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USA ja Kuristiku tipp-
kohtumine korvpallis
Meie kooli suhted USA-ga pole olnud kunagi nii kuumad ja kirglikud nagu sellel õp-

peaastal. Alles see oli, kui Halloweeni ajal viibisid meil külas USA saatkonna töötajad, 

nüüd siis, reedel, 15. detsembril sõbrustati jällegi – sedapuhku korvpalliväljakul. Ja mis 

on eriti märkimisväärne – USA suursaadik Eestis Tema Kõrgeausus Doktor Aldona Z. 

Wos lahkub peagi ametist ja see jäi tema viimaseks ametlikuks ürituseks suursaadiku 

ametis Eestis. 

Mälestuseks meie koolist ja Eestist kingiti Aldona Z. Wosile meie kooli õpilaste ja 

õpetajate poolt kootud sinimustvalge soe ja pehme ja mõnus sall, mille proua suursaadik 

liigutatult vastu võttis. Loodame, et ühises söögilauas pärast korvpallimängu tehti ka lo-

bitööd, et USA kiiremini Kyoto lepinguga liituks – nii pääseksid tagasihoidlikust Kuristi-

ku koolist pärit ideed maailma paremaks ja keskkonnasäästlikumaks muutma. 
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Peatoimetaja veerg

Väga teguderohke teine veerand on 
taas kord lõppemas ja nii mõnelegi 
kuristiklasele on sellest edaspidiseks 
toredad mälestused jäänud. Kõige 
paremini oskame seda veerandit 
iseloomustada kui sõpruse, spordi ja 
jõulurahu aega. 
Teisel veerandil on aset leidnud erine-
vad sündmused ja kindlasti üheks 
suurimaks oli talvine spordipäev, 
mis toimus sel aastal natuke teistes 
tingimustes. Tüdrukute vaba- ja ko-
hustuslike kavade esitlus leidis aset 
seekord aulas värvilise valgusmöllu 
saatel. Kuigi paljud olid alguses selle 
idee suhtes väga skeptilised, möödus 
üritus väga edukalt. Kresku toimetus 
loodab, et see traditsioon jätkub edas-
pidi ja tänab kõiki eestvedajaid ja as-
jaosalisi. 
Samuti tugevdati sõprussuhteid 
Ameerika saatkonna ja meie kooli va-
hel. Üheskoos korraldati kaks üritust, 
millest paljud osa said. Korduvad visi-
idid ameeriklaste poolt on meie kooli 
atmosfääri lisanud vürtsi ja elamusi. 
Eriti usinad said Ameerika Ühendri-
ikide suursaadikule Aldona Zoia Wo-
sile meie rahvusvärvides salli kududa. 
Kuna üritus möödus väga edukalt, 
loodame väga, et see traditsioon jätkub 
ja häid suhteid meie kooli ja saatkonna 
vahel hoitakse edasi. 
Kresku toimetus soovib kõigile ilu-
sat vaheaega, mis kohe-kohe käes on, 
rõõmsaid ja sündmusterohkeid jõule 
ning uut aastat.  

Kr e s k u

toimetus:

Peatoimetajad:
Ingrid Teesalu, Cathriin Torop, Kristjan 
Lind
ÕOV külg: Robert Lang
Fotod: Gerda Liiv
Küljendajad: 
Tanel Eero, Taavi Tõnnisson
Sõbrad: 
Priit Ratassepp, Aivar Metsaveer

Selles numbris lõid kaasa:
Erik Öösalu, Heinart Heinmets, Kris-
tiina Vilipõld, Heli Jürisson, Kerttu 
Varimets, Mari-Liis Mölder, Maret 
Kukk, Allan Triik, Tiina-Mall Vannastu, 
Evelin Jürisson, Kristel Martsar

Elukauge koolisüsteem
Kool ei arvesta õpilaste individuaalsust

Kerttu

Olen gümnaasiumiõpilane, kes tegeleb 
paljude kooliväliste ja -siseste  tegevus-
tega ja arvatavasti just seetõttu kesk-
miste hinnetega õpilane. Vahel tõden 
isegi, et tegelen liiga paljude asjadega, 
kuid ma ei saa nendest ära öelda. Koo-
liväline tegevus on peaaegu sama tähtis 
kui koolitöö. 

Keegi ju ei väida, et spordiga tegelemine 
oleks halb. Mõni õpilane tegeleb sellega 
peaaegu professionaalsel tasemel. Mõne 
uue keele heal tasemel õppimine annab 
suuremad võimalused tulevikus läbilöömi-
seks. Kui soovin ülikooli minna või mõnes 
irmas tööd saada ja minult küsitakse, mis 
mu hobid on ja millega ma olen viimaste 
aastate jooksul tegelnud, kas peaksin siis 
vastama, et olen viimased kolm aastat ko-
dus istunud ja tuupinud pähe valemeid ja 
fakte, et saada parim gümnaasiumitunnis-
tus ning ma ei tea kooli- ja koduvälisest 
elust mitte midagi?

Ma võin olla täis tuubitud faktikogum, 
kuid see ei pane veel töövõtjat ja ülikooli 
uskuma, et ma oskan mõelda. Me võime 
õppida küll veneaegses koolihoones, kuid 
ei peaks elama nagu Vene ajal. Tulgem 
klassiruumidest välja ja nähkem reaalsust! 
Elu on muutunud avaramaks ja meile on 
antud nii palju võimalusi uusi asju proo-
vida ja teha. Kui väga tahta ja midagi selle 
jaoks ka teha, võiksime üheks aastaks Jaa-
panisse elama ja õppima minna.

Nii õpetajad kui õpilased peaksid en-
nast erinevatel aladel koolitama, sest prae-
gune ajastu vajab oma peaga mõtlevat 
inimest! Mõnedki meie kooli õpetajad on 
kümneid aastaid õpetanud ning nad elavad 
vanal rasval, sest miks peaks tunnistruk-
tuuri või õpetamismeetodeid muutma, kui 

kõik on sellega nii harjunud. Meie, õpi-
lased, oleme harjunud ega suudagi midagi 
enamat oodata, sest näeme ainult enda var-
baid, peaksime ärkama ja aru saama, mida 
me tegelikult tahame.

Mulle meeldivad need õppeained, mil-
le õpetajad suudavad oma isiksuse, mee-
todite ja näidetega asjad õpilasele kohale 
tuua. Kõige paremad näited on elust ene-
sest, mitte aga õpiku kuiva teksti maha 
lugedes, sest seda oskame ka meie teha. 
Mõni õpetaja ei proovigi asja lahti seleta-
da, sest milleks tal on  vaja selle jaoks aega 
raisata, kui me niikuinii selle arusaamatu 
teksti pähe õpime ja siis selle sama teks-
ti kontrolltöös kirjutame ning paari päeva 
pärast unustame. 

Klassiruumides peaks olema monoloo-
gi asemel rohkem kahepoolset arutlemist. 
Diskuteerides areneb õpilase mõtte- ja 
silmaring ning nii ka õpilasele jäävad pal-
jud asjad lihtsamini meelde. Nii mõtlevad 
õpilased rohkem kaasa ja arendavad oma 
ajutegevust. Selle tulemusel suudetakse 
luua seoseid elu ja õpitava ning erinevate 
teemade vahel. Kui õpilane ütleb oma ar-
vamuse klassis välja, siis areneb ka tema 
esinemisoskus. 

Õpetajad võiksid mõelda järele oma 
õpetusmeetodite üle, kui lasevad oma pil-
gu üle klassi ja loevad kokku need, kes 
magavad, kuulavad muusikat või lahenda-
vad teise aine koduseid töid. Iga inimene 
on erinev ja seepärast tuleb ka õpilastele 
erinevalt läheneda.

Kurnatud kuristiklane.

Täname südamest 

YFU-t, tänu kellele 

nägid ilmavalgust 

2 viimast Kreskut.

www.yfu.ee



3ÕOV

ÕOV aktiivne esimene aastapool
Robert

Enamik ettevõtteid armastab krono-
loogilise aasta lõpus teha kokkuvõtteid 
möödunud aasta jooksul tehtust. Õpila-
somavalitsus teeb reeglina selliseid kok-
kuvõtteid kooliaasta lõpus, aga kuna 
õpilaste teadmised ÕOV tegemisetest on 
üldiselt suhteliselt nadid, ei tee vahekok-
kuvõte paha!

Poolaasta algus oli väga tormiline. Oli 
vaja valida uus president ja koos temaga ka 
juhatus. Tähtsamad ametikohad täidetud, 
ei saanud hetkekski puhkama jääda, sest 
meeletu kiirusega oli lähenemas õpetajate 
päev, mis oli uuele meeskonnale esime-
ne proovikivi. Kindlasti mõlkus paljudel 
meeles küsimus: kuidas kõik välja kukub?

Mina ei leidnud kahtlemiseks erilist 
põhjust, sest koosolekud olid olnud väga 
informatiivsed ja arutlusterohked. Kõik 
tundus sujuvat. Siin tuleb veelkord öelda 
aitäh Tanelile, kes suutis meeskonda hästi 
ohjata!

Õpetajate päev sujuvalt möödunud, 
tekkis mõte korraldada ÕOV liimetele 
kahepäevane meeskonnakoolitus Tallin-
nast väljas mõnes puhkekülas. Ajapuu-
duse tõttu toimub koolitus küll alles jaa-

nuaris-veebruaris, aga mõte on olemas ja 
see on vaja ainult lõpuni viia. Siin tuleb 
veel tänada Margit Tamme, kes on suureks 
abiks selle projekti elluviimisel. Aitäh Sul-
le!

15. detsembril leidis aset selle poolaas-
ta ehk kõige suurema eeltööga seotud olev 
üritus – sõbralik korvpallimatsh Amee-
rika Ühendriikide saatkonna, Lasnamäe 
Vene gümnaasiumi, Mahtra gümnaasiumi 
ja meie kooli vahel, kuhu tuli külalisena 
veel viimaseid päevi Eestis olev Ameerika 
Ühendriikide suursaadik H.E. Aldona Zo-
ia Wos. Selle üritusega hoidsime eelkõige 
sooje suhteid saatkonnaga ja lõime uusi 
sildu naaberkoolidega.

Sellel aastal oleme ka oluliselt rohkem 
tegelenud jõuluballiks ettevalmistumisega. 
Sellepärast alustasime tööd juba oktoobri 
keskpaigas, kui sügis polnud veel puudelt 
lehtigi kukutanud! Sel aastal tahaks näha 
ballil, lisaks õpilastele, ka õpetajaid. Kui 
vaadata tantsukursustest osavõtjate arvu, 
siis tõotab selle aasta ball tulla viimaste 
aastate rahvarohkeim, sest tantsuõppijad 
ei mahu enam korralikult aulasse äragi! 
Aga ärge ennast sellest kohutada laske. 
Jõuluballile on kõik oodatud! See toimub 
21.detsembril algusega kell 19.00.

Seda, kui tegusaks keegi õpilasoma-
valitsuse tööd esimesel poolaastal hindab, 
peab igaüks ise otsustama. Oleme pöö-

ranud võrdset tähelepanu meie koolisi-
sesele aktiivsusele kui ka meie kooli näo 
kujundamisele väljaspool kooli. Seda eel-
kõige Ameerika Ühendriikide saatkonnaga 
sidemeid hoides, aga ka püüdnud soojen-
dada suhteid naaberkoolidega. Võin julgelt 
öelda, et meeskond on tubli olnud ja vaeva 
näinud.

Selleks, et suuri tegusid teha, pole alati 
vaja suurt inimmassi, peaasi, et nad tegu-
sad ja tublid on! Head jõuluaega!

President Robert ametis.

Saagu valgus! Ja valgus…
Kui on valgustusega probleeme, tuleb ise aktiivne olla.

Kerttu

Kindlasti olete viimasel ajal tähen-
danud, et valgusallikad mõnes klassis 
või koridoris kas ei tööta või vilguvad. 

Oli reedene päev ja bioloogias toimus 
kontrolltöö. Bioloogia klassis minust vasa-
kul üleval laes vilkus üks lamp ja iga na-
tukese aja tagant käis ka vaikne plõksatus, 
mis tundus ainult mind häirivat. Mainisin 
ka seda õpetajale, kuid tema arvatavasti ar-
vas, et proovin kontrolltööst eemale hoida 
ja käskis mul seda vilgutamist mitte tähele 
panna. See häiris mind edasi ja viis päeva 
hiljem oli see valguseallikas samas seisus. 

Kooli koridorid 
Kooli koridoridki on meil üpris pimedad, 
sest päevast päeva valgustavad meie kori-
dore ohutuled ning keegi ei mäleta enam, et 
koridoris on ka lülitid, et saabuks rohkem 
valgust. Kui kõik lülitid kolmandal korru-
sel gümnaasiumi poolel sisse lülitada, siis 
nelja ohutule kõrval säratavad põlema veel 
kaks lampi, millest tegelikult ei piisa selli-
se pika koridori valgustamiseks.

Remondiga tuleb ka uus valgustus
22 aasta jooksul pole kooli valgustust väl-
ja vahetatud. Meie koolis parandab ja va-
hetab ka lampe, kui mõni tuleb kaebama, 
Helmuth. 

Viimane kord, kui käidi koolis val-
gustust kontrollimas, oli 2003. aasta ja sel 
hetkel oli valgust klassides normide piires, 
kuid paber kehtib 2008. aastani. Valgustust 

ei hakka kool vahetama, kuna puuduvad 
ressursid ning elektrijuhtmestik ja elektri-
kilbid on aegunud.  Kunagi, kui tuleb üld-
remont, võime oodata ka silmadele sobili-
kumat valgustust. 

Kutsuge kohale Helmuth!
Piisav valgus on nii õpilasele kui ka õpeta-
jale väga tähtis. See on üks osa efektiivsest 
õppetööst ja parematest tulemustest ning 
õpilased ei uinu ega ole häiritud vähese 
valgustuse pärast. 

Kui te leiate, et teie klass on vähe val-
gustatud, üks lamp lihtsalt plõksib või on 
üldse puudu, siis palume teatada sellest ko-
heselt Helmuthile või majandusjuhatajale. 
Seda võiksid teha ka õpetajad, sest nemad 
peavad ühes ja samas klassis olema kuus 
kuni seitse tundi päevas ning usun, et teie-
gi ei taha oma silmi ega närve rikkuda. 
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Pisikesed räuskavad tossutajad
Noored põhikooli piigad on leidnud endale uue sõbra nimega Suits

Lavastatud pilt kooli ees suitsetavast teismelisest.

Ingrid

Meie kooli õpilastele ja õpetajatele on 
ikka ja alati peavalu valmistanud suit-
setamine. Öökima ajav poiste vets, kus 
suitsupilv käib üle pea, ja konisid täis 
kooliesine on juba pikemat aega suu-
remalt osalt tubakavaba koolirahvast 
traumeerinud. Nüüd, kus tundub, et 
suitsulembeliste õpilastele on kohale 
jõudnud, et kooli territooriumil ei suitse-
tata ja popsutamine on eelnevast natuke 
harvemaks jäänud, suudab keegi siiski 
oma „geniaalsusega“ lagedale tulla. 

Tänavapildis ei ole suitsetav noormees 
enam meie ühiskonnas mingi suur uudis. 
Asi võtab aga tõeliselt kurva ilme siis, kui 
suitsetajaks osutub noor tüdruk. Ei oska 
tõesti öelda, millest see on tingutud. Üh-
tepidi võiks mõista seda nii, et noortele 
tüdrukutele on puberteet suure obaduse 
andnud. Võib ka oletada, et äkki on kodus 
ja koolis nii suur stress, et vanainimese 
kombel suitsetamine on ainus viis, kuidas 
sellest vabaneda. Igatahes sellist mõtlema-
tut käitumist ei saa millegagi välja vaban-
dada ja kui mõistust endal ei ole, siis tuleb 
mõistus lõppkokkuvõttes pähe taguda. 

Esimesel ja teisel veerandil on paljusid 
tabanud tõeliselt kahetsusväärne vaatepilt. 
Armsate näolappidega 7. – 8. klassi tüdru-
kud hiilgavad ikka ja jälle oma arust kart-
matuse ja kõikvõimsusega. Koolimajast 
väljudes võib nii mõnigi kord näha peauste 
kõrval patseerivate noorte koolitüdrukute 
kampa, mille kõigil liikmetel on suits nä-
puvahel. Suitsuga ollakse  kohe nii  sina 
peal, et seda isegi ei varjata, vaid tõmma-
takse seda nii avalikult kui võimalik. 

Hetkeks tundub see isegi natuke koo-
miline, aga asi on naljast kaugel. Peale sel-
le, et näitsikud on korduvalt demonstree-
rinud oma vapustavaid suitsukäsitsemise 
oskusi, saavad nad sellest ka täieliku ad-
renaliinisööstu. Iga kord, kui mõni õpeta-
ja neist möödub, peidetakse suitsud ära ja 
kui pedagoog kõnnib mööda mitte midagi 
märgates, hakkavad tüdrukud laginal na-
erma ja oma vägiteost veel teatraalsemalt  
suitsu tõmbama. Nikotiin on noorte tüd-
rukute pead lausa nii sassi ajanud, et isegi 

elementaarsest viisakusest ja austusest ei 
teata midagi. Täiest kõrist üle kooli karju-
mine: „Kool põlema!“ ja kooli välisseina 
kriidiga sodimine on siiamaani nende ja-
oks olnud käkitegu.  

Tüdrukute poolt on selline labane 
käitumine väga tüütav ja ega muud eriti 
midagi üle ei jää, kui asi lõppude lõpuks 
paika panna. Kooli üldist õhkond risustada 
mitte just kõige viisakama kõnepruugiga ja 
laia lehte mängides ei tasuks. Selles ei ole 
midagi lahedat, vaid vastupidi, see näitab 
vaid kasvatamatust.

Kuna eelnevalt jutuks olnud juhtumid 
on toimunud juba pikema aja jooksul, siis 
loodame südamest, et ükski õpetaja pole 
neid külmanärviliselt ignoreerinud. Nagu 
me kõik teame, on suitsetamine kooli terri-
tooriumil keelatud ja kui mõni õpetaja ju-

huslikult peaks suitsetamisele peale sattu-
ma, peaks ta koheselt reageerima ja noored 
korrale kutsuma. Samas ei ütleks, et meie 
kool ei oleks piisavalt tähelepanu osutanud 
tubaka vastu võitlemisele. Alatasa tõstata-
vad õpetajad üles teema – miks suitsetami-
ne on halb ja kahjustab tervist. Väga ma-
sendav on teadmine, et mõnele ei ole see 
siiamaani kohale jõudnud ja et kasutusele 
tuleb võtta drastilisemad meetmed.  

Kresku toimetus on juba pikemat aega 
hoidnud suitsulembelistel tüdrukutel ja ka 
teistel noorema klassi popsutajatel silma 
peal. Seekord me kellegi nime ei aval-
danud, sest loodame, et iga asjaosaline 
tunneb ennast ise puudutatuna.  Kui asi 
ei parane ja suitsetamine ei lõppe, ei jää 
muud üle kui patulised vahele võtta ja nad 
oma tegude eest vastutust kandma panna.
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Piret teeks Kreskut veel 3 aastat!  

Kristjan

Mida Sa Tartus õpid ja kelleks saad?
Õpin ajakirjandust ja suhtekorraldust, aga 
ma ei tea veel, kelleks saan. Kirjutamine 
mind enam väga ei paelu, aga keegi mee-
diaga seotud asjapulk minust igatahes kas-
vab.

Kumb rohkem meeldib,  kas Tartu või 
Tallinn?
Kui ma suvel teada sain, et Tartus sees 
olen, oli esimene mõte: Tartus on ju aeg-
lased inimesed ja poode pole ja üldse on 
maakoht. Aga nüüd mulle meeldib Tartu 
hoopis rohkem kui Tallinn. Ja just selle 
pärast, et siin on kuidagi rahulik ja hea ja 
teistsugune.

Kuidas võtaksid kolme sõnaga kokku 
oma Kuristikus oldud aja?
Võimalus oma ideid ja unistusi ellu viia, 
head sõbrad, kiire-kiire-superkiire.

Kas oled õnnelik, et pääsesid Kuristi-
kust või sooviksid veel siin aega veeta? 
Ma ei ütleks, et ma Kuristikust pääsesin. 
Ma ikka lõpetasin selle. Ja osalt on mul 
küll väga hea meel, sest mulle tõesti meel-
dib ülikool ja see eriala ja Tartu jne. Aga 
samas tunnen ma natukene just sellest 
Kuristiku elust ka puudust. Eriti just sõp-
radest, Kreskust, tantsutrenni tüdrukutest. 
Need olid nagu kõige paremad ajad üldse, 
kui me kell 21 laupäeva õhtul koolis spor-
dipäeva kava harjutasime või tund aega 
enne Kresku trükki saatmist, käed värise-
des, viimaseid artikleid küljendasime.

Kuristiku aegadel olid sa väga aktiivne. 
MIKS? Ning kuidas sa seda kõike jõuds-
id, milles peitus sinu saladus? 
Tavaliselt olidki Gerda ja Maris need, kes 
minusse kui mingisse ebainimlikku nähtu-
sesse suhtusid. Tegelikult jõudis kõiki neid 
asju väga vabalt teha ja mul jäi aega ise-
gi vahepeal tööl käia ja mõnikord lihtsalt 
mängida ja puhata. 

Motivatsioon oli olemas. Kreskut ar-
mastasin, tantsutrenni asja ka, vahepeal 
seda kooli monstrum-digikaga pildistamist 
võtsin hobina, ÕOV oli loomulik kohustus 
ja muud vist väga polnudki.

Viis inimest, kelle Sa Kuristikust kaasa 
oleksid võtnud?
Ma võtaks 50 ka, kui saaks, aga mul ei 
mahu nad koju ära. Üldiselt igatsen sõpru 
ja isegi  mõningaid õpetajaid. Aga näiteks 
Jarmoga (Alo-Jarmo Küppas) läks meil 
väga hästi, sest tema tuli täiesti vabataht-
likult ise Tartusse kaasa. 

Kresku tegemist igatsed?
Meeletult. Ma ei tahaks tagasi keskkooli 
ega ÕOV-sse, aga Kreskut teeksin kas või 
kolm aastat veel. Ja just selle pärast, et kõik 
jäi kuidagi poolikuks. Seda lehte saaks veel 
nii palju paremaks teha ja nii palju ideid jäi 
rakendamata. Aga nüüd on teie kord ja teie 
võimalused lippu kõrgel hoida.

Kas oled ka Tartus mõne ajalehega seo-
tud või kuulud mõnda ülikooli ühingus-
se?
Kusjuures ei ole. Mind on küll kutsutud, 
aga ma kogun ennast veel. Ja korpidesse 
astumise eest hoiatati meid kohe enne koo-
li algust juba. Et ainult hullud astuvad. Aga 
ühte seltsi läksin ma küll ja see peaks siis 
hiljem erialaselt kasuks ka tulema.

Milliseid soovitusi jagaksid tänavustele 
abiturientidele? 
Ega mul suurt tarkust jagada pole, aga näi-
teks seda võin küll öelda, et enne, kui eksa-
mitele ennast kirja hakkate panema, uurige 
ülikoolide kodulehekülgedelt, mida erine-
vatel aladel sisseastumiseks vaja on. Sest 
muidu on kevadel veits vussis, kui valed 
eksamid valinud oled. 

Ja tundides on soovituslik konspektee-
rida. Muidu on jälle enne eksamit natuke 
nadi tunne. 

Kas jäid rahule oma eksamitulemuste-
ga? 
Eee… ei. No need on keskmised. Aga 
kuna õppimine polnud mul (kahjuks) vii-
mases klassis prioriteet, pole siin ka mida-
gi imestada. 

Üldiselt oleksin võinud rohkem pin-
gutada. Hakkasin eksamiteks alles paar 
päeva varem õppima. (Taustainfoks siis ka 
tulemused: geo 75, inka 79, ühisk 79, kir-
jand 86, meedia 5)

Mis on õpetaja Valdi klassinumber? 
Hahhaa… arvate, et ma olen viie kuuga 
suutnud suurest vihast vektorite, tuletiste 
ja muude põnevate matemaatiliste asjade 
vastu selle numbri oma mälust blokeerida? 
Kuulge, reaalklass ju elas selles ruumis. 
304.

Pireti üliõpilaskorteris on sagedaseks külaliseks juuratudeng Alo. 
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Alati naeratav, särav Ly Melesk
Ly Melesk armastab lapsi ja õpetajaks olemist

Kristel ja Allan

Kuristiku kooli väikestepoole kolmandal 
korrusel naudib täiel rinnal oma tööd 
õpetaja Ly Melesk. Lyl oli juba lapsest 
saadik tahtmine saada õpetajaks. Seda 
enda algkooli õpetaja suurel eeskujul, 
kes talle nii väga meeldis. Lõpetades Tal-
linna Pedagoogikaülikooli (nüüd tuntud 
kui Tallinna Ülikool) pedagoogika ja al-
gõpetuse metoodika eriala, asus Ly kohe 
õpetajana tööle.  

Kool, sport ja peod
Ly elas ja kasvas üles Paides oma majas 
koos ema, isa ja paljude kanadega. Väik-
sena armastas Ly palju muinasjutte lugeda, 
tema lemmikuks oli “Kolm karu”, mida ta 
ka enda lastele on palju jutustanud. 

Põhilisteks mängukaaslasteks pärast 
kooli olid naabritüdruk Tiiu ja tema vend, 
kellest sai ta tulevane mees. Ly ja naaber-
maja kodu eraldas vaid väike aed. Kooliski 
käidi koos tolleaegses Paide ainsas koolis 

(Paide I keskkool), mille Ly ka heade tu-
lemustega lõpetas. Lisaks harrastas Ly 
kergejõustikku ja talvel suusatamist. Põhi-
liseks kokkusaamiskohaks külmal ajal oli 
suur spordiväljak, mis talvel tehti liuväl-
jaks ja kus käidi uisutamas kauni muusika 
saatel. 

Kui tänapäeval alustatakse “korte-
riläbudega” juba enne keskkooli lõppu, 
siis Ly nooruspõlves sellist nähtust ei ek-
sisteerinud. Kõige meeldejäävam oli Lyl 
kooli lõpupidu. Enne seda olid vaid üksi-
kud peod koolis ja iga-aastane nääripidu. 
Pidutsemisel ja pidudel oli suur tsensuur 
peal. Ülikooli ajal Tallinnas olid ka peod 
natuke tõsisemad. 

Unistus saada õpetajaks saigi tõeks
Peale ülikooli lõpetamist oli Lyl esimene 
töökoht kohe õpetajana. Sedapuhku asus ta 
tööle Tallina 46. keskkooli, kus talle kohe 
alguses anti 42 õpilasega klass. Ly pole 
kusagil mujal varem täiskohaga töötanud 
kui koolis, ehk ongi see edu nipp heaks 
õpetajaks olemisel. 

Ly ei näegi end kusagil mujal tööta-

mas kui ainult õpetajana. Ta armastab seda 
ametit ja naudib igat hetke. Teine armastus 
peale õpetajaks olemise on lilleseadmine 
ning kui töö õpetajana otsa saaks, läheks ta 
hea meelega lillepoodi müüjaks. Enne täi-
sealiseks saamist käis ta isegi aiandis tööl. 

Muutused ühiskonnas
“Kõige suuremad muutused on toimunud 
turvalisuse osas” lausub Ly. Kui kunagi 
võis ta Tallinnas vabalt õhtusel ajal ringi 
liikuda, kartmata, et midagi temaga juh-
tuks, siis nüüd peale kella kuute või seitset 
naljalt niisama välja enam ei lähe. Kui te-
kibki olukord, et on vaja minna, kutsub Ly 
endale alati kellegi vastu. 

LY ILUNIPID

Ühtegi halba asja ei tohi endale ligi 
lasta.
Ei tohi viha kanda.
Hommikuti tuleb süüa viil sidrunit 
(puhastab organismi ja on vitamiini-
rikas).
Kosmeetikat tuleb ka kasutada.

Rõõmsalt naeratav Ly oma väikeste mudilastega.
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Naaberkool teeb meile silmad ette
Muljeid värskelt remonditud Tallinna Vene Lütseumist

Heli

Nagu kõik teavad, asub meie kallist Ku-
ristiku koolist kiviviske kaugusel üks tei-
ne tore kool, nimeks Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseum. Mida kõik aga võib-olla 
ei tea, on see, et alles äsja sai Linnamäe 
Vene lütseumis valmis uhke kapitaalre-
mont (tööd käivad küll veel praegugi), 
millest meie kool kahjuks ainult unista-
da võib. 

Tere, härra Pushkin!
Saabusin koos fotograai Erikuga hommi-
kul kell 10 naaberkooli, kus meid tervitasid 
kolm särasilmset tüdrukut: Natasha, Olga 
ja Dajana, kes olidki meie giidideks. Jalu-
tasime mööda kooli koridore ja imestasi-
me – kõik oli nii puhas! Veidi kõhe hakkas 
isegi, et kas siis õpilasi klassidest välja ei 
lasta, et nii korralik ja puhas kõik on... Ko-
hati tundus kool isegi liiga steriilne, nagu 
arstikabinetis, ning ka meie giidid arvasid, 
et kooli õhkkonna võiks veidi hubasemaks 
muuta.

Esimene peatus oli meile suureks ülla-
tuseks – ukse taga, mis meile avati, peitus 
täiesti oma maailm! Suure uhkusega öeldi 
meile, et see on kooli Aleksander Pushkini 
muuseum, mille oli teinud nende endine 
kirjandusõpetaja Nadja Rushshova. Tuba 
oli täis joonistusi, pilte, maale, raamatuid, 
mänguasju ja muid tarbeesemeid, mida ei 
jõudnud kõike ära vaadatagi. Selles ruu-
mis peetakse ka tihti teatrietendusi ja neid 
etendusi on tulnud vaatama ka Puškini 
enda järeltulijad. Kirjanduse ja vene kee-
le õpetajate rõõmustuseks võin öelda, et 
Vene Lütseum kutsub hea meelega meie 
õpilaste gruppe muuseumit külastama ning 
vajaduse korral varustab ka eesti keelt kõ-
neleva giidiga. Müts Teie ees maha, härra 
Pushkin!

Pingid koridorides ja hõbedane lift!
Liikudes mööda ultra mega super puhast 
koolimaja edasi, näeme veel klassiruume, 
mis on küll veidi üksluised, ent eks õpe-
tajate armastav käsi muudab need varsti 
soojaks ja hubaseks. Arvuti- ja meedia-
ruumidesse on muretsetud mitu tosinat 
uut arvutit ja ka projektorid ning psühho-
loogiakabinetis on isegi suletud ruum, kus 
õpilane võib tulla ja oma muresid kaamera 

ees pihtida... Muusikaklass on neil täpi-
pealt samasugune kui meie koolil, ainult 
suurem ning mahutab enam õpilasi. Harju-
tasime seal veidi heliredelit: jo-le-mi-na... 
jne. 

Kuid kui väsid kõigest sellest õppi-
misest, võid minna istuda kooli koridoris 
pinkide peal, sest ega õpilaste koht pole 
ju põrandal (rääkige seda meie kooli juh-
tkonnale...)! Või näiteks jaluta mõnus-
asse sööklasse, kus asub ka puhvet, joo 
piimaautomaadist head külma piima ning 
nuusuta kooli köögi poolt tulevaid hõrgu-
tavaid toidulõhnu. 

Kõige ahhetama panev asi – selles koo-
lis on võimalus sõita üles alla kooli liftiga! 
Just nimelt, liftiga. Enam pole vaja trepist 
mitu korda päevas üles-alla kõmpida, higi-
mull otsa ees, kasuta arenenud tehnoloogia 

mugavusi ja lihased ei valuta raamatute 
tassimisest enam iial!

Unenägu hakkab lõppema
Ja tulebki aeg lahkuda! Enne seda aga lii-
gume kooli spordiplatsile, millele ei peagi 
igal aastal uut seemet külvama, sest seal on 
nimelt aasta ringi ilus roheline kunstmuru! 
Ja ka jooksurada pole auguline, täis iga-
sugust sodi, vaid uus, korralik ja sile, mis 
lausa kutsub jooksma! Meile räägiti ka, 
muuseas, et kooli väikese kardiraja juurde 
võib tulla ka purskkaev. 

Tuleb öelda, et verivärske remont on 
olnud Linnamäe Vene lütseumile tähtis 
sündmus, mis on tunduvalt parandanud 
kooli õppekeskkonda ja ka kuvandit ning 
võib julgelt öelda, et nüüd käivad õpilased 
veidikenegi parema meelega koolis.  

Vaata ja imesta, sest vene kooli õpilased jala enam ei käi.
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Priimägi vs. Kuusksalu
ehk kehalise õpetajate jõuline vastasseis

Poiste kehalise tunnis kuuleme alatasa, 
kuidas õpetajad Mürk ja Susi vahet-
pidamata oma noorusaja saavutustest 
räägivad. See ajendasiki meid  kehkaõp-
se proovile panema ja neile väikest testi 
koostama.
Mõeldud tehtud, läksime õpetajatelt nõu-
solekut küsima. Kuid meie üllatuseks hak-
kasid kanged meesõpetajad ennast välja 
vabandama ja väitsid, et neil kummalgi 
tervislik seisund ei võimalda sooritada 
meie poolt ette nähtud katseid. (Huvitav, 
kuidas nad küll üldse tundi anda saavad). 

Aga jah, olles juba peaaegu alla an-
dnud ja loo idee nurka visanud, päästsid 
meid hädast naissugupoole esindajad õpe-
taja Priimägi ja õpetaja Kuusksalu. Kaks 
toredikku olid kohe nõus kõiki asju proo-
vima. Nii viisimegi idee hoopis naisõpeta-
jate toel lõpule ja toome ära ka nende poolt 
saavutatud tulemused. Pingeline hetk võistlusringis

Ösu ja Heinart

Ala

Vabavisked: 10 katset kooli väidetavalt 
parima palliga

Kätekõverdused: Aega 30 sekundit

Jalgpalliga kõksimine: 5 katset

Joonejooks kollases võimlas. Distants 
u. 45m

Käesurumine: 3 vooru

Õpetaja Kuusksalu

Liidia tabab soojenduskatsetel küll märki-
misväärselt hea protsendiga, kuid võistlus-
pingele ei pea närv vastu ja tulemusena 
tabab ta vaid 1 viske 10-st.

Õpetaja alustab raevukas tempos, kuid on 
peagi sunnitud tegema puhkepausi. Lõpus 
järelejäänud ajaga suudab ta lisada veel 2 
kõverdust, mis teeb kogusummaks 15.

Enda sõnul elus esimest korda kõksinud 
Kuusksalu jäi taas kord alla oma proovi-
katsel sooritatule. Rekordilise 5 asemel 
suutis ta võistlustules palli tabada vaid 4 
korda.

Seda ala sooritades oli õpetaja Kuusksalu 
kõige tõsisem. Ilmselt tundis ta, et omab 
vastase üle eelist ja võimsa lõpuspurdi jä-
rel näitas stopper aega 13,65 sekundit.

Esimene tõeline naine naise vastu võitlus. 
Võis arvata, et see on nüüd ala, kus õpeta-
ja Priimägi suudab lõpuks saavutada oma 
esimese alavõidu, kuid ennäe imet. Hoo-
pis atleetlikum õpetaja Kuusksalu saavu-
tas skooriga 2:1 oma 4. järjestikkuse ala-
võidu.

Õpetaja Priimägi

Riina tabab 10-st viskest tervelt 6, kuid 
ärge veel NBA poole vaadake. Nimelt 
sooritas ta oma visked vabaviskejoonest 
meetri jagu lähemalt ja me olime sun-
nitud selle tulemuse annulleerima.

Tasa ja targu hingamist kontrollides suu-
dab õpetaja Priimägi vaevata jõuda ilusa 
numbrini 10.

Rõõmsamelne Riina kippus alatasa palli 
pärast esimest kõksi kinni püüdma. Me ei 
jätnud aga jonni ja ergutasime teda, tänu 
millele võib ta nüüd oma rekordiks öelda 
uhkusega tubli 3.

Laia naeratusega rada läbinud Riina lon-
kis rahulikult üle lõpujoone ja ikseerisi-
me aja 19,64 sekundit.

Nagu juba mainitud, pidi siis õpetaja 
Priimägi üllatuslikult tunnistama 1:2 Lii-
dia paremust. Loodame, et ta suudab en-
nast kokku võtta ja järgmise alaga skoori 
parandada.
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Kohalt kaugushüpe

Lõuatõmbamine

Köievedu: 3 vooru

Jällegi hoolsalt sooja teinud Kuusksalu 
oleks võimeline meist enamikust üle hüp-
pama. Sinise mati kohal lendles ta tervelt 
1,98 m jagu.

Selle alaga leidsime üles meie naisõpetaja-
te nõrga koha. Õnneks ei ole neist kumbki 
aga allaandja tüüp ja suure pingutuse tule-
musena läks Liidiale kirja 0,7.

Viimaseks alaks valisime poiste spordi-
päeva kaasahaaravaima võistluse –  köie-
veo. Hoolimata eile avaldatud protestist, et 
köis on kummagi jaoks liiga raske, astusid 
mõlema kolleegid silm silma vastu. Ühel 
mõtted üldvõidu tähistamise juures, teisel 
soov ennast rehabiliteerida.
Paraku siinkohal lõppes ka Kuusksalu 
võitude jada ja 1:2 tulemusega pidi tunnis-
tama ta vastase paremust.

Lihavõttejänku kombel keksinud Priimä-
gi tõestas jälle, et tähtis pole mitte võit, 
vaid osavõtt ja viis kaks jalga õhus 68 cm 
kaugusele.

Punnitas, mis ta punnitas, aga… Taas 
kord tuli tunnistada kaasvõistleja pare-
must, saades ise tulemuseks 0,2.

Kas oli see nende omavaheline kokkule-
pe või läks Riina enne viimast ala tõesti 
härga täis, igal juhul suutis ta viimasel 
katsumusel lõpuks võtta oma esimese 
alavõidu skooriga 2:1. Tubli, Riina! Ala-
ti tasub lõpuni võidelda, õpilased, võtke 
eeskuju.

Õnnitleme peaaegu puhta vuugi teinud õp. 
Liidia Kuusksalut skooriga 7:1 saavutatud 
üldvõidu üle, autasuks on õpilaste austus. 
Ja täname osavõtu eest ka õpetaja Riina 
Priimäge, kes oma heatujulisusega meile 
palju nalja pakkus ja tõestas, et miski pole 
võimatu. Siinkohal pöördume korraks veel 
ka meie tippatleetide R ja T poole ning ju-
hime tähelepanu sellele, et mõlemad katse 
sooritanud õpetajad on siiamaani täie elu 
ja tervise juures ning jätkavad meist sport-
like noorte kasvatamise tööd.

Alad

Vabavisked

Kätekõverdused

Palli kõksimine

Joonejooks

Lõuatõmbamine

Kaugushüpe

Käesurumine

Köievedu

Kuusksalu

1 tabamus

15 tk

4 korda

13,65 sek 

0,7 korda

1,98 cm

2 võitu

1 võit

Priimägi

6 tabamust

10 tk

3 korda

19,64 sek

0,2 korda

68 cm

1 võit

2 võituVõidukad 0,7 lõuatõmmet Napilt alla jäänud 0,2 lõuatõmmet

On juba pikemat aega pime olnud ja 
liiklemine ilma helkurita on ohtlikuks 
muutunud. 

Kaks musta kogu
Käisin oma endise klassiga teatris ja tagasi 
Lasnamäele sõitsime autoga. Oli novemb-
rikuu, ilm oli pime ja teed olid jäised. Au-
tos oli meid kokku neli, mina istusin sõitja 
taga ja turvavöö oli peal. Mida suurem on 

kaassõitjate arv, seda raskem on juhil kont-
sentreeruda liikluses toimuvale.
Sõitsime ja rääkisime juttu, kuni juht pi-
durdas nii äkiliselt, et ma lausa kiljatasin. 
Milles oli asi? Ülekäigurajale olid astunud 
kaks musta kogu, keda nägi juht viimasel 
sekundil. Need ilma helkurita jalakäijad 
seadsid ohtu end, meid ja vastutulevate au-
tojuhtide elud. 

Päästa elusid!
See väike pimedas helkiv asjake võib tun-
duda tüütu ja ebastiilne. Paljud isegi enam 
ei mäleta helkureid pimedal ajal välja võt-
ta, sest kes ikka mulle otsa sõidab, tänava-
valgustus on ju piisav.

Kerttu

On helkurite aeg!
Väike, lihtne, kasulik ja funkab

Kuid paljud teeosad on valgustamata ja kui 
te enda ja teiste eludest hoolite, siis ostke 
stiilne riidest helkur, mida on pimeduses 
kõige paremini näha. Te päästate helkurit 
kandes palju elusid!  
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Eesti Televisiooni varjutamas
Töövarjupäev annab palju häid kogemusi

ETV saate ”Paar” tegijad koos kuristiklastest varjudega.

Maret

Neljapäeval 23. novembril toimus üle-
riigiline töövarjupäev 2006, mis oli jär-
jekorras juba kümnes. Kuigi üritust 
korraldaval MTÜ-l Young Business Ta-
lents Estonia (YBT) oli välja pakutud 
tähelepanuväärne nimekiri varjutata-
vaid, valisin mina hoopiski Raivo Suni 
(ETV programmi nõustaja-analüütik) 
ja Kerttu (11.b) Marko Reikopi (saate 
“Paar” saatejuht). Jäi üle veel vaid loo-
ta, et meid võetakse vastu.

Kui olin Raivo Sunilt nõusoleku saanud, 
jäi veel  nädalake, mil sain pikisilmi nel-
japäeva oodata. Olime kokku leppinud, 
et kohtume ETV-s kell 10.00 ja täpselt nii 
oligi. 

Kui ma olin Raivole rääkinud, miks ot-
sustasin just talle varjuks minna, ja tema 
oli mulle oma töökohustusi tutvustanud, 
läksime ETV maja ja inimestega tutvuma. 
Kohtusime inimestega, kellega Raivo oma 
töös kõige rohkem suhtlema peab, saime 
teada, mis võis juhtuda saate “Osoon” 
tarbeks Suurbritannias ilmitud lintidega, 
lugesime värskeid ajalehti ning vaatasime 
saate “Maahommik” montaazhi. 

Vaatajanumbritest seminaritöödeni
Nüüd tuli ka natukene tööd teha. Nagu 
varjule kohane, võtsin koha sisse Raivo 
selja taha ja piilusin, kuidas tema põhitöö 
käib. Selleks, et analüüsida saate vaadat-
vust, peab oskama käsitleda spetsiaalset 
programmi ning peavad olema algandmed, 
mida töödelda. Saate vaadatavuse mää-
ramiseks tuleb arvestada erinevaid para-
meetreid, sh ka teistel kanalitel samal ajal 
eetris olevaid saateid. 

Järgmisena oli kord lektoritöö käes. 
Raivo on nimelt ka Tartu ja Audentese üli-
koolis meediamagistrite lektor ning hetkel 
juhendab ta samuti ühe seminaritöö valmi-
mist. Seda oli huvitav ja kasulik kuulata, 
minagi sain endale midagi uut kõrvataha 
panna. 

Pinge kasvab ehk täispikk tööpäev
Raivol on peale kontoritöö ka eetriko-
gemust ning varsti võib teda helesinisel 
ekraanil taas näha, sest peale lõunapausi 
hubases telemaja kohvikus arendasime 
koos produtsendi ja toimetajaga Raivo uue 

saate ideed. 
Seejärel siirdusime vaatama, kuidas lä-

heb “15:15” otsesaatel. Rezhiipuldis, kuhu 
põikasime kõigepealt, oli õhk pingest nii 
paks, et seda oleks võinud noaga lõigata. 
All stuudios oli olemine veidi lahedam, 
kuid ka seal oli viimase saate ja tehniliste 
apsakate pinget tunda.

Sattusime sinna just Marko Reiko-
pi intervjuu ajal ning kasutasin juhust ja 
küsisin, kas ma ei võiks Kerttuga kaa-
sa tema varjuks minna. Markol ei olnud 
selle vastu midagi. Niisiis kella kuuest 
kohtusime Kerttuga ning Raivo sai oma 
töö(varju)päeva lõppenuks kuulutada. Vas-
tupidiselt meile.

Tunnikeseks viis Anu Välba meid 
“Paari” toimetusse, kus käis saates esitatud 
videoklippidele viimase lihvi andmine. 
Seal ajasime Marko ja teistega juttu ning 
nunnutasime Barutot. Mõned minutid pea-
le seitset läksime ka meie grimmi. Kui Anu 
grimm võttis veidi üle tunni, siis Marko sai 
valmis vähem kui 10 minutiga. 

Seejärel läksime stuudiosse, kus käi-
sid samuti viimased ettevalmistused ning 
rekvisiitide ülevaatamine ja õigetesse 
kohtadesse paigutamine. Kuigi see diivan 
ja vallatu sarviline tugitool näivad tele-
pildis päris mugavad, võin kinnitada, et 
nii mugavad need nüüd ka ei ole. Seejärel 
tehti väike proov ning saatejuhid ütlesid, 
et nemad ei taha täna saadet teha. Me küll 

pakkusime Markole, et teeme tema eest 
ning ta oli sellega peaaegu nõuski, kuid 
rezhissöör pani asja paika. Baruto, kes oli 
veidi puhata saanud, saabus stuudisse kui 
imepisike tornaado ning vallatles vaiba ja 
operaatoritega. 

Täpselt kell 20.05 algas otsesaade 
“Paar”. Stuudios ei kuulnud me intervjuu-
dest eriti palju, millest on kahju. See-eest 
aga saime jälgida külalisi enne ja pärast 
intervjuud. Minu suureks õnneks oli just 
sel korral saatekülaliste seas ka jalgpallur 
Raio Piiroja. Tänu Kerttule olin ma kogu 
ülejäänud õhtu seitsmendas taevas, sest 
Raio oli nii armas ja andis mulle autogram-
mi ning Kerttu tegi meist pilti. 

Viimast lõiku saatest meelitasin Kert-
tu vaatama rezhiipulti, et ka tema kogeks 
sealset pinget. Kuigi mitte nii metsikult 
nagu “15:15” saate ajal, oli ka nüüd tunda 
erinevust stuudio ja rezhiiruumi õhkkon-
nas. Kuid saade õnnestus hästi, hoolimata 
ühest veidi probleemsest külalisest ning 
kogu stuudiot asuti üheksast uuesti kokku 
pakkima.

Nii möödus terve tööpäev ja poolteist 
ületundigi telemajas varjutades märkama-
tult. Koju jõudes olin ma hirmväsinud, aga 
õnnelik, sest ma teadsin, et see päev oli 
korda läinud. See võis olla västitavam kui 
kool, kuid sellest kogemusest ei loobuks 
ma peaaegu mitte millegi kasuks. Soovitan 
soojalt!
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Üks päev Briti saatkonnas
Töövarjupäev annab võimaluse endas selgusele jõuda

Kui sain teada, et töövarjupäev 2006 on 
tulekul, siis esimesena tuli mõte avaldus 
kirjutada Briti suursaadikule. Ja et mul 
oli õnne, siis olingi 4. detsembril kell 
9:15 Briti saatkonna värava taga. 

9:15 Mind lasti väravast sisse, olin väga 
närvis. 10 minutit varem olin proovin-
ud meenutada Suurbritannia peaministri 
nime, mis kuidagi moodi meelde ei tulnud. 
Helistasin emale, et enda rahustuseks seda 
nime kuulda – Tony Blair. 

Väravas pidin näitama oma ID-kaar-
ti ja ära andma mobiiltelefoni ning vastu 
sain rinda märgi: visitor. Peaukse juurde 
tuli vastu Nigel Haywoodi (suursaadik) as-
sistent Liis, kes näitas mulle natuke maja.

9:30 Nigel Haywood, Briti saatkonna 
suursaadik Tallinnas saabus. Tal oli seljas 
mantel nagu Sherlock Holmesil, peas kaa-
bu ja käes ära kantud, kuid mahukas koh-
ver. Mantli alt ilmus nähtavale stiilne üli-
kond ja vesti taskus oli vanaaegne kulduur. 
Tõeline inglise dzhentelmen. Pärast sain 
teada, et ta on lõpetanud Oxfordi Ülikooli, 
on saadikuametit pidanud juba 23 aastat ja 
tal on kolm last. 

Hommikune koosolek jäi ära, sest vahe-
le tuli Eesti ja Soome vahelise elektrikaab-
li avamise üritus Harkus. Auto oli juhiga 
maja ees ja kaasa tuli veel Piret kauban-
dusosakonnast. Nigel jutustas mulle oma 
tavalisest tööpäevast, kuhu üldiselt kuulu-
vad kohtumised ministritega ja majandus-
tegelastega ning eriti jõuluaegu toimuvad 
õhtused vastuvõtud ja kokteilipeod.

10:30 Istusin telgis, mis oli maitsekalt 
dekoreeritud. Eesti ja Soome elektrijuhtme 
avamisel olid nii mitme riigi suursaadikud 
kui ka tähtsamad riigimehed: Edgar Savi-
saar ja Toomas-Hendrik Ilves. Kogu üritus 
käis inglise keeles, kuni esinema tuli oma 
kõnega Edgar Savisaar, kes rääkis eesti 
keeles. Küsisin Nigeli käest igaks juhuks, 
kas ta ikka saab aru, ja tema vastas, et saab 
küll. Ta saab eesti keelest lugedes ja kuu-
lates aru, kuid ise ta seda rääkida ei soovi, 
sest ei tunne ennast kindlalt.

11:15 Üritus sai läbi ja lahkusime peat-
selt. Tagasi sõites seletas Nigel saadikuks 
olemise miinuspooli. Peale 23 aastat on tal 
soov leida tööd teisel alal, näiteks ärindu-

ses. Kuna nende aastate jooksul on vaja 
olnud palju kordi kolida, siis pole ka endal 
kindlat kodukohta. Saadikute lastelgi on 
väga raske, sest iga kord hakkab elu jälle 
uuesti peale — uued sõbrad, kool ja asu-
koht.

12:00 Käisin koos assistendiga erine-
vates osakondades, kus saatkonna töötajad 
rääkisid oma tööst ja tegemistest. Nad olid 
väga sõbralikud ja avatud. 

13:00  Nigel esitles uut viisataotluse 
struktuuri saatkondadele ja ministeeriumi-
tegelastele. Nigeli stiil on vabalt esineda, 
ilma et ta kuskilt midagi maha loeks. Kuid 
pikemalt seletas struktuuri  konsulaadi töö-
taja.

13:30 Minu lõuna toimus inglastega 
poliitilisest sektorist ja lõunaks oli pitsa. 

15:00  Teist korda esitles Nigel viisata-
otluse struktuuri venekeelsele meediale. 

15:30 Istusin Raimo Poomi juures, kes 

hoolitseb poliitilise ja meediasektori eest. 
See sektor oli saadikutöö kõrval minu ja-
oks kõige paeluvam, sest olen ka ise sellest 
alast huvitatud.

17:00 Nigel Haywoodi abikaasa tuli 
saatkonda. Tegelikult hoiab just tema resi-
dentsi korras ja korraldab sealseid vastu-
võtte. Tema käe all töötavad kokk ja koris-
taja ning raamatupidamistööd teeb ta ise. 

17:30 Briti Saatkonnas toimus Briti 
äridelegatsiooni vastuvõtt, kuhu ka Eesti 
äritegelased tulid. Sellega lõppes ka minu 
päev Briti saatkonnas.

See oli üks vahvamaid päevi mu elus, 
mis laiendas mu silmaringi ning nüüd tean 
ma ka kindlalt, et olen enda jaoks õige tee 
valinud. Soovitan järgmisel aastal kõigil 
töövarjupäevast osa võtta ja taotluse esita-
da isikule, kelle töö teid kõige rohkem hu-
vitab.

Kerttu

Kuristiklane Kerttu ja inglane Nigel Haywood.
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Maadlejad Rauno ja Erik:
“Tänaval me kedagi ei karda.“

Ösu
Mõned kuud tagasi tuli seni üldsuse-
le suhteliselt tundmatu Hiiumaa poiss 
Heiki Nabi kaalukategoorias kuni 96 kg 
kreeka-rooma maadluse maailmameist-
riks. MM-il unelmate debüüdi teinud 
noormees tõestas, et raske töö ja tahte-
ga on kõik saavutatav. Kuid ehk juba 
mõne aasta pärast võime kaasa elada 
meie kooli andekatele maadljejatele, 9.c 
õpilastele Raunole ja Erikule.

Mõlemad poisid treenivad maadlusklubis 
Nelson, treeneriteks on neil Igor Annus ja 
Toivo Aps. Enamasti on neil 4 trenni nä-
dalas, millest üks on kindlasti kangitrenn, 
näiteks Rauno suudab rinnalt suruda 60 
kg, kaaludes ise 58kg. Trennis tegeletak-
se vahel õpilastega individuaalselt, vahel 
grupiga, selle kohta mingit kindlat reeglit 
ei ole. 

Maadluse juurde sattusid mõlemad 
poisid juba esimeses klassis, seega staazhi 
on neil 9 aasta jagu. Valitud spordiala juu-
res võlub neid enda sõnul just see, et tegu 
on individuaalse alaga – mees mehe vastu, 
mis teeb ka füüsiliselt tugevaks. 

Negatiivse poole pealt mainitakse ära 
võistlustrikoo, mille asemel nad pigem 
midagi judos kasutatava kimano sarnast 
kannaksid. Õnneks on neil trennides seljas 
tavalised dressid ja jalas maadlussaapad, 
mille hind võib muide ulatuda kuni 1600 
kroonini. Tossud on ka kõige kallimaks 
varustuse osaks maadluse juures, seega on 
tegu majanduslikult vähenõudliku spordia-
laga, kus esile pääsevad sportlase indivi-
duaalsed oskused ja tehnika.

 
Dieedi saladused
Omaette kunstiks loevad Erik ja Rau-
no enne võistlust õigesse kaalu saamist. 
Enamasti tuleb selleks alla võtta ja nii on 
nad eesmärgi nimel pidanud nälgima, pal-
ju jooksma, saunas käima ja kandma pak-
se riideid. Nädala ajaga on Erik ja Rauno 
suutnud kõige rohkem alla võtta vastavalt 
5 ja 5,5 kg. See on aga enamasti vajalik 
vaid enne tiitlivõistlusi.

Õpetajate suhtumine
Koolis suhtutakse noortesse maadlejates-
se erinevalt. Kehalise õpetaja Toivo Susi 
tunneb poiste tegemise vastu sügavat huvi, 
samas kui õpetaja Rudolf Mürk väidab, et 

maadlejatest kasvavad ainult… Klassiju-
hataja suhtub poistesse üldjuhul mõistvalt 
– võistluste pärast võib küll puududa, kuid 
koolitükid peavad õpitud saama.
Hoolimata vahel ette tulevatest vigastus-

Rauno Pajuviidik

Sünd: 13. november 1990

Pikkus: 168 cm

Kaal: 58 kg 

Saavutused: 

Eesti juunioride meister 2006

Eesti kadettide meister 2006

Euroopa kadettide MV 7. koht 

2005

Põhjamaade kadettide III 2005

Eesti kadettide meister 2005

Eesti õpilaste meister 2003, 2004 

ja 2005

Eesti õpilaste III 2003 ja  II 2004 

(vabamaadlus)

Erik Int

Sünd: 29. aprill 1991

Pikkus: 162 cm

Kaal: 58 kg 

Saavutused:

Eesti kadettide II 2006

Eesti õpilaste II 2006

Eesti õpilaste II 2005 (vabamaad-

lus)

Eesti õpilaste meister 2005

Eesti kadettide meister 2005

Eesti õpilaste meister 2004

Eesti õpilaste II 2004 (vabamaad-

lus)

Eesti õpilaste meister 2005

test, tahavad mõlemad maadlusega võima-
likult kaua edasi tegeleda. Üks kurioosne 
juhtum leidiski aset omavahel lollitades, 
tulemuseks oli Rauno kipsis rangluu, mille 
tõttu tekkis ka pikk võistluspaus.

Erik ja Rauno maadlusvõtteid demonstreerimas.
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Ameeriklased Kuristikus käimas
Halloweeni ajal käis meil külas delegatsioon USA saatkonnast

Kristjan, Cathriin, Maret, 
Kerttu

Alates põhikoolist köidab igal aastal am-
bitsioonikaid ja andekaid kuristiklasi 
traditsiooniks saanud Halloweeni nädal 
oma konkursside ja näitustega. Lisaks 
vanadele headele plakati- ja kõrvitsalõi-
kamisvõistlustele on tavaks saamas USA 
saatkonna külaskäik kooli.

Halloween ja ameerika jalgpall
Kui eelmisel aastal tõi Kuristiku vilistlane 
Aaja Ramul meile valvsate mereväelas-
te pilgu all külla suursaatkonna pressi- ja 
kultuuriatašee Eric A. Johnsoni, siis sel 
aastal külastasid meid avalike suhete osa-
konnajuhataja asetäitja Jay R. Raman, 
seersandid Marq Abernathy ja Ian Minard  
ning saatkonnas internidena tööl olevad 
Kertu Jukkum ja Mari Tarning.

Ameeriklaste esitlust nautisid ka Ku-
ristikus külas olnud Tallinna Mahtra Güm-
naasiumi ja Lasname Vene Gümnaasiumi 
õpetajad ja õpilased. Hr. Jay rääkis meile 
oma kogemustest seoses Halloweeniga 
ning kirjeldas üleüldist elu Uues Maail-
mas. Eriti suure õhinaga rääkis ta saali 
kogunenud õpilastele ameeriklaste kahest 
lemmikspordialast: ameerika jalgpallist ja 
pesapallist. Rohkem tähelepanu pälvis siis-
ki neist esimene, sest külalistel oli kaasa 
toodud ka ehtne jalgpall ning seersantide 
ja eeskõneleja vestlus lemmikmeeskonda-
de teemadelgi läks üsna tuliseks. Külalised 
ei olnud kadedad ja nii said julgemad ku-
ristiklasedki palli sööta ja püüda.

Eesti keel tuleb, kuid üle kivide-kän-
dude
Peale ametliku osa lõppu aulas said gümna-
sistid vabaks ning külalised juhatati kohvi-
kusse kergele kohvipausile. Pommitasime 
ameeriklasi oma küsimustega, millele nad 
vastasid väga avatult ja humoorikalt. 

Vestluse käigus selgus mitmeid huvita-
vaid fakte diplomaadi, seersantide ja nende 
kodumaa kohta. Näiteks mõlemad seersan-
did on osalenud Iraagi missioonil ja palju-
des teistes erinevates operatsioonides eri-
nevatel mandritel. Vastupidiselt Eestile on 
Ameerikas sõduriamet väga au sees tänu 
võimalusele paljusid erinevaid maid näha 
ja vaheldusrikkale tööle. Lemmikriikideks 
nimetab seersant Abernathy Iisraeli (teda 

võlusid sealsed võrratud rannad) ning seer-
sant Minardi vaieldamatuks lemmikuks on 
Eesti, sest see meenutab talle kõige roh-
kem tema kodukohta Buffalot. 

Siin, vastupidiselt poliitiliselt väga 
ebastabiilsetele riikidele, on lubatud neil 
vabal ajal väljas käia ja lõbutseda. Eestit 
kiidetakse kõigi kolme ameeriklase poolt 
palju ning teiste seas mainitakse ka, et Ees-
tis on parimad õlled – seersantide lemmi-
kuks on Saku Originaal, mida isegi eesti 
keeles tellida osatakse. 

Toimetusel on tegelikult ka teada, mis 
on seersantide lemmik ööklubi, kuid see on 
juba konidentsiaalne info. Tavaline töö-
päev Eestis proovitakse hoida nii igavana 
kui võimalik, sest igavus tähendab nende 
meeste jaoks, et kõik on hästi!

Muudest medalitest pilkupüüdvamad 
aumärgid seerude mundritel tähendavad 
erinevate relvade kasutusoskust. Teiste 
seas on mõlemad merejalaväelased välja 
teeninud ka nö korraliku käitumise me-

dali, mida naljaga kutsutavat “I didn’t get 
caught” (ma ei jäänud vahele) medaliks. 
Kuigi seersandid oskavad edukalt eesti 
keeles õlle nime hääldada, on nende üldine 
keeletase kehvapoolne. Nad küll mõista-
vad kergemaid lauseid, kuid hääldusest ei 
tasu rääkida. Hr. Jay seevastu on Washing-
tonis läbinud kuuekuulise keelekursuse 
ning on võimeline eesti keeles vestlema, 
kuigi ka temal on enda kinnitusel  kergem 
eesti keelt mõista kui selles rääkida.

Uute kohtumisteni
Kohtumisest jäid väga positiivsed muljed, 
oli tunda, et tegu on professionaalidega, 
kes oma alast väga huvitavalt rääkida os-
kavad, võttes kuulajaid kui endaga võrd-
seid. Kuid see ei jää sel aastal meie ainsaks 
kohtumiseks USA saatkonnaga. Kui kõik 
plaanipäraselt kulgeb, on Kresku ilmumise 
ajaks toimunud uus kohtumine, sedakorda 
sportlik. Sellest aga juba järgmises numb-
ris.

Fotol on hetk juba järgmisest kohtumisest - korvpallilahingust.
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Hea on olla õpetaja
Õpetajate eeliste TOP 3 meie koolis

Heli

Me peame kõik seda kahjuks endale 
tunnistama – õpetajatel on tunduvad ee-
lised õpilaste ees. Me võime kes teab kui 
palju hambaid krigistada ja kadedusest 
roheliseks muutuda, ent see ei tee asja 
paremaks. Siinkohal tooksin välja arva-
tava eeliste TOP 3.

Tunnid algavad kell 8 punkt 00!!! 
ÕPILANE: Kui tüütu on kogu aeg hiline-
da! Sa ärkad varem üles, sööd valguskii-
rusel hommikust  ja sörgid siis bussipea-
tusesse, kuid ikka, IKKA juhtub, et jääd 
kooli hiljaks. Noh, juhtub. Järgmine kord 
tuled õigel ajal, keegi pole ju täiuslik... 
kuid...KEERA ÄRATUSKELL VARASE-
MAKS! 

Vot, kas pole tore tervitus kooli saa-
budes? See ootab kahjuks ees enamikku 
õpilasi, kes hilinevad ja nende ebaõnneks 
ei suuda mööda pääseda karmist õpetaja-
te brigaadist ja nende komandörist – meie 
kallist õppealajuhatajast. Ees ootab pikk 
nägelemine ja teineteise „vaimne ületrum-
pamine“, kuni lõpuks õpilane pääseb tun-
di, hilinedes veel ekstra 3 minutit.

    
ÕPETAJA: Kes ütleb, et õpetajad on ala-
ti täpsed ja korralikud, on küll kuu pealt 
kukkunud. Päris tihti hilinevad ka õpetajad 
tundi, ent väga harva seletavad nad, miks 
nad seda tegid. Keegi ei riidle nendega ega 
pane neid seletuskirju kirjutama. See pole 
ka tähtis, sest õpetajatel on hilinemiseks 
alati mõjuv põhjus.

Neil ei või ju olla selliseid lamedaid va-
bandusi nagu „bussi ei tulnud“, „äratuskell 
ei helisenud“ , „magasin sisse“ või „läk-
sin ununenud kehalise dressile järgi“ vms? 
Õpetaja hilinemine on alati vabandatav!

Kui kõht nurru lööb.
ÕPILANE: Oo, see jumaldatud söögivahe-
tund! Võin saja krooni peale kihla vedada, 
et just see on õpilaste lemmiktund. Kiiren-
datud sammud söökla poole. Järjekorda 
jõudmine. Jess – 4 meetrit veel! 3...2…1.. 
Kohal! Aitäh. söögitädi! Saingi oma lusi-
katäie makarone ja kastet kätte, veidi sala-
tit, tass leiget teed. Söön ja olen rõõmus.

Viimase kahvlitäie järel hakkan aga 
mõtlema, et midagi on ikkagi valesti. Kõht 

jäi veel tühjaks! On fakt, et üks kasvav 
noormees ei saa mingil juhul ühest lusika-
täiest toidust söönuks,  olgu see mis tahes 
toiduaine. Pärast kannatlikku järjekorras 
seismist on mul ju õigus arvata, et ma saan 
kõhu korralikult täis? Õpilaste toiduports-
jonid on kahanenud. Ent me ei nurise, toit 
on hea.

ÕPETAJA: Tavaliselt vantsivad õpetajad 
lihtsalt järjekorra ette, ütlevad sööklatädi-
dele tere ning ulatavad käe toidutaldriku 
järele, kusjuures saavad viisakalt naerata-
vate sööklatädide käest tunduvalt suurema 
portsu kui õpilased. Eks me vaata suud ve-
sistades pealt, kuidas pedagoogid oma ei-
net lõpetavad. Hakkame siis leivapakikesi 
kaasa pakkima nagu “unistuste maa” USA 
keskkoolides.

Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.
ÕPILANE: Tihti tuleb ette, et oled mõ-
neks tunniks õppimata jätnud, ise tead, mis 
põhjusel. Vahel aga lihtsalt peab õpilasele 
selle andestama! Võib-olla oli õpilane nii 
väsinud, et ta tõesti ei jõudnud kodust tööd 
teha või tal polnud selleks võimalust või 
vajalikke teadmisi. Päris tihti on ka põh-
juseks see, et kodused tööd lihtsalt jäetaks 
e-kooli märkimata ja õpilane tuleb kerge 
südamega kooli ning selline asi nagu „info 
puudumine e-koolist“ pole mingi vaban-
dus. Päris tihti on ka vastuseks, et õpetaja 

EI PEAGI e-kooli kogu aeg märkima, tal 
muudki teha, teil suud peas, eks helistage  
klassikaaslastele. Kasvatame siis telefoni-
arvet, vähemalt on hinneteseis siis korras. 

ÕPETAJA: Kas õpetajatel on üldse kodust 
tööd? Tegelikult on küll. Nende kodutöö 
on tundide ettevalmistamine ja meie tun-
nikontrollide, kontrolltööde, vihikute ja 
töövihikute kontrollimine ning hindamine. 
Tööde parandamine on pikk, tüütu ja igav 
töö küll, ent keegi peab ju seda tegema ja 
mille eest siis õpetajad palka saavad.
Arusaadav, et kõike ei jõua kohe järgmi-
seks päevaks teha, sest tööd on palju, ent 
vahel tundub, et õpetajad on sama laisad 
kui õpilased. Tuntud õpetajale, kes oli 
õpilaste töid juba tükk aega oma valduses 
hoidnud, suunatud küsimuse peale: „Kas 
te hindasite tööd ära?“ tuli vastus „Ei, ma 
pidasin eile pidu.“ Loodame südamest, et 
see oli nali. Mis keelaks siis õpilasel te-
gemata koduse töö põhjenduseks sama 
öelda? Pada sõimab katelt, ühed mustad 
mõlemad.

Kokkuvõtteks.
Siinkohal tahan öelda, et see artikkel pole 
kirjutatud kellegi isiklikuks rünnakuks ega 
õpilaskonna õpetajate vastu suunamiseks, 
soovin ainult näidata, millised eelised on 
õpetajatel õpilaste ees ja meelde tuletada, 
milliseid konlikte see võib tuua. 

Kuningate kuningas on koolis direktor.
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Kuidas elad, Ira?
Eelmise aasta lõpetaja Irina Goman õpib Saksamaal

Tiina-Mall

Kui kõlas lõpukell, pidid kõik abiturien-
did otsustama, mida nad edasi kavatse-
vad teha. Enamik jätkas õpinguid Eesti-
maa pinnal, kuid oli ka neid julgeid, kes 
otsustasid õnne proovida kodust eemal. 
Üheks julgeks oli Irina Goman (endine 
meie kooli 12.b klassi õpilane). Vaatame, 
kas Irinal õnnestub meid suurde ja laia 
maailma meelitada! 

Kus ja mida sa täpsemalt õpid? 
Hetkel õpin Saksamaal Kieli linnas. Minu 
erialaks on õigusteadus.

Miks just Saksamaa? Kuidas sattusid 
sinna? 
Põhjuseid on palju. Esiteks olen ma mitu 
aastat intensiivselt saksa keelt õppinud. 
Tol ajal, kui mu vanematele see idee pähe 
tuli, et ma siin õppida võiks, oli kogu Sak-
samaal kõrgharidus tasuta. Nüüdseks on 
ainult mõned liidumaad säilitanud maksu-
vaba hariduse. Sealhulgas ka Schleswig-
Holsteini liidumaa, kus ma õpin. 

Peale selle, on ju alati tore, midagi uut 
proovida. Mida rohkem kogemusi, seda 
kergem on võib-olla tulevikus. 

Siia sain põhimõtteliselt samamoodi, 
nagu ka ülikooli Eestis. Ainuke erinevus 
on ehk see, et pidin kõik oma tunnistused 
ja dokumendid saksa keelde tõlkima ja no-
tariaalselt kinnitama.

Kas ülikoolis on raske või kerge? 
Koolis on hoopis teistmoodi, kui ma enda-
le ette kujutanud olen. Hästi palju tuden-
geid on sellel aastal õigusteaduskonnas. 
Töö toimub hästi kiiresi ja intensiivselt, 
väga palju on iseseisvat tööd vaja teha, 
kusjuures peale loenguid pole üldse jõudu 
midagi teha. Tööd (eksamid) tulevad alles 
veebruaris ja vahepealsed teadmiste kont-
rollid puuduvad ning lõppkokkuvõttes on 
väga palju materjali vaja omandada. 
Huvitavaid sündmusi, üritusi, mis on 
toimunud?  
Sündmused on tudengite jaoks enamasti 
peod, kusjuures kõige paremad peod on 
siin tudengite poolt korraldatud. Üritusi 

on siin ka igasuguseid, kuna Kiel on väga 
muusikalembene linn, toimuvad siin hästi 
tihti erinevad kontserdid ja muud kultuu-
riüritused.

Sellel aastal toimus ka Saksamaa jaoks 
tähtsa riigipüha, 3. oktoobri põhitähistami-
ne siin. Laval olid kõige populaarsemad 
saksa bändid ja igal pool oli palju rahvast 
ning telgikohvikutes pakuti erinevate lii-
dumaadele tüüpilisi jooke ja sööke.

Kuidas näeb välja sealne üliõpilaselu?  
Üliõpilase elu on siin suhteliselt vaba. 
Hommikul loengud (külastamine pole ko-
hustuslik), lõuna, kusjuures siin süüakse 
üks kord päevas sooja toitu, muidu võilei-
bu ja saiakesi. Peale lõunat jälle loengud 
või õppimine. Õhtupoolikul sõbrad, sport, 
hobid. Vist suuresti tudengielu siin meie 
omast ei erine, ma pole ju tegelikult Eestis 
tudeng olnud, nii et nii täpset ei tea. Kind-
lasti on Eesti ja Saksamaa kultuuridel eri-
nevusi, mis ka saksa tudengite elus välja 
tulevad, kuid midagi täpset öelda on suh-
teliselt raske. 
Igal juhul on siin väga tähtis elu osa jalgra-
tas. Sellega sõidetakse igale poole ja iga 

ilmaga. Samuti on siin poed tööpäevadel 
lahti ainult kella kaheksani ja pühapäeval 
üldse kinni, mistõttu tuleb varakult kõik 
vajalikud toiduained muretseda.

Kas sa oled seal ainus eestlane?
Eestlasi olen siin kohanud veel, aga 
enamasti on nad siin kas üheks või kaheks 
semestriks. Kord kuuslin ka linna peal ees-
tikeelset kõnet. Hetkel on linnas jõululaat 
ning seal on Eesti nurgake, kus müüakse 
hõõgveini Eesti joogilisanditega ning koo-
tud asju.

Kas sa oled rahul? Kahetsed midagi? 
Kahetseda ei ole mitte midagi, mõnikord 
tuleb koduigatsus, aga see on normaalne. 
Ma arvan, et selline kogemus tuleb ainult 
kasuks. Oleks võib-olla pidanud rohkem 
veel saksa keelt ja teatud õppeaineid õppi-
ma, sest et see oleks ka siin kasuks tulnud. 
(Tuletame meelde, et Ira lõpetas meie koo-
li kuldmedaliga. Toimetus)

Soovitusi selle aasta lõpetajale.
Ärge kartke eksameid, vaid valmistuge ne-
ndeks, sest parim kaitse on rünnak. 

Kuldmedaliga lõpetanud Irina Goman.
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Mitte midagi teha on talumatu!
Meie kooli aktivist PunaMustast on osalenud paljudel meeleavaldustel

Kerttu

Maarja on tüdruk, kes on osa võtnud 
paljudest protestiaktsioonidest. Ta on 
viimasel ajal ka Eesti meediasse jõudnud 
ja nii hakkaski meid huvitama, kes ta on 
ja kuidas ta PunaMustani jõudis.

Kes sa oled ja kuidas ennast deineerid?
Ma üritan hoiduda enda piiritlemisest. Jään 

vastuse võlgu.

Kuidas leidsid tee punamusta juurde?
Ma osalesin selle loomises. Paar aastat 

tagasi kirjutas üks noormees manifesti, 

et luua Eestis anarhistlik liikumine – ini-

meste vähesuse ja valmisoleku tõttu vajus 

see ära. Eelmise aasta lõpus tekkis mitmel 

inimesel reaalne soov asi uuesti kätte võt-

ta, mõte hõigati välja ühes foorumis. Tehti 

valmis koduleht ja pandi kirja põhimõtted.

Mis on teie tegevuse põhimõtted ja ees-
märgid?
Oma eesmärkide saavutamiseks kasutame 

me otsest tegevust. Me teeme koostööd 

samasugust maailmavaadet omavate orga-

nisatsioonidega, ka välismaalt. Solidaarsus 

on piiridest tugevam. Me juhime tähelepa-

nu ühiskonna valupunktidele, korraldame 

mittevägivaldseid ja rahulikke meelea-

valdusi, aktsioone või võimalusel ilmiõh-

tuid, kus näidatakse indymedia dokumen-

taalilme.
Samuti üritame me oma kodulehte ka-

sutada sõltumatu meediakanalina, edestada 

uudiseid, mida põhivoolu-meedia moonu-

tatult kajastab. PunaMust on mittehierarhi-

line, iseorganiseeruv ja otsedemokraatlik 

organistatsioon.

Meie põhimõtted? Kapitalism on jõh-

ker majandussüsteem, mis toob kasu ainult 

väikesele hulgale inimestele. Me mõista-

me hukka sool, rassil, religioonil, rahvusel, 

seksuaalsel orientatsioonil jms põhinevad 

eelarvamused ja diskrimineerimise. Iseära-

nis oleme me vastu fashismile ja natsiona-

lismile. Me võitleme loomade õiguste eest, 

ei hakka tegelema parteipoliitikaga ega ku-

kuta paari aasta pärast riiki. Revolutsioon 

ei saa evolutsioonist ette minna. PunaMust 

ei ole vägivaldne organisatsioon.

Millistel aktsioonidel oled osalenud?
Rahvusvaheline kampaania „Lumemem-

med kliimamuutuse vastu!“ – ehitasime 

Toompeale lumememme sildiga, kus CO2 

oli maha tõmmatud. Erko Valgu eesjuh-

timisel toimunud pikett „Vabaduse park-

la vabaduse pargiks!“ – parkisime terve 

parkla lillepotte ja jalgrattaid täis, pidasi-

me piknikku, keegi mängis kitarri, inime-

sed vestlesid või lugesid raamatuid. See oli 

mais. Critical Mass Ride Tartus. 

Pikett Vene saatkonna ees juulis. Eel-

nevalt oli Venemaal G8 tippkohtumine, 

inimesi vahistati puhtalt lendlehe omamise 

või vandumise eest. Järgnes kohtuprotsess, 

kus määrati 2-10 päeva vanglakaristust 

– tõendeid polnud või olid need võltsitud. 

Piketil me nõudsime poliitvangide kohest 

vabastamist. Gay Pride Marss – PunaMust 

võttis osa autonoomse blokina - „Anarhis-

tid homofoobia vastu“. „Smash ASEM“ 

Helsinkis. Karusnahavastane meelea-

valdus ja tsirkuseloomade kasutamise vas-

tane meeleavaldus. G.W. Bushi agressiivse 

välispoliitika vastane meeleavaldus. Neid 

on veel olnud.

Mis paneb sind nendest osa võtma?
Mitte midagi teha on talumatu. Mulle tun-

dub naeruväärsena mõte passiivselt kõrvalt 

vaadata ja mitte huvituda oma vabadusest, 

oma maailmast, mille kohta ma ei mäleta, 

et ma oleksin andnud kellelegi õiguse astu-

da kõrgemale globaalsest üldsusest. Kas 

või Iraagi sõda, kümned miljonid inimesed 

olid tänaval, inimesed seisid selle sõja vas-

tu ja neist lihtsalt astuti üle.

Kas ohtlikke olukordi on ka olnud?
Eks ikka. Peamiselt anti-fa pärast.

Kuidas suhtuvad sellesse sinu vane-
mad?
Tänan küsimast, hästi.

Kõige huvitavam aktsioon millest oled 
osa võtnud ja miks see kõige huvitavam 
on?
„Smash ASEM“ - demost kirjutati Soome 

ajalehtedes, kui suurimast siseohust iial. 

Meid piirati ümber, kohal olid liinibussid, 

mis kandsid endal sõna „Poliisi“. Meelea-

valdajaid oli lõpuks 150-200, politseijõude 

350-500. See oli ka esimene kord, kui Soo-

me politsei tegi koostööd sõjaväega. Kui 

riik otsustab saata täisvarustuses märulipo-

litsei rahulike meeleavaldajate vastu, siis 

elagu sõnavabadus, elagu demokraatia!

Ettevaatust! Mul on õli.
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Poolt ja vastu

Ühel hommikul tulime kooli ja nägime 
ees suurt metallist aeda. See ei olnud 
just kõige meeldivam üllatus, kuna 
Priisle poolt tulevad õpilased (umbes 50 
inimest) peavad nüüd kooliteele 10 mi-
nutit rohkem kulutama. 
See nõuab ümberharjumist ja enese sundi-

mist ärkama varem kui tavaliselt, kuid kas 

harjumusest või protesti märgiks on igal 

hommikul Katleri peatuses ikka samad 

Lõpuks ometi kaunistab meie armsat 
koolimaja kaua oodatud aed. Läks aega, 
mis läks, vähemalt on ta nüüd olemas. 
Enam pole ohtu, et võõrad saaks meie 
kooli territooriumile lihtsalt sisse mars-
sida ja õhtuid siin kooli ees veetmas 
käia, nagu varem alatihti juhtus.
Samuti tekib prügi kooli ümber vähem 

ning kooli ümbrus näeb pärast aia paigal-

damist tunduvalt korrektsem välja. Igaüks 

ei saa enam oma koeraga üle staadioni ja-

lutada ja sinna oma koeral häda lasta teha, 

et õpilased pärast üle hunnikute keksima 

peaksid, nüüd võib julgelt astuda, kartmata 

et jalanõud määrduksid.

Kindlasti on veel üks pluss see, et koo-

li territoorium on täpselt piiritletud. Kui 

enne olid ainult aiapostid seda tähistamas, 

siis nüüd on terviklik ülevaade  koolist ja 

selle ümbrusest. 

Vetsupaberiõgijat kolli pole olemas
Edukas eksperiment kooli tualettruumides

Kindlasti teate seda viha ja nördimust, 
mis valitseb enamiku kuristiklaste hin-
ges seetõttu, et kool ei suuda meid va-
rustada tualettpaberiga. 

Põhjuseks tuuakse ebasäästlik ja suisa 

priiskav tarbimine. Harvad pole nähtused, 

kui kooli poolt annetatud paber on ummis-

tanud torustiku või terve tualettruum ja 

kraanikauss on kellegi geniaalsusest täis 

pillutud meie niigi vähest paberiressurssi.

Et kontrollida, kas ja kuidas on paberi 

puudumine õpetanud Kuristiku kooli kas-

vandikke sellega ringi käima, viisime läbi 

eksperimendi, mille käigus toimetasime 

nii poiste kui tüdrukute tualettruumi pabe-

rirullid. 

Peab tunnistama, et ootasime palju intri-

geerivamaid tulemusi, sest asjaga kursis 

olevate pedagoogide jutust on jäänud sel-

line mulje, et kui õpilane vetsus paberit 

näeb, siis ta lihtsalt paneb selle endale kot-

ti või kisub metsikult terve rulli lahti ning 

viskab kogu paberi maha.

Meie eksperimendi kõige vürtsisema-

teks seikadeks jäid ummistus poiste vetsus 

(vesi ulatus ääreni) ja maha visatud papist 

südamik tüdrukute omas. Keegi paberit 

koju ei viinud ja vastu pidas üks rull umbes 

ühe koolipäeva (ilmselt olenevalt kabiini 

külastatavusest). 

Küll aga oli kuulda õpilaste rõõmsat 

hõiset „Siin on paberit!”. Lausa kahju hak-

kas, sest meie teadsime, et see õnn jääb 

üürikeseks. 

Nädalase eksperimendi tulemused näi-

tasid õpilaste kasvavat vetsupaberikultuuri 

taset ning nüüd jääb meil üle vaid hoida 

pöidlad peos – ehk leiame ka toetust koo-

lilt, et Kresku poolt installeeritud paberi-

hoidjad ka praktilise väljundi leiaksid. 

Cathriin ja Heinart

Pühkige ja nautige Kresku kulul.

näod. Need näod teavad, et jäävad hiljaks, 

kuid ikkagi ei ole nõus kõige magusamat 

kümmet uneminutit ära andma. See aed 

hoiab küll vene mutikesi ja joodikuid ee-

mal – sellega on ilusti hakkama saadud. 

Kuid nii mõnigi õpilane tunneb, nagu tõu-

gataks teda eemale. 

Kui küsisin õppealajuhataja Siiri Ai-

astelt, miks ei võiks Priisle suunas ka üht 

väravat olla, siis sain vastuse “aga see on 

selleks, et pärast oleks võimalikult vähe 

väravaid vaja kinni panna”. Niisiis säästab 

keegi istuva töökohaga inimene 10 minutit 

kõndimist (mis oleks tema töökoha puhul 

kasulik) ja ligi 50 õpilast (kes tulevad niigi 

läbi sopa ja pori), kaotavad needsamad 10  

minutit täiesti ebaloogilisel põhjusel.

Mari-Liis

Spartak

Lõputuna tunduv kooliaed pinnuks silmas.
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Peakokk soovitab - hõrk “pissipott”!
Kuidas tegeletakse rebaste ristimisega mujal

Evelin

Retsimise kolm komponenti on üksteise 
seltskonna tundmaõppimine, maitsee-
lamused ja värsked tuuled trendivald-
konnas ning olgu sa Inglise Kolledzhi 
keemiaklubi asepresident või Narva 
IT-Kolledzhi patsiga kolmanda kursu-
se tudeng – tea, et ükskord saad sa oma 
möksi kätte niikuinii.

TSILL:
Eliitkool: rebased veedavad nädala en-
dale määratud abiturenti, üllatus-üllatus!, 
orjates. „Aga vanasti oli spordikoolis nii, 
et sind võeti kinni, tõmmati kann paljaks 
ning anti tennisega kõigest väest laks vasta 
kanni,” meenutab sõjaväelane-tudeng Priit 
(22).
Maakool: repsid pesevad hambaid muna-
kollase, -valge, sinepi ja ketshupiga, peale 
mida lakutakse üksteise põskedelt vahu-
koort maha. Oleneb muidugi koolist, aga 
rohkem satub ette üsna manduvaid retsi-
misi
Ülikool: sel aastal Pirita kloostris ning 
afterparty KuKu klubis, kuid raineeritud 
ja haritud ülikoolinoored vaid mängivad 
mänge ning annavad (vere?)vande.
Õpilasmalev: Kommenteerib Erik (18) 
Helme-Hummuli malevarühmast: „Nor-
maalne oli. Muidugi ei olnud tore keset 
ööd olla paljajalu, 3 muna peas, teab kui 
palju kilusid püksis ja rääkimata sellest 
heast trennist ja laulmisest. Ja loomulikult 
oli tore, suu küüslauku täis, anda vannet, 
et meie, rebased, anname oma magustoidu 
ja teab mida veel teile. Ja sellele vandele 
musi andmine, huuled värvitud.”
Sõjavägi: Vene ajal olevat nii olnud, et uu-
telt võeti ära nii riided, raha kui ka kõik 
muu ning nad teenisid vanu olijaid oma 
kuus kuud. Ega praegu ka just eriti lahe 
ole. „Sõjaväes on noortel nii, et pead pi-
devalt valvel olema. Kui toast tolmurull 
leitakse, siis tuleb see kaasa võtta, metsa 
minna ja sellele matused korraldada. Kus-
juures haud peab olema vähemalt 2x2x2 
meetrit,“ jagab Priit veel tarkust.
Meie kool: nädal aega lusti ja lõbu punas-
te peapaelte ning täna-täidan-stiilse-ranit-
sa-rolli ämbritega, kooli koridorid Britney 

postrite asemel kaunistatud kümnendike 
näolapikestega. Kuristiku rebasepojud on 
ka laulumaiad väiksed pugejad…

TOIT
Maakool: vahukoor ning mingi räige 
„tort“, mille söömise tagajärjel üks isik 
oma sisikonda väljutab. Ning Saue kandis 
süüakse koeratoitu ka.
Ülikool: no põhimõtteliselt, mis te arvate, 
mida ülikoolikutid traditsiooniliselt ikka 
söövad (loe: joovad)?
Õpilasmalev: nagu kuningaid söödetakse 
malevlasi lusikaga. Söödetakse ämbrist, 
mida on kindlasti eelnevatel päevadel põ-
randapesuks kasutatud. Ning söödetakse 
sisse kõik viimased toidujäägid ja kom-
postihunnikust nii mõndagi huvitavat ning 
paar värsket lisanditki.
Sõjavägi: mis sa loodad mingit erimenüüd 
sõjaväes saada või?
Meie kool: “pissipott”. Kommenteerib 
Kristjan Lind, 12.c: „Sa ei kujuta ette, kui 
hea see tegelikult oli. Šokolaadi- ja küpsi-
sekook, mis oli junnideks keeratud, ja õu-
namahl. Me sõime ise selle pärast ära.“

MOOD: 
Eliitkool: Möksimine on keelatud. Vaid 

paar odekolonni- ning vana pahaks läinud 
koorejuga ning toorest muna võib kooli-
hoonest väljaspool retsitavate poole teele 
saata. Kuhu jäävad tõeline stiil ning pesu 
pesemise rõõm? 
Maakool: käid ringi, toigas õlal. Toika 
otsa on seotud su pluus. Pluusipambu sees 
on su ülejäänud riided! Ning juuksed saab 
geeli asemel Viru-moodsasse tränatukka 
ka ohtra suhkruveega
Ülikool: teeks nalja, et mitte midagi 
polnud seljas, aga kes neid kreisisid tuden-
geid ikka teab...
Õpilasmalev: rebased said moodsaid 
üheksakümnendate hilpe endale kingi-
tuseks. Riiete sisse aina kogunev hein ja 
rohi muutsid linnavurledest emade-isade 
ärahellitatud võsukesed paugupealt märk-
sa erksamaks, rohelisemaks ning maalähe-
dasemaks
Sõjavägi: sõjaväemundrist oled kuulnud?
Meie kool: kõige kirjum, kõige tabavam, 
kõige meeldejäävam ning kindlasti mitte 
fantaasiapõua all kannatav. Kuristiku kohal 
helkis tol õhtul küll neoonsilt “Moemeka” 
ning turvamehed (Osvald ja tema vapper 
prillitoos) nägid kurja vaeva, et kõiki vast-
seid modellihakatisi näha ihkavaid tungle-
jaid vaos hoida.

Vaatamata sõjaväe vormidele on tegemist siiski meie kooli retsimisega.
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Teine veerand on kõigi kavategijate jaoks üks ülimalt raske 
aeg, sest enne jõule toimub vabakavade võistlus. Nüüd, kus 
kool sai endale uue aia, on tantsijate sissepääs kooli veelgi 
raskedatud. Õnneks on meie koolil aga väga tore valvetädi, 
kes puhkepäevadel kribinal-krabinal kõigile kavategijatele 
väravauksi lahti teeb. Ta on kohe nii ametis oma tööga, et 
tuleb natuke enne tantsijate tulekut värava juurde passima. 
Kui mõni tantsija peaks natuke varem jõudma, siis saab tema 
kohe värava avada, et keegi ei peaks niisama ootama ja kül-
metama. Suur kummardus ja aitäh valvetädile, kes kõigi vas-
tu nii sõbralik on! 

Novembris-detsembris on tabanud vanemaid kuristiklasi 
tantsupalavik – seltskonnatantsu kursustel käib regulaar-
selt ligi poolsada inimest, aula on iga tantsutunni ajal lausa 
puupüsti täis. Mõne tunniga on õpitud õiget kehahoiakut, 
suhtlemist tantsupartneriga ja loomulikult teada-tuntud tant-
sude – rumba, samba, valss jne – põhisamme tatsama. Aga 
mis põhiline, iga algaja tantsuhuviline on saanud kinnitust, et 
julge pealehakkamine on pool võitu – küll elu jooksul sam-
mud aina osavamaks ja liikumine graatsilisemaks muutub. 
Jõuluball annab pealegi hea võimaluse õpitut rakendada.  

Enam ei ole võimalik kooli sööklas ega kohvikus normaal-
selt istuda, enne kui pole kontrollinud, kas tool ikka terve on. 
Viimasel ajal on sellised äpardused, kus toolile istudes sel-
lest läbi kukutakse, vägagi tavapärased. Asi võib esmapilgul 
väga koomiline tunduda, aga tegelikult nii see pole. Toolilt 
järsku läbi kukkuda on esiteks väga valus ja kui seda veel 
kõigi õpilaste ees teha, ei ole see eriti meeldiv. Ei oskagi öel-
da, millest see tingitud on, äkki on kooli kohviku ja söökla 
mööbel juba oma parimad päevad ära näinud ja hakkab nüüd 
tükhaaval koost lagunema. 

Need, kes hommikul kooli autoga tulevad, on kindlasti mär-
ganud, et mõned õpilased lähevad bussi pealt maha tulles üle 
tee valest kohast. Nimelt, et kooliteed natuke lühendada, joo-
stakse üle tee just sealt, kus kõige tihedam liiklus on – pea-
tee ja meie kooli sissesõidutee juures. Vahel tundub, et meed 
liiklushuligaanid pole esimeses klassis liikluse põhitavasid 
õppinudki! Kas tõesti on nii raske minna õigest kohast üle 
tee? Esiteks on see ohtlik ja teiseks annab see väiksematele 
halba eeskuju ja mõne aja pärast hakkab iga teine väikemees 
vale koha pealt üle tee jooksma. 

Tantsud õpilastega
Miks ei võiks ka poisid kehalise tundides tantsu õppida?

Kristiina

Nagu igal aastal, oli ka sel aastal tüdru-
kutel vaja kehalises peale akrobaatika 
ja vabakava esitada kohustuslik kava. 
Kui siiani on seda üpris lihtsalt tehtud 
ja mitte eriti arendavalt, siis sel aastal 
on hoopis teisiti: õpime hoopis tša-tša’d, 
rumbat ja sambat.

Tegelikult on see väga tore vaheldus, sest 
ka päriselus ei jookse tantsuoskus mööda 
külgi maha. Kuid miks peaksid ainult tüd-
rukud tantsida oskama?  Poisid ei peaks 
ainult karme sportlikke tegevusi viljelema, 
tantsimine aitaks koordinatsiooni paranda-
da ja ajurakke teistmoodi arendada. Selle 
asemel, et kogu aeg kehalises tõsist sporti 
teha, peaks äkki arendama ka natuke tant-
sulisi oskusi.

Minu arvates võiks olla terve veerand, 
kus kehalise tundide asemel (või siis ainult 
kord nädalas) hoopis poisid ja tüdrukud 
koos seltskonnatantsu põhisamme õpiksid. 
Kolmas veerand oleks selleks igati sobiv, 
sest praeguse süsteemi järgi tuleb ühe 45-
minutilise tunni jooksul nii õues kui sees 
kehalist teha. Pealegi on sel ajal õues üsna 
ebameeldiv ilm – libe ja märg, külm ka 
muidugi. Eks meil jääb nüüd üle ainult 
loota ja oodata, et äkki kunagi jõuame sel-
leni, et ka poisid koos tüdrukutega mõned 
tantsud selgeks saavad! 

Pirita Majandusgümnaasium – Tantsu-
tunnid on gümnaasiumiklassidel iga kahe 
nädala tagant kehalise tundide ajal. See 
tähendab, et kaks tundi järjest tehakse ta-
valist kehalist ja jägmisel kahel tunnil tant-
sitakse. Õpilastele ei maksa see midagi. 
Kui tantsutunnid läbi, siis peavad kõik lä-
bima eksami, kus tantsitakse paaris. Juhul, 
kui eksamil läbi põrutakse, siis tuleb oma 
paarilisega isiklikult õpetaja juurde aeg 
kinni panna (õpetaja ei ole sellest koolist, 
näiteks eelmine aasta oli õpetajaks Merle 
Klandorf) ja harjutada tantsimist. 

Pääsküla Gümnaasium – Selles koolis 
on tantsutunnid hoopis valikainete hulgas. 
Tantsutunnid ei maksa midagi. Need on 
nagu tavalised tunnid ning hiljem on sa-
muti eksam.

Kadrioru Saksa Gümnaasium – Tantsu-
tunnid on igal klassil vabatahtlikud. Kui 
kogu klass otsustab, et tahetakse tantsu-
kursus läbida, siis tuleb mingi väike sum-
ma maksta ning klass saab oma aja, millal 
tunnis käia, seda muidugi peale tunde. 



Juust! Sinu uskumatult tore kaaslane!

Põrandaalune morsiäri 
– tõus ja langus 

Morsimaffia osanik Z

Nädalaid tagasi lõi koolis laineid ille-

gaalne õpilasirma. Firma kandis nime 
M.O.R.S.S.

Firma eesotsas olid kolm kiiksuga abitu-
rienti, kes lootsid aluse panna uuele mor-
simüüjate dünastiale.

Enamik meist kindlasti mäletab, kui 
vahva oli algklassides diskode ajal mors-
si osta ja mõnel õnnestus seda ise koguni 
müüa! Kuid keegi ei mõelnud sellele, et 
kellelegi võis see jätta sügava lapsepõl-
vetrauma. Nimelt on palju neid väikeseid 
lapsi, kes tahaksid ise ka morssi müüa, aga 
neile lihtsalt ei anta selleks võimalust. Kuid 
nüüd, olles abituriendid, võtsid ühed sel-
lised õnnetud kolmekesi oma julguse kok-
ku ning ühendasid oma jõud, et üle saada 

oma hirmudest ja viia täide unistused!
Seega siit vahepalaks moraal:  Parem 

hiljem kui mitte kunagi!
Et selline suur ettevõtmine teoks teha, 

tuli kooli tuua morsi tooraine ehk osaniku 
X ema poolt valmistatud siirup. Ning üht-
lasi leida sobiv koht äri laialilaotamiseks 
– seekord sai irma pesapaigaks meie oma 
armas punane puhvet!

Osanikud X, Y ja Z olid nii õnnelikud! 
Lõpuks ometi said nad hakkama, nägu na-
erul, nad muudkui müüsid ja müüsid! Pä-
eva sissetulek oli koguni 15kr – vot see on 
juba midagi!

Peale selle, et nad olid geniaalsed, ei 
olnud nad ka ahned, morsi hind oli klien-
disõbralikult 2 krooni.

Hõrk mustsõstra lõhn levis paljude 
õpilaste ninasõõrmetesse ja nii mõnel-
gi õnnestus maitsta abiturientide Tõelise 
Eneseületuse vilja.

Suure kurbusega pean oma artikli lõpe-
tama, sest ajutiselt on M.O.R.S.S lõpetanud 
tegevuse (osanikud on palgata puhkusel). 
Selle kohta on tulnud palju pretensioone 
– kuid kui ühest suust ütlen ka X ja Y eest, 
et me tuleme tagasi! Ärge kaotage lootust! 

Mafiaäri õitseb.

Heli Paju:

Te olete ikka kipspead küll, puudu-
mistest tuleb mulle ka teatada!

Robert Lang: 
Häda ajab härja kaevu ja Kuristiku 
poisid teise korruse vetsu!

”Tähtis ei ole võit, vaid osavõtt” on 
luuserite väljend.

Marti Tulva: “Mis siin ragiseb?”
Vastaja: “Juhtmed on vanad. Vaja 
uued osta.”
Marti Tulva: “Ei, ei! Siis on kõik kor-
ras, las olla.”


