud näha ka viimaste aas-
tate riigieksamite keskmis-
te koondtabelis. Sel aastal jäi 
Treffneri kool aga Reaalkoo-
lile alla. Matemaatika riigiek-
sami keskmine tulemus lan-
ges meie koolil pea kümne 
punkti võrra. Mida saab järel-
dada säärasest langusest?
Mitte midagi. (Naerab.) Mitte mi-
dagi. Võrreldes erinevate aastate 
tulemusi me võrdleme võrreldama-
tut. Õpilased on kõik erinevad. Igal 
aastal on ülesanded erinevad.
Eelmisel kevadel oli olukord abso-
luutselt teistsugune, sest õpilased 
olid märtsist kuni mai lõpuni ko-
dus. Eksamid lükati edasi, kuidas 
need toimuvad, ei teadnud keegi. 
Olgem ausad, see tulemus, mis oli, 
oli korralik. Kui oodata, et ma üt-
len, et nüüd on katastroof juhtu-
nud ja keegi on oma tööd halvasti 
teinud, siis ei, seda kindlasti mit-
te. Kindlasti oli meil neid õpilasi, 
kes läksid lihtsalt eksamit tegema 
ja väga ei pingutanud. Neid on igal 
aastal, aga see on iga noore inimese 
otsustada, kui palju ta panustab ja 
missugust tulemust ta tahab saada. 
Lõpuks on eksam ka mõnel moel 
õnneasi. Kõiki neid asju kokku võt-
tes ei näe ma siin suurt traagikat. 
Jah, tore on, kui kõigil läheb häs-

Kõike võib 

ennustada, mis on 

tänamatu töö, aga 

inimlik kontakt on 

hindamatu väärtus. 

Kas tehnika suudab 

seda asendada?

“
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ti, siis on ka kooli keskmine tule-
mus kõrge, aga vahel võib mõni asi 
ebaõnnestuda. Praegu küll mingiks 
paanikaks põhjust ei ole.

Kas matemaatika puhul võis 
õpilastel kevadel olla puu-
dust selgitustest – ehk ei ol-
nud piisavalt videotunde?
Ma ei ütleks, et videotund mingi 
imeasi on. Pigem ei olnud võima-
lust igale õpilasele tema vigu kätte 
näidata koolilaua taga. Matemaa-
tika on õppeaine, mis tahab saada 
ülesannete lahendamist. Peab aru 
saama ja läbi lahendama. See, et 
õpetaja tahvli peale lahendab või 
videotunnis midagi teeb, see ei aita 
ühelgi inimesel õpitavat selgeks 
saada. 
Kas videotunde oli vähe, ma ei tea, 
sest vähe on suhteline mõiste. Kel-
lele vähe, kellele palju. 

Kuidas pani kevadine eriolu-
kord Teid proovile? Mida võ-
tate sellest kogemusest enda-
ga kaasa?
Kooli juhtkond töötas koolis – sai-
me kokku ja arutasime asju. Olime 
turvaliselt üksteisest kaugel. Kurb 
oli, et me ei saanud õpetajatega 
koolis probleeme läbi arutada, ole-
me harjunud seda tegema. See oli 

keeruline. Viisime läbi videokoos-
olekuid, aga minu jaoks on läbi ek-
raani kohtumine... ma ei leia pare-
mat sõna kui keeruline. Ma vaatan 
ja näen inimesi ekraanil, aga ei näe 
nende reaktsioone ja kehakeelt. 
Koolimaja oli külm, õpilasi ei ol-
nud. Kui nad siis tulid, olid neid 
väga raske ohjata, sest kõik tahtsid 
hirmsasti üksteist kallistada.
Mis meil päris hästi välja kukkus, 
oli viienda perioodi õppetöö kor-
raldus. Seda on olnud kuulda nii 
õpetajatelt kui õpilastelt. Õppetöö 
ei toimunud tavapärase tunniplaa-
ni järgi, vaid   ühel päeval toimu-
sid vaid ühe, maksimaalselt kahe 
õppeaine tunnid. Tundub, et see 
oli päris hea kogemus, mis ilmselt 
mingil modifitseeritul moel võiks 
edaspidigi kasutusele tulla. 

Milline saab Teie arvates ole-
ma Treffneri gümnaasiumi 
tulevik aastakümnete pärast? 
Kas on midagi, mida paremi-
ni teha?
Alati on. Kool on olnud väga tra-
ditsiooniline koht, kuid siin ma-
jas on toimunud viimase 30 aasta 
jooksul muutusi, millest praegused 
õpilased suurt midagi ei tea. Veel 
1990ndate alguses oli gümnaasiumi 
õppetöö korraldus täpselt sama-
sugune nagu põhikoolis – 45-mi-
nutilised tunnid ja viis kuni seit-
se erinevat õppeainet ühel päeval. 
Tänane õppetöö korraldus sarna-
neb pigem kõrgkoolides toimuva-
ga. Rääkimata õppe sisus ja -mee-
todites toimunud muutustest ning 
kõikvõimalikest elektroonilistest 
abivahenditest. Kõik areneb nii kii-
resti, et ma pean tõesti tunnistama, 
et seda, mis tulema hakkab, mina 
ette näha ei oska.

Ei hakka ka oletama?
Võib-olla on tulevik see, et igaüks 

õpibki kodus oma sinise ekraani 
taga. Kõike võib ennustada, mis on 
tänamatu töö, aga inimlik kontakt 
on hindamatu väärtus. Kas teh-
nika suudab seda asendada? Ent 
õpilased ja õpetajad ei taha kodus 
olla. Sel sügisel oli näha, et õpilas-
te puudumine oli kõvasti vähene-
nud. Me võime ju arvata, et igaüks 
õpib kodus köögilaua taga ja saab-
ki targaks, aga koolis juhendaja käe 
all inimlik pai ja vahel ka kuri sõna 
ning selgitused on asendamatud. 
Kogu see suhtlus väärib midagi. 
Aga mis tuleb – ei, ma ei tea.
Kui palju olete Te kursis vi-
listlaste käekäiguga?
Kunagi oli kool palju väiksem, mil 
lõpetas kaks paralleeli ja ka kolm 
– siis suutsin ma ausalt öeldes ik-
kagi natukest aega jälgida, kuhu 
keegi läheb ja mida keegi teeb. 
Praegu pean tunnistama, et sügisel 
korra tegelen sellega, küsin õpeta-
jatelt-klassijuhatajatelt andmeid 
ja vaatan üle, kuhu keegi on edasi 
õppima saanud. Nii ühe kui teise-
ga suhtleme vahel. Võiks olla roh-
kem kursis, aga lõpetajaid on palju. 
Tihedaid kontakte ei ole, aga selli-
seid, kes ise tahavad kontakti hoi-
da, nendega ikka hoiame. (Võtab 
laualt ühe ümbriku seest välja pildi 
õnnelikust noorpaarist.) Näete, see 
on küll aastatetagune, aga mul on 
siin ilus pulmapilt. 
Igal sügisel tunneme me kõik ikka-
gi huvi selle vastu, mis on meie lõ-
petajatest saanud, et kuhu nad on 
jõudnud, mida nad õppima on läi-
nud, kuidas neil läheb. Mina koh-
tun vilistlastega tihti sööklas. Kui 
nad lõpetavad, siis vähemalt ühe 
aasta käivad väga paljud siin söö-
mas. Sel aastal vähem, aga muidu 
ikka käivad. 

Pärast kooli lõpetamist on 
endiselt populaarne ülikooli 
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minek?
Jah, nüüd on järjest suurenenud 
Tallinna Tehnikaülikooli ja välis-
maale õppima asujate arv. Tartu 
Ülikoolist on kõige populaarsemad 
arstiteaduskond ja IT-valdkond.

Kui palju aega leiate Te kooli 
kõrvalt iseendale ja oma pe-
rele?
Mingil ajal oli seda väga vähe. Prae-
gu ei saa ma kurta, mul on reeglina 
kõik nädalavahetused ikkagi tööva-
bad, kuid mõtted on kooli juures, 
sest pead otsast ära ei keera. Ma ar-
van, et mul on isegi natuke rohkem 
aega kui õpetajatel, aga alati tahaks 
rohkem. Eriti suvel, kus puhkus 
jääb pisut lühikeseks, sest etteval-
mistus uueks õppeaastaks algab 
juba juuli lõpus. Aeg-ajalt ma tun-
nen, et seda jääb napiks, aga ma ei 
nurise. Vähemalt hetkel mitte.

Kui keeruline on kooli- ja era-
elu lahus hoida?
See on keeruline, sest kool ikka 
koju läheb. Ma võin teha koduseid 
töid, aga mul pea kogu aeg ikkagi 
töötab – mis saab, kuidas saab, kas 
saab. Minu jaoks ei ole see kerge 
olnud, ma ei saa koolist ära minnes 
ja koolimaja ust kinni pannes kõi-
gist mõtetest lahti. Pean tunnista-
ma, et olen öösel unes tunniplaani 
teinud ja üht või teist probleemi la-
hanud, nii et töö on minuga kogu 

aeg kaasas.

Millega tegelete vabal ajal, 
kui olete eemal koolimaja 
rõõmudest ja muredest?
Ma ei saa öelda, et mul on mingi-
sugune kindel hobi, aga ma meelel-
di loen. Praegu tunnen väga suurt 
puudust teatri ja kontsertide järele. 
Vastavalt võimalustele käisin kont-
sertidel, alati tahaks rohkem, aga 
hetkel on ausalt öeldes hing haige. 
Viimastel aastatel on lisandunud 
aiatöö, mida ma ei tee väga suu-
re rõõmuga, aga olen kohustatud 
seda tegema.  

Milliseid raamatuid te loete?
Mulle meeldivad elulised raama-
tud. Ma ei taha ulmet, ma loen kri-
minulle, aga eriti tõsielulisi raa-
matud. Viimane väga meeltmööda 
lugemine oli „Ohakalind”, millest 
on olemas ka film. Paras telliski-
vi on ta küll. See on lugu noorest 
poisist, kes kaotab õnnetuses ema 
ja sellest, kuidas ta elus hakkama 
saab. 

Olete muuseas klaverit män-
ginud.
Jah, olen ju lõpetanud lastemuusi-
kakooli, aga millalgi jäi mängimine 
katki, millest mul on ääretult kah-
ju. Ma olen viimastel aastatel seda 
oskust isegi taastada üritanud, aga 
mul ei ole järjekindlust olnud ja 
sellepärast ma klaveri taha istu-
da ei saa.

Ilmselt ei tea just kuigi paljud 
treffneristid, et teil on oma 
päkapikukujukeste kogu. 
Kuidas selline hobi alguse sai 
ja miks just päkapikud?
Mina olen päkapikuusku. Päkapi-
kud on sellised toredad mehikesed, 
kes on heasüdamlikud ja teevad 
minu jaoks pimeda talveaja natuke 

lõbusamaks. Eestis elavad päka-
pikud Pandivere kõrgustikul ja on 
kuni 12 cm pikad. Tegutsema hak-
kavad nad aktiivselt talve hakul.
Alguse sai päkapikkude kogumine 
ühest lihtsast leiust – pisike poole-
teisesentimeetrine päkapikk sattus 
juhuslikult mu teele. Sealt ta nii on 
läinud, see on mu kiiks. Ära küsi, 
kui palju neid on. 
Palju?
(Naerab.) Neid on palju, number 
hakkab poole tuhandeni jõudma. 
Igal aastal ronivad nad jõuluajal 
välja ja kolmekuningapäeval pakin 
kõik tagasi. See on lapselik kiiks, 
aga see on jätkuvalt minuga.

Mõni mõte intervjuu lõpetu-
seks, mida sooviksite treffne-
ristidele öelda.
Noored inimesed ilmselt ei taju 
aja kulgu. See aeg, mis siin koolis 
ollakse, on tegelikult imelühike. 
Need õpilased on tulnud väga hea-
de õpetajate käe alla. Nautige seda 
aega ja võtke siit tõesti kõik, mida 
teile pakutakse. Aeg-ajalt on kõi-
gil raske, aga virisemine ei vii ke-
dagi edasi, pigem naeratada ja haa-
rata kinni võimalustest, mida kool 
pakub. Te saate sellest hiljem aru, 
kui olete koolist lahkunud. See on 
ilus aeg ja kui mina millestki puu-
dust tunnen, siis sellest, et siin pik-
ki aastaid koolis töötades ei saa ma 
kunagi tunda seda tunnet, mida 
tunneb inimene, kes tuleb aastate 
pärast taas oma vanasse koolimaj-
ja kooliaega meenutama. Minul on 
kooliaegsed mälestused suuresti 
omavahel segunenud ja tööaegsete 
mälestustega. 
Nautige seda aega ning võtke koo-
li poolt pakutud võimalustest vii-
mast.

Valik Aime Punga päkapikke. 
FOTOD: Liisa-Lotta Jürgenson
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Vladimir Vladimirovitš Pu-
tin on olnud täheks Venemaa 
poliitikataevas alates 90nda-
te lõpust, kui sai 1998. aastal 
FSB (Федеральная служба 
безопасности Российской 
Федерации ehk Vene Föde-
ratsiooni Föderaalne Julge-
olekuteenistus) juhiks.

Poksimatš Putini, natsi ja 
kommunisti vahel. Kes või-
dab?
Venemaa poliitiline maastik on 
kirju ja 2018. aasta presidendivali-
mised näitasid, et peale Putini saab 
valida vaid natsi ja kommunisti va-
hel. Tema peamised vastased on 
Pavel Grudinin kommunistlikust 
parteist ning Vladimir Žirinovs-
ki Venemaa liberaaldemokraatli-
kust parteist. Mõlemad on ajaloo-
liselt halva maiguga - inimesed ei 
taha enam elada vaesuses nagu 
kommunismi ajal ja natsism tun-
dub ka vale. Teisel kohal olevale 
Pavel Grudininile andis oma hää-
le 8,6 miljonit venelast, mis võib 
küll kahvatuda 56,4 miljoni kõrval, 
kuid tekitab siiski muret Putini re-
žiimi püsimajäämises.

„Aga kes siis veel?”
Venelaste hulgas pole Putini toetus 
tegelikult nii suur kui arvata võiks. 
Isegi kremlimeelse noorterühmitu-
se Naši liikmed kirjeldavad Putinit 
pigem neutraalselt ja kui “parata-
matut jõudu”. Venemaa inimene 
saab suurepäraselt aru, et Putin 
pole ideaalne, aga teda toetatakse, 
sest kedagi paremat lihtsalt pole. 

Putini režiimi vastu on viimase 
kümne aasta jooksul toimunud jär-
jest enam proteste, mis on mingil 
määral võrreldavad 1989. aasta ra-
hutustega, kuid seekord pole rah-
val ettekujutust, mis pärast Putinit 
saama peaks. Kui ettekujutus oleks 
olemas, oleks protestid juba ka re-
žiimi mõjutanud.

Jumal tänatud, et Sa siin oled?
Putin oli keegi, keda keegi oodata 
ei osanud. Mitte keegi ei oodanud, 
et mehest, kes elas varjudes, saab 
vene ühiskonna igavene Jumal. Pu-
tin tegutses nooruses vaikselt ja 
rahulikult ning paistis silma oma 
lojaalsusega. Kui Putin võttis Jeltsi-
nilt Venemaa üle, toimusid esime-
se 8 aastaga Venemaal drastilised 

muudatused - Venemaa SKT tõu-
sis tervelt 70% ning investeeringud 
Venemaa majandusse suurenesid 
125% võrra. Putin oli mees, kes tea-
dis, mida ta tahab. Ta tahtis olla 
человек, который снова делает 
Россию великой ehk mees, kes 

teeb Venemaa jälle suureks. Võime 
öelda, et majanduslikult on see ka 
mingil määral õnnestunud, kuigi 
Venemaa SKT osatähtsus elaniku 
kohta oli muu maailmaga võrrel-
des tähtsaimal kohal sügaval nõu-
kogude ajal. Praegu võib öelda, et 
Putin on suutnud saavutada peaae-
gu sama suure jõukuse kui Peeter I. 

Õukond täis vene oligarhhe
Oligarhid tõusid esile just Jeltsi-
ni valitsusajal. Gorbatšovi perest-
roika abil smuugeldasid mitmed 
ärimehed välismaalt NSVLi ihal-
datud esemeid nagu teksapükse ja 
arvuteid. Sedasi saigi käputäis noo-
ri mehi omale miljardäri staatuse. 
Jeltsini ajal tõusis aga oligarhide 
võim hüppeliselt. 1996–2000 kon-
tollis väike grupp vene ärimagnaa-
te 50–70% Venemaa finantsidest. 
Ka Putin moodustas endale oligar-
hidest lähikondlaste ringi. Need on 
inimesed, kelle kätte usaldab Putin 
oma vara ja kelle poole ta pöördub 
probleemi korral. Putini valitsus-
ajal on aga eurooplased ja teised 
Venemaaga vastanduvad rahvused 
aru saanud, et Putinini jõudmiseks 
on vaja kiusata tema lähikondlasi, 
sest Putini jaoks ei olnud oluline ka 
Venemaa G8 välja viskamine. Näi-
teks piiratakse oligarhide laste viisa 
saamise võimalusi, et nad ei saaks 
välismaa koolides õppida. Nagu 
on näha ka praegusest Valgevene 
kriisist, pole Euroopa Liit sääras-
te sanktsioonidega siiski Putinini 
jõudnud. Eestis võime küll mõel-
da, et meie võimetus Putini mõju-
tamise osas on rumal, kuid võib-ol-
la on see tavalisele venelasele hea. 

Putin – venemAa õnn või õnnetus?
ANITA ALGUS

Võib-olla tahabki 

venelane 

kui õukonna kaudne 

laiendus näha Juma-

lat, kes kannab kuue 

asemel pükse

“
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Võib-olla tahabki venelane kui õu-
konna kaudne laiendus näha Juma-
lat, kes kannab kuue asemel pükse. 

Putini esimese valitsuse po-
liitika ei ole Putini poliitika 
täna
Venemaa ja Putin on kindlasti are-
nenud käsikäes. Kõigepealt sun-
dis Venemaa Putinit arenema ning 
seejärel sai Putin hakata Venemaad 
arendama. Noorekesest spioonist, 
kellel oli hääli alla protsendi, pidi 
saama maailma suurima riigi pre-
sident. Ajakiri Independet eristab 
kahte faasi Putini valitsemises - 

Dieet-Putinism ja suveräänsus. 
Dieet-Putinism oli NATO-vastane, 
ent USA-sõbralik režiim, mis kes-
tis kuni 2007. aastani. Suveräänsu-
se ajastust on eredaimaks näiteks 
Krimmi anneksioon, millega Putin 
üritas näidata, et Venemaa juuri 
tuleb hoolimata lepetest kaitsta.

Kaardimaja või Monopoly?
Me keegi ei tea, mis mängu Putin 
Venemaa osas mängib. See võib 
olla 20 aastat kestnud Monopoly, 
kuid see võib olla ka tema etteku-
jutus uue tsivilisatsiooni rajamisest 
- võib-olla on see, mida me hetkel 

näeme, vaid kaardimaja vunda-
ment. Tahame me seda või ei, Vla-
dimir Putin on meie elusid mõju-
tanud juba aastakümneid ja tema 
režiimi jäänustest üritatakse kaar-
dimaja ehitada ka pärast teda, sest 
ilma karmi käeta juba üle Siberi ja 
Uuralite ei valitse.

Putini fenomen tundub läänemaa-
ilmale võõras. Suur osa meist tun-
neb kaasa selle režiimi poolt rep-
resseeritud vähemustele Venemaal, 
kuid samas pole ka kindel, milline 
oleks Venemaa ilma Putinita. Putin 
kui õnn või õnnetus on kontsept-
sioon, millele saab väga erinevalt 
läheneda. Siin ei ole kunagi ühest 
vastust. Mina usun, et Venemaal 
aastakümneid valitsenud püsiv 
poliitiline kurss on maailmas mit-
meid sündmusi ära hoidnud ning 
me oleme selles osas õnnega koos. 
Venemaa võimuorganitel oleks ol-
nud palju võimalusi tuumalepe-
te rikkumiseks või tuumalepetega 
lihtsalt mitte liikumiseks, kuid nad 
pole seda teinud. Pigem võib le-
pingute osas agressorina näha isegi 
USA-d, kes astus 2019. aastal välja 
INF Treatyst. Sama ei tehtud aga 
New START lepinguga, mille Med-
vedev ja Obama 2012. aastal allkir-
jastasid ja mis kehtib 2021. aastani, 
kui seda veel 5 aastat ei pikendata. 
Me ei saa siiski kunagi normalisee-
rida terrorit ukrainlaste või gru-
siinide vastu ning kuigi Venemaa 
poliitiline kurss on üpriski stabiil-
ne, on meie õnnetuseks nende tu-
jude muutlikkus. Võib-olla ei peagi 
me teadma, kas Putin on õnn või 
õnnetus enne, kui me näeme, mis 
saab pärast aastat 2036, kui Putini 
võim lõppema peaks. 
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HTG 7 PÖIALPOISSI
SIRELY VERI

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajaskond on tul-
vil värvikaid isiksusi. Kes neist sarnanevad aga kõige 
enam Lumivalgekese truude sõprade, seitsme pöial-
poisiga? Rohkem kui sada õpilast on oma tähelepa-
nekutest teada andnud ning märkinud ära, kes nen-
de meelest pöialpoisteks sobituvad. Meil on suur 
rõõm esitleda teile HTG pöialpoisse!

Õnneseen - Siim Oks
Rõõmsameelne Õnneseen on kõige lustlikum ja 
nooruslikum pöialpoiss, keda ei heiduta ükski väl-
jakutse ega oht. Õnneseenel veab igas olukorras, 
sestap hoiavad kaaslased tema lähedusse, lootes 
nõnda ka hirmsaimast olukorrast eluga pääseda. 
Pöialpoiste seas paistab ta silma oma sõbralikku-
se ja lõbusa olekuga. Kui teised ka tema lapselikku 
lõbusust kohati pahaks panevad, ei kohku ta pa-
hameelsete kommentaaride ees, vaid särab veelgi 
eredamalt.

Unimüts - Toomas Jürgenstein
Olgu päev või öö, olemine igav või ärev, Unimütsi silmad 
vajuvad alati vägisi kinni. Unine pöialpoiss pole aga sugugi 
laisk, vaid väga töökas ja kohusetundlik. Kuid magamine 
on tema jaoks samuti väga tähtis ja tõsine töö. Olgugi et 
ta võitleb pahatihti oluliste tegevuste ajal unne vajumise-
ga, on ta seltskonnas kõige tähelepanelikum. Just tema oli 
see, kes hakkas esimesena kahtlustama, et Lumivalgeke on 
ohus.

Aevastaja - Priidu Beier
Nagu pea kõik pöialpoisid, on ka Aevastaja just selline 
nagu nimest järeldada võib. Nime on ta saanud pideva 
aevastamise tõttu, ent ise suhtub ta sellesse teatava po-
sitiivsusega: „Iial ei tea, millal aevastus peale tuleb, kui 
tunnen, et peab, siis aevastan.” Ometi on ta helge ja lah-

ke. Ta ei pruugi seda küll alati tunnistada, kuid 
tegelikult on kõik kaaslased talle väga kallid.
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Häbelik - Kristiina Punga
Häbelik on nimele kohaselt arg ja tagasihoidlik, kelle põski katab loo-
mulik põsepuna. Tavapäraselt võib teda näha roosakate põskede ja arg-
likult maha suunatud pilguga. Ometi, kui selleks vähegi julgust jagub, 
tuleb ta igas olukorras välja hindamatute ideedega. Häbelikule ei meel-
di ohtlikud olukorrad ja mõtted ning tähelepanu keskpunktis olemine.
Räägitakse ka, et Häbelik olla Lumivalgekesse kiindunud.

Doktor - Eha Paabo
Pöialpoiste peamise tugipunkti ja 
juhina on Doktor asjalik ja toetav. 
Ta tunneb huvi oma kaaslaste hea-
olu vastu ning on Lumivalgekesega 
kõige lähedasem. Kus ta viga näeb 
laita, seal tuleb ja aitab, jätmata 
kedagi hätta. Mõtteid on tal suisa 
nõnda palju, et laused kipuvad va-
hel poolikuks jääma või tekib mit-
mest mõttest üks ebaselge lause. 
Ilma temata ei oleks aga pöialpoi-
sid nõnda ühtsed ja lustlikud, kui 

me neid täna teame.

Ninatark - Madis Reemann
Kes on pöialpoistest kõige suurem naljavend? Ikka Ninatark. 
Koguka naljavaruga Ninatark oskab seltskonda alati kihistama 
panna. Lisaks naljadele on suur ka ta teadmistepagas, mida 
ta alatasa teistele demonstreerib. Kuigi tema tähelepanekud 
ja targad mõtteterad võivad seltskonnas pahameelt tekitada, 
ollakse Ninatarga peale siiski alati kindel. Ta teab alati mida 
teha, kui ollakse hädas mõne mure või kurvameelsusega.

Torisejat meie õpetajaskonnas ei leidu.„Kee-
gi nagu ei torise väga,” on toodud välja küsi-
muse vastusena. Igaüks toriseb vahel, ent see 
omadus ei ole kujunenud ühegi õpetaja tun-
nuseks.
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talveks vormi 
Tunned puudust kodustest küpsetistest, mis paitavad maitse-
meeli ja täidavad kodu meeliülendava lõhnaga? Soovid liht-
salt end toiduvalmistamisel proovile panna? Oma retsepti-
sahvri avavad Aime Punga, Mall Matto ja Uve Saar, kes on oma 
armastatud küpsetistega võitnud juba mitmeid südameid. 
Miks mitte nautida piparkookidele vahelduseks hoopis safra-

nisaiakesi, kõrvitsakeeksi või Tahmanägu?

Valmistamine:
Sulata osa võist (50 g) ja lisa piim, kuumuta 37 kraadini. Murenda 
kausis pärm väikesteks tükkideks, lisa pisut või ja piima segu, nii et 
pärm lahustuks. Lisa kaussi juurde või ja piima segu, sool, suhkur ja 
suurem osa jahust. Sõtku tainast nii kaua, et see enam ei kleepuks 
kausi külge. Raputa peale pisut jahu ja jäta taigen rätiku alla ligikau-
du tunniks ajaks kerkima.
Uhmerda safran ja suhkrutükk. Sega teine osa võist (125 g) suhkru-
ga, lisa safrani-suhkru segu ning muna. Lisa see kõik kerkinud taig-
nale, lisa ülejäänud osa jahust (pisut jahu hoia alles taigna rullimise 
jaoks). Sõtku jahu taigna sisse. Vormi taignast saiakesed ehk lusse-
kattid, kõige tüüpilisemad on rosinatäppidega S-tähe kujulised. Ase-
ta saiakesed võiga määritud või küpsetuspaberiga plaadile, lase neil 
veel kerkida kuni nad on esialgse suurusega võrreldes ligikaudu ka-
hekordseks kerkinud. Pintselda munaga, kaunista rosinatega. Küpse-
ta 250 kraadises ahjus kuni 10 minutit.

Vaja läheb:
50 g võid
5 dl piima
50 g pärmi
1 tl soola
2 tl suhkrut
1,5 l nisujahu
0,5-1 g safranit
tükk suhkrut
125 g võid
1,5 dl suhkrut
1 muna
(enne küpsetamist pintsel-
damiseks muna, kaunista-
miseks rosinaid)

Vaja läheb:
1 kl täisteranisujahu
0,5 kl tavalist nisujahu
1,5 kl riivitud kõrvitsat (muskaatkõrvits on 
sügavkollase värvi tõttu parim)
3 muna
1 kl suhkrut
2 spl riivitud sidrunikoort
2 spl õli
0,5 kl purustatud kõrvitsaseemneid
0,5 kl kuivatatud ingverikuubikuid hakitu-
na
0,5 tl riivitud muskaatpähklit
1 tl küpsetuspulbrit

Valmistamine:
Sega maitseained, kõrvitsaseemned, ingveri-
kuubikud, jahu ja küpsetuspulber kokku, rii-
vi juurde kõrvits, soovitatavalt jämeda riiviga.
Vahusta munad heledaks vahuks, lisa vähe-
haaval õli ja omavahel segatud kuivained. 
Kata keeksivorm (mahutavus u 1,5 liitrit) küp-
setuspaberiga. 
Vala taigen vormi ja küpseta 175 kraadi juures 
umbes 1 tund. Et keeks jääks pealt kuldseks, 
kata see umbes 30-40 minuti pärast fooliumi-
ga.

Kõrvits on üks väga tore köögivili – ilus, maitsev, tervislik! Ja teha saab temast nii soo-
laseid kui magusaid roogasid ning küpsetisi. Minu üks lemmikuid on kõrvitsakeeks. 
Ingver annab veidi särtsakat maitset, kõrvitsaseemned lisavad naksakust, muskaat-
pähkel omalt poolt toetab maitsesügavust.  

AIME PUNGA SAFRANISAIAKESED

MALL  MATTO KÕRVITSAKEEKS
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Palun vaba(n)dust
Mari Kaldmaa 11.e

Üks väikene armastus otsib endale kodu, kedagi, kelle 
jaoks poleks ta loomulik kadu

Õnne, rõõmu, hoolivust ja kaunidust - seda kõike loodab 
leida ta sest tunnete padrikust

Ootus ja igatsus on teda muutnud,        
sellest hoolimata, on ta siiski suutnud

...
Sa kohtasid teda, viimaks ometi,

sellest hetkest alates, kõik on teisiti

Möödus aasta, kaks, kolm, viis,
üsnapea said asjad selgeks siis

Nüüd tunneb ta end hästi, nüüd on ta kodus. Sinu südames.

Aadi Parhomenko 11.d

25 kilomeetrit tunnis 
– täpselt see, mis sünnis
kui üles mäele on kanne
ja tänaval nimeks on Anne

mõtteis pole sõitjal miski muu
mil elektri jõul käib zuu zuu
et kastides kõrgetes pragunevates
on see, me mineviku hingitsus
pealesurutud võrdsuse kingitus

elektrihobu ruttab, ei hooli
tema tõusunurka noolib
ei kahtle ta sellegi isanda minevuses.
kui vilgutab oma tulesid pimeduses

Käsutavalt hooliv madonna
Kirke Niinemets 11.d

Vii mind mannavahuonni, peksa mu mõtted puruks.
Tahan ainult sind ja su vanni. 

Pigistan mulle katki, puhun meile kuumaõhupalli. 
Rändame Austraaliasse ning ujume soolases vees – piiritus, tõeli-
ses, l õ p u t u s. 

Keedan majoneesi kreemiks, Moskva saia täidiseks, toon nad sul 
hommikul voodisse. 
Su silmis on rähm ja kella kolmeni tegid tööd, kuid nälg on tuge-
vam veel.

Jookseme härmatise kanarbikku, pritsime end puhtaks, üheskoos 
liaanidest haarame. 
Hüppame siis kaljult ja jääme ellu, vees su põletavad juuksed ja 
tõmbad mu ballile.

Su džentelmenlik frakk ja mu fööninsirüü, keerleme kuldlühtri 
kohal. 
Hoiad mu piha ja tõuseme üles, tumehalli taevasse.

Pariisi tuled ja akordioni meloodia, vaikides su silmadesse upun.
Lõpuks me randmed siidsalliga ühendan, kummuli kaheksaks∞.
 
Et sa ärkaksid mu kõrval homme ja täna, 
olevikus, minevikus, päikesepunas.

Luule- ja nupunurK


