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25 aastat tantsu ja laulu

Odavad ja 
head toidud 
puhvetis.

Kalev Kosk 
– mees nagu 
orkester.

Kuidas käib elu 
ja õppimine 
kutsekoolis?

2011. a laulu- ja tantsupeol esinejad.
Päripidi rahvatantsurühma juhendajad Kaie Kuut ja 
Kalev Järvela.

Esimene laulu- ja tantsupidu 1988. aastal koolimaja ees.

1991. a laulu- ja tantsupeo korraldajad.
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Ajaloolane Robert Nerman kirjutas 2006. 
aastal ajalehes Postimees, et õnneks asus 
just 1980. aastate teisel poolel, ärkamis-
ajal, laulva revolutsiooni ajal 60. keskkooli 
õpetajana tööle Ivi Talimäe. 

Ivi Talimäe algatusel toimus esimene 
meie kooli laulu- ja tantsupidu 1988. aasta 
mai algul. Sellel peol esines mudilaskoor 

Malve Laupa juhendamisel, lastekoor Sil-
va Renti juhendamisel, kapell Tiina Mal-
kovi juhendamisel ning neidude, õpetajate 
ja mudilaste rahvatantsurühmad Ivi Tal-
imäe juhendamisel. 

Kalev Järvela, meie kooli rahvatantsu 
isa, ütleb, et ta ei tea Eestis teist kooli, kel-
lel oleks ette näidata nii pika traditsiooniga 

laulu- ja tantsupidu. Tema sõnul võtab iga-
kevadine pidu hästi kokku esinemiskunsti 
vallas aasta jooksul tehtud töö ja annab 
rühmadele väljundi. Ja muidugi motiveerib  
see lapsi paremini harjutama.

Kalev Järvela meelest tuleks sellist tra-
ditsiooni igal juhul jätkata. Järjepidevus on 
tähtis.   



Peatoimetaja 
veerg

Kõigepealt palju õnne sün-
nipäevaks, Kuristiku tant-
su- ja laulupidu! Soovib 
Kresku, kellel on jäänud 
pisut-pisut kahekümnenda 
sünnipäevani jõudmiseks.

Selles numbris on juttu 
lausa kahest kutsekoolist. 
Miks? Sest on ju huvitav 
võrrelda, mille poolest eri-
neb elu gümnaasiumis ja 
kutsekas.

Kresku ajakirjanikud käi-
sid külas Tallinna Teenin-
duskoolis, et jätkata teiste 
koolide tutvustamise tra-
ditsiooni. Kutsekoolide 
kohta ei olegi varem Kres-
kust lugeda saanud.

Miks just Teeninduskool? 
Sest neil sai eelmisel sü-
gisel põhjalik remont val-
mis. Ja just nemad olid 
enne meid Raadiku tänava 
koolimajas asumisel. Sest 
nad asuvad meie lähedal.

Mis meid üllatas? Kõige 
rohkem just see, kui head 
võimalused seal ameti 
praktiliseks omandami-
seks on - õppelaboreid ei 
jõua kokku lugedagi! Ja 
kui ilus on üks koolimaja 
pärast põhjalikku remonti. 

Loodame, et sügisel “val-
gesse värviliste aknaraa-
midega koolimajja” (noh, 
endine kollane koolima-
ja) tagasi kolimine mõjub 
sama positiivselt.  

Kresku 
toimetus

Küljendaja: Sander Rebane, Kadi Sagor
Fotograaf: Gabriel Voll
Kunstnik: Maria Olmann
Sõbrad: Aivar Metsaveer, 
Priit Ratassepp
Trükk: Koopia Niini ja Rauam

Selles numbris lõid kaasa: 
Kristin Metsmaa,  Mari Stepanjan, Aappo 
Jämsä, Chris Rätsepso, Madis Fuks, Erika 
Orav, Hellika Bekker, Tiina Teder, Aleksei 
Djužev, Jevgenia Fahrutdinova, Vahur Kuu, 
Helerin Mengel, Rena Emily Jõekallas  

UUDIS 2

Kuristikus tegutseb ÖKO-tiim   

Margarita Eero

Meie koolis on käimas järjekordne Comeniuse projekt.

Cristina Rits, 2.a

Küsimused, millele otsitakse vastuseid:
•	 Millised on Euroopa Liitu mõjutavad keskkonnaprob-

leemid? 
•	 Kui oluliseks peetakse keskkonnaküsimustega tegelemist 

partnerriikides? 
•	 Kuidas reageerivad noored inimesed keskkonnaprob-

leemidele oma riikides? 
•	 Kuidas mõjutavad need probleemid noorte inimeste elu? 
•	 Kas on võimalik muuta vale suhtumist keskkonnaprob-

leemidesse noorte kohtumistega? 
•	 Kas noored on kursis looduskaitse, looduslike ressursside 

säästmise ja ümbertöötlemise tähtsusega? 

Meie koolile naeratas taas 
õnn ja me saime alustada 
septembris uue Comeniuse 
projektiga  „The Value of 
Living Green“. 

Partneriteks on seekord Li-
ceo Scientifico Statale "Raf-
faele Mattioli" Itaalia Aadria 
mere rannikul asuvast väike-
linnast nimega Vasto, Türgi 
Süleymanpaşa Põhikool  
Yenişehirist Bursa linna 
lähedalt,  Liceul Teoretic “Al.
Marghiloman” Rumeenia lin-
nast Buzau ja meie naaber-
riigi Läti Palsmanes speciālā 
internātpamatskola .
 Septembris moodustasime 
Kuristiku öko- tiimi ja hak-
kasime projekti eesmärke täit-
ma. Projektis osalevatel õpilas-
tel on ühine huvi keskkonda 
kaitsta, mis on selle projekti 
alustalaks.

Põhiideeks on noorte in-
imeste harimine keskkon-
nakaitset soodustaval viisil. 
Organiseeritakse kohtumisi, 
kus noored saavad jagada oma 
arvamusi, vaielda ühiselt hu-
vitavatel teemadel ja vahetada 
kogemusi. 

Detsembris käisid 4 õpilast 
ja õpetajad Mall Koppel ja 
Natalja Kutšinskaja Itaalias, 
kus tutvuti partneritega, pandi 
paika tegevuskava. Nende rei-
simuljed ja pildid  on avalda-
tud meie kooli kodulehel www.
kuristiku.ee.

Mai alguses käisid õpetajad 

Raino Liblik ja Kristi Juuse 
koos 2 õpilasega projektitööd 
arutamas Türgis.

Meie kooli tublimad come-
niuslased on korraldanud joo-
nistusvõistluse, mida te võisite 
näha kooli koridori seintel, vii-
nud läbi küsitluse, mis mõõtis 
õpilaste keskonnateadmisi, ja 
korraldanud loengud põhikoo-
li- ja gümnaasiumiõpilastele 
jäätmete tekkest ja sorteeri-
misest, keskkonnasõbralikust 
transpordist ja energia sääst-

misest.
Järgmine kohtumine part-

neritega ja töö tulemuste ja-
gamine on oktoobri alguses, 
kuid selleks ajaks on meil vaja 
päris palju asju valmis teha. 
Meie ambitsioonid on suured – 
tahame muuta Kuristiku kesk-
konnasõbralikuks kooliks!

Kõik, kellel on huvi projek-
tiga liituda, võiksid oma soo-
vist veel selle õppeaasta lõpus 
või septembrikuu alguses teaga 
anda.
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Uurimistöö - poolt ja vastu 
Tiina ja Hellika

Sel õppeaastal pidid kõik 10. 
klasside õpilased tegema uuri-
mistöö ja seda ka komisjoni 
ees kaitsma. Kuigi uurimis-
töö oli paljude kümnendike 
jaoks tõsine katsumus, sai 
suurem osa õpilastest sellega 
kokkuvõttes ilusti hakkama. 
Kindlasti said nii õpilased kui 
ka õpetajad kogemusi, mida 
saab järgmistel õppeaastatel 
kasutada.

Uurimistöö headest külgedest 
toovad 10. klasside õpilased 
esile, et uurimistöö tegemine 
oli huvitav – see andis uue 
kogemuse. Ka arvavad paljud 
kümnendikud, et uurimistöö 
tegemine on vajalik ning ül-
lataval kombel olid paljud ka 
uurimistöö tegemiseks ette 
nähtud ajaga rahul. Õpilaste 
arvates oli uurimistöö tegemi-
seks vajalik info olemas.

Vastuargumentidena tõid 
õpilased välja, et uurimistöö 
tegemine oli väga raske ja 
juhendajaga oleks pidanud 
olema parem koostöö. Arvati 
ka, et uurimistööd võiks teha 
pigem 11. klassis. Nii mõnigi 
kümnenda klassi õpilane arvas, 
et raske on teha korraga kahte 
asja: korralikult tundideks 
valmistuda ja uurimistööd 
teha.

Mida arvavad õpetajad?
Eesti keele õpetaja Annely 
Raudsepp on igati uurimistöö 
poolt. Tema arvates on see väga 
hea kogemus enne ülikooli, 
sest seal tuleb niikuinii uuri-
mistöid teha.

Aivar Metsaveer on samuti 
uurimistöö tegemise poolt, aga 
tema arvates võiks uurimistöö 
olla  11. klassis. Või jaotada 
uurimistöö tegemine kahe õp-
peaasta vahel: teine poolaasta 
10. klassis ja esimene poolaasta 
11. klassis.

Liisi Rannast-Kask

Uurimistööde alused on ette 
nähtud 35 tunnise kursusena 
gümnaasiumi jooksul. Uue 
õppekava järgi peab olema 
gümnaasiumi lõpetamiseks 
kirjutatud uurimistöö. 
Arvan, et selle kursuse läbi-
mine ja seal õpetatavate tead-
miste omandamine kümnen-
das klassis ei ole liiga vara.

Töötan õpetajana seits-
mendat aastat ja selle viie 
TKG-s oldud õppeaasta 
jooksul on minu õpilased ü-
leminekueksamina saanud 
esitada uurimistöid nii ka-
heksandates kui kümnen-
dates klassides. Eelmisel 
aastal osalesid näiteks kolm 
8.a tütarlast Noorgiidide 
konkursil, kus nad pidid 
koostama väga põhjaliku töö, 
ja nad said sellega väga edu-
kalt hakkama. 

Enda isiklikust kogemus-
est oskan öelda, et uurim-
istööde koostamine nõuab 
parajal määral enesedistsi-
pliini ja ajakavast ning kok-

kulepetest kinnipidamist. 
Haapsalu Wiedemanni Güm-
naasiumis õppides tegin ma 
nii kümnendas kui üheteist-
kümnendas klassis ülemineku-
eksamiks uurimistöö ajaloos 
ja kaheteistkümnendas klassis 
ühe lõpueksamina uurimistöö 
kunstiajaloos. Kindlasti ei ol-
nud ma mingisugune harul-
dane musterõpilane. Lihtsalt 
muuseumis materjalide kogu-
mine ja mõnel korral raama-
tukogus käimine tundus mulle 
märgatavalt lihtsam kui faktide 
päheõppimine. 

Sel õppeaastal on meie koo-
lis esimene kogemus uurimis-
töid korraga nii palju valmis 
kirjutada, juhendada, kaits-
ta. Kogemustest õpitakse ja 
loodan, et järgmisel aastal tun-
nen ka mina ennast palju kind-
lamalt õppetunde planeerides, 
juhendajad teavad täpsemalt, 
mida õpilastelt nõuda ja vastu-
pidi. Enamik 10. klasside 
õpilastest oli sel õppeaastal 
oma uurimistöid koosta-
des tublid. Mina juhendaja 
ja õpetajana üritan järgmisel 
aastal veelgi rangemalt õpilas-

tele meelde tuletada ajakavast 
ning kokkulepetest kinnipid-
amise tähtsust.

Olen selle poolt, et seda 
ainet on vaja ka kümnen-
dasse klassi, ent esimesed 
korralikumad referaadid 
ja väiksemad uurimistööd 
peaksid valmima õpilastel 
juba põhikooli jooksul. Tean 
koole, kus uurimistöö tege-
mine ongi viidud ülemineku-
eksamina kaheksandasse 
klassi. 

Kool peab ette valmis-
tama noori inimesi reaalseks 
eluks. Ametliku teksti korra-
likku vormistamist arvuti abil 
ei lähe tulevikus vaja ainult 
üleminekueksamiks. Olulise 
fakti eristamine ebaolulisest, 
teksti refereerimine, tsiteeri-
mine, erinevate materjalide 
põhjal oma arvamuse kujun-
damine ning arutelu koos-
tamise oskus, enda töö tut-
vustamine avaliku esinemise 
käigus – seda kõike läheb vaja 
elus ka üldiselt. 

Kui need oskused on ole-
mas, ei tundu uurimistöö 
tegemine üleloomulikuna.

Õpetaja Maarja Noormets 
arvab, et uurimistöö tegemine 
gümnaasiumis on õigustatud. 
See võiks olla pigem 11. klas-

sis, sest 10. klass on esimene 
aasta gümnaasiumis ja vajab 
pigem sisseelamist ja kohane-
mist. Aine ise võiks alata 10. 

klassis. Samuti leidis Maarja 
Noormets, et gümnaasiumis ei 
saa uurimistöid hinnata nagu 
ülikoolis. 

Mida arvavad õpilased ja õpetajad uurimistööde koostamisest gümnaasiumis?
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Kuristiku laulu- ja tantsupidu 25
Kuristiku laulu- ja tantsupidusid meenutavad korraldajad ja ringijuhid.

Ivi Talimäe

Esimesed peod 1980. aastate 
teisel poolel olid kantud aate-
lisusest, sest aeg oli selline. Ee-
stimaal oli laulva revolutsiooni 
aeg. Oli vaja näidata oma rahva 
kultuuri keset suurt vene küla – 
Lasnamäed.

Enne betoonist maja-
karpide rajamist paiknes meie 
kooli lähedal Kuristiku küla, 
millest on alles ainult mälestus. 
Esimestel pidudel olid küla-
listeks endise Kuristiku küla 
elanikud, kes olid pisarateni 

liigutatud neile osutatud 
tähelepanu eest. Kõige kaugem 
külaline on tulnud Inglismaalt.

Toredad olid peod, kus lau-
lis kooli naiskoor, kus õpetajate 
tantsurühmal olid külas Kaar-
ma tantsijad, kus laulsid peaae-
gu kõikide Lasnamäe koolide 
koorid jpm. 

Minu arvates on kõik osa-
lejad ja õpetajad andnud oma 
panuse peo heaks. Tore, et juba 
25 pidu on toimunud! Jõudu 
korraldajatele! 

Tantsu- ja laulupidu võiks 
jääda üheks kooli traditsioo-
niks, sest see annab hea kok-
kuvõtte aasta jooksul tehtud 
tööst. Kohtumiseni peol!

Peo korraldamise mõtte algata-
jaks 25 aastat tagasi olid tollane 
õppealajuhataja Liidia Tiits ja 
tantsuõpetaja Ivi Talimäe. Tol-
lased muusikaõpetajad tulid 
mõttega kaasa väga hea meel-
ega ja ühisest kevadisest laul-
misest ja tantsimisest sai tra-
ditsioon, mis nii oma sisu kui 
ka tehnilise poole pealt on väga 
palju muutunud.

Algusaastatel vedasime õue 
klaveri, puudus võimendus. 
Pidu peeti koolimaja ees, mitte 

hoovis.
Meeles on veel üks eriline 

pidu, mida valmistasime ette 
väga suure hoolega, sest kü-
las olid Soome sõbrad. Juhtus 
aga nii, et ilmataat tegi korra-
liku vingerpussi ja vihma tõttu 
laulsime ja tantsisime kõmise-
vas kollases võimlas! Vihma 
tõttu oleme päris mitu korda 
pidutsenud aulas.

Et peod on õnnestunud, ta-
haksin hea sõnaga meenutada 
Ivi Talimäed, Kaja Kasemetsa, 
Kristi Pajurit, Leho Jõeorgu ja 
Aivar Metsaveeru.

Aeg on kiiresti läinud – 
eks tulevad uued laulud, uued 
ideed ja tegijad. Seni, kuni on 

tantsijaid ja lauljaid, peaks õp-
peaasta lõpetama ikka ühe ilu-

Meie kooli kapell alustas tööd 
1986. aastal. Esimene direktor 
Vjatšeslav Gussarov oli suur 
kandle- ja puhkpillimuusika 
austaja. Tänu temale tekkiski 
idee moodustada oma kooli 
kapell. 

Kapelli esimene suurem 
esinemine toimuski 1988. a esi-
mesel 60. keskkooli laulu- ja 
tantsupeol. 

Kapelli kuulusid meie kooli 
muusikaklassi õpilased Tiina 

Malkovi ja Kaja Kasemetsa 
juhendamisel. Viimati mängi-
sime koos 1999. aasta peol - 
seega tegutses kapell kokku üle 
10 aasta.

 Kuristiku kapell võttis osa 
rahvamuusikapäevadest Võrus, 
Tartus, Harjumaal ja Tallinnas. 
Koostöös Priisle tantsijatega 
käisime ka mitmel välisreisil: 
Soomes, Itaalias ja Belgias. 

Kapelli esimesse koosseisu 
kuulusid Anu Mölder ja Kadri 
Siirde (viiul), Anti Kuningas ja 
Peeter Kuusksalu (plokkflööt), 
Catalina Tiits, Kadriann Ram-
mot ja Silja Vallimaa (kannel) 
ning Andres Lehtla ja Meelis 
Tinno (akordion).

KAPELL: Kairi Sia, Annneli Paulus (istuvad), Tiina Malkov, 
Kaia Laanet, Anniki Paulus, Kaja Kasemets, Moonika Kiop 
ja Kristjan Kahl (seisavad). 

Kaja Kasemets

Silva Rent

sa kevadpeoga. See traditsioon 
peaks edasi kestma!

Kapelli viimane koosseis.

Tantsuõpetaja Ivi Talimäe ja kergejalg Riina Priimägi.

Juhendajad Tiina Malkov, Silva Rent ja Kaja Kasemets.
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Päris esimesel peol ma veel 
Kuristikus ei töötanud. Tulin 
60. keskkooli tööle 1988. aast-
al. Mäletan hästi 1991. a pidu. 
Oli vihmane päev ja tantsisime 
kooli aulas. Lapsi oli väga pälju. 
Algklassides oli 5-7 paralleeli ja 
kõik tahtsid tantsida ja pealt-
vaatajad ei mahtunud saali 
kuidagi ära. 

Uhke oli õpetajate lau-
lukoor ja õpilaste rahvapilli-
orkester. Ivi Talimäe tassis 
kased saali. Tegime kõike ise.

Olime juhendajatega rõõ-

mus meeskond. Ivi Talimäe 
oli tantsu-ja laulupeo idee al-
gataja. Tiina Malkovil oli vai-
mustav muusikataju. Tema 
ütles täpselt, missugune järje-
kord kavas peab olema ja mis 
mille järel sobib. 

Kaja Kasemets ei olnud vaid 
huvijuht, vaid tegeles ka koori 
juhtimisega, klaverisaatega ja 
mängis kapellis. Juhendajad 
olid ise tegijad. 

Iviga koos vehkisime aasta 
otsa rahvariideid õmmelda. 
Oli keeruline aeg. Tol ajal ei 
olnud ju materjale saada. Lap-
sevanemad tikkisid ise ka. 
Käisid koos koolis näputööd 
tegemas ja rahvakultuuri aren-
duskeskusest kutsusin neile 

juhendaja.
Ja lapsed olid vaimustavad 

ja töökad. Kuna me tol hetkel 
olime maailma kõige suurem 
eestikeelne kool, nagu armas-
tas öelda direkor Marti Tulva, 
oli tantsuringi nii palju soovi-
jaid, et pidin tegema konkursi 
ja sellele tagasi mõeldes on mul 
väga kahju. Tegelesin võima-
likult paljudega. Kõik käisid 
vabatahtlikult. Tantsu harjutas 
Priisle rühmas üle 100 õpilase. 

Siis veel Ivi tantsurühmad 
ja hiljem ka Veinika Lemsalu 
klass ning Tiina Aasmanni 
võimlejaid mitmes vanuseast-
mes. Juba üksnes tantsijaid oli 
väga-väga palju. Ja trennid olid 
enne tantsu- ja laulupidu iga 

päev.
Tähtis oli kindlasti see, et 

tantsisid ka keskkooli priislekad 
ja Eva rühma neiud. Vanemad 
õpliased olid noorematele ees-
kujuks ja innustajaks. Enne 
pidu harjutati ju suurtega koos. 
Olime üks suur rõõmus ja te-
gutsev pere, nii juhendajad kui 
ka õpilased 1. klassist keskkoo-
lini välja. Klassijuhatajad olid 
alati osavõtlikud ja toetavad 
ning laulsid kooris ja tantsisid 
ka. See oligi edasiviiv jõud.

Soovin kuristiklastele õnne 
tantsu-ja laulupeo 25. sün-
nipäeva puhul. See pidu on 
tõesti eriline ja kindlapeale 
kestab seni, kuni meie kool ole-
mas on.

Riina Raaga

Kristi Pajur

Esimesed mälestused on hä-
gused. Olin siis pigem vaatleja 
rollis ja jälgisin organiseerim-
ise toimetusi: kuidas kavasid 
müüa, kes pealtvaatajatele 
toolid toob jne. 

Paremini on meeles laulu- 
ja tantsupeole eelnenud jutud – 
kui suur ja võimas see pidu on. 
Esimene kord oli üsna elevil, 
sest ootused osutusid suure-
maks kui tegelikkus. Eriliseks 
tegi peo minu jaoks just koht 
ehk sisehoov.

Esimestest pidudest alates 

meenub ka ilma ennustamine, 
sajab või ei saja.  Minu ajal on 
pidu alati väljas toimunud. Ilm 
on olnud mõnikord küll üsna 
jahe, kuid õnneks vihma ei ole 
sadanud.   

Eredaim mälestus on seo-
tud kõige viimase peoga. Siis 
olid tantsijate ja lauljate num-
brid tasakaalus. Peol oli hoogu 
ning olin ka ise tantsujana 
laval. Viimane põhjus on küll 
üsna emotsionaalne – oli tore 
õpetajate segarühmas tantsida.

Kõige suurema panuse an-
navad alati ringijuhid. Laulu- 
ja tantsupidu on ju lõppeva 
õppeaasta huvitegevuse kok-
kuvõte. 

Laulu- ja tantsupidu liigub 

ühe meeskonna käest teise 
meeskonna kätte ja kedagi väga 
esile tõsta oleks teistele jälle lii-
ga tegemine. Mainimata ei saa 
jätta ka Kivila lasteaia väikseid 
tantsijaid.

Käisin vaatamas koolimaja 
remonti. Kui ma sisehoovis 
nägin uue võimla tugiposte, siis 
muutus mu nägu mõtlikuks.

Tekkis küsimus – mis saab 
edasi? Kus me seda pidu tulevi-
kus peame, ei oska küll vastata. 
Uus sisehoov tundub nii pisike 
olevat, et meie laulu- ja tantsu-
pidu ei mahu sinna enam ära. 

Tahaks siiski, et see tradit-
sioon jätkuks. Mulle meeldib 
selle peo juures selle kodusus 
–  toimub kooli õues, tullakse 

perega, esinejad ja publik on 
lähestikku,  väiksemad saavad 
vahepeal vanemate juures olla, 
mõned eelistavad oma koduak-
nast pidu vaadata, mõned kooli 
akendelt. 

See on ühe koolipere pidu. 
Sellel peol puudub akadee-
milisus ja see on minu arvates 
hea. Kuhu aga täpsemalt edasi, 
see selgub aasta pärast.

Priisle rühma tantsijad hoogsaid poognaid võtmas.

Kristi jalga keerutamas.
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Annely & Margarita lapsed lennuhoos
Mis on lõpetajatele kooliajast meelde jäänud?
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Erika

Igal kevadel saab küpseks 
järjekordne lend kuristiklasi. 
Sellel aastal lõpetav 25. lend 
koosneb säravatest ja aktiiv-
setest tegelastest. Kuid milli-
sena jäävad nemad meenuta-
ma oma kooliteed? Kooliajale 
vaatavad tagasi Marko Mäe 
(12.a), Elis Käsper (12.a) ja 
Kätlin Pall (12.b). 

Mis on kooliajast kõige 
meeldejäävam hetk?
Marko: Kõige paremini on 
meeles meie lennu Peterburi 
reis, millest on häid mälestusi 
... või kas ikka on?
Elis: Kõige meeldejäävam oli 
vast rebaste retsimine (kui 
meid retsiti). Kuna tulin Kuris-
tiku gümnaasiumi väikesest 
maakoolist, siis ei teadnud 
sellisest traditsioonist mitte 
midagi. Kui meid valati üle 
sinepivee, tapeediliimi ja jahu 
ning muu juraga, siis olin ma 
alguses šokis. Kuid sellest sai 
ka kiirelt üle ja olukord muutus 
naljakaks.
Kätlin: Ühte sellist kõige 
meeldejäävamat hetke ei os-
kakski nimetada. Meelde on 
jäänud kindlasti kõik õpetaja 
Juuse tunnid. Pole olnud vist 
ühtegi füüsikatundi, kus ei 
oleks naerda saanud. Samuti on 
hästi meeles tutipidu ja rebaste 
ristimine, mis on olnud ühed 
värvikamad hetked kooliajast. 

Millist õpetajat/ainet jääd 
kõige rohkem igatsema? 
Miks?
M: Kõige rohkem jään arvata-
vasti igatsema meie saksa keele 
tunde, sest mulle tundub, et 
pole olnud päeva, kui me seal 
laginal ei oleks naernud või kui 
õpetaja meie kallal ei norinud 
(heas mõttes loomulikult).
E: Ausalt öeldes ei oskagi ma 
valida mitte ühtegi lemmikut 

ainet ega õpetajat, sest igaüks 
neist oli omamoodi hea. Kui 
aga järele mõelda, siis äkki 
Veiko Jõeäär, sest tema pikad 
ja laiad seletused nii ajaloo-
listel kui ka muudel elulistel 
teemadel olid alati põnevad ja 
paeluvad.
K: Kindlasti jään igatsema meie 
lennu klassijuhatajaid Annely 
Raudseppa ja Margarita Eerot, 
kes on tulnud oma ülesandega 
väga hästi toime. Nad mõlemad 
on väga siirad ja abivalmid in-
imesed. Mainimata ei saa jätta 
ka 12.b vaieldamatut lemmikut 
Kristi Juuset. Kuigi mulle reaal-
ained erilist huvi ei pakkunud, 
oli füüsikatund neist kõige 
meeldivam.

Mida on Kuristiku sulle kõige 
rohkem õpetanud?
M: Kuristiku andis mulle head 
klassi- ja lennukaaslased, kel-
lest on kujunenud väga head 
sõbrad.
E: Kuristiku on juurde andnud 
eluaegseid sõpru ja tuttavaid, 
sest need sõbrad, keda olen 
Kuristikus kohanud, jäävad 
mulle elu lõpuni meelde. Kind-
lasti olen Kuristikust ka elu-
kogemusi omandanud.
K: Enda eest peab oskama 
seista ja mitte lasta teistel sulle 
pähe istuda. Kuidas kirjutada 
avaldust ja koguda allkirju – 
protestilend, nagu me oleme.

Kelleks väiksena saada taht-
sid?
M: Täpselt küll enam ei mäleta, 
aga eks ikka politseinikuks või 
tuletõrjujaks.
E: Ooiiii, väiksena olin ma 
selle koha pealt alati veidi sega-
duses. Ma ajasin pidevalt sassi 
kaks ametit – laulja ja näitleja. 
Olenes minu tujust, kas ma 
ütlesin kõigile, et tahan saada 
näitlejaks või tahan saada 
lauljaks. 
K: Nagu iga tüdruk kunagi on 
soovinud saada juuksuriks – 
nii ka mina. Veel tahtsin saada 
loomaarstiks, politseinkuks ja 
baleriiniks.

Millised on tulevikuplaanid?
M: Peale kooli plaanin minna 
aastaks Austraaliasse ja seal elu 
nautida ja sellest maksimumi 
võtta. Edasised plaanid on 
lahtised, kuid kindlasti peab ka 
edasi õppima minema.
E: Tulevikus on plaan lõpeta-
da Tallinna ülikool ja hakata 
noorsootöötajaks. Kui see amet 
on käes, eks siis näeb, mida 
edasi õppida saab. Aga kindlas-
ti õpin edasi, sest mu vanaema 
ütleb mulle iga kord, kui teda 
näen, et kui on võimalus, siis 
õpi, kuni saad.
K: Ülikooli minna ja õppida 
midagi humanitaaraladega 
seoses (hetkel ei täpsustaks). 
Kindlasti tahan ka reisida.

Millised muljed on olnud 
sidekooli majas õppimisest?
M: Sidekooli jõudes läks kõik 
kuidagi lihtsamaks. 
E: Sidekooli maja kogemus ei 
ole mulle eriti meeldinud, sest 
ma olen jube külmavares – mul 
on siin pidevalt külm olnud. 
K: Alguses ei meeldinud mulle 
üldse meie „uus koolimaja“, aga 
suhteliselt kiiresti harjusin ära. 
Vahepeal oli see koolimaja väga 
külm, aga ta on sellegi poolest 
omamoodi armsaks saanud. 
Muidugi on kahju, et me ei 
saanud oma vanas heas kollas-
es koolimajas lõpetada, aga sa-
mas oli sidekool hea vaheldus 
vanale ja harjumuspärasele.

KARU KALLISTAMAS: Sellised need abituriendid on ...
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Aivari parem käsi Rando
Vilistlane Rando Väljaotsast on saamas asjalik IT-mees.

Kristin
Sel õppeaastal on Kuristiku 
koridorides ringi liikumas 
nähtud mõnede kuristiklaste 
jaoks tuttavat, aga teistele 
tundmatut isikut. Kresku ot-
sustas saladusloori kõrvale 
heita ja paljastada, kellega on 
tegu. Saage tuttavaks Rando 
Väljaotsaga, meie kooli vi-
listlase ja tulevase IT-mehega, 
kes on olnud pool aaastat 
meie koolis praktikal. 

Rando alustas kooliteed Viimsi 
keskkoolis, kust viiendas klas-
sis suundus Tondiraba kesk-
kooli. Tondiraba sulgemise tõt-
tu sai Kuristiku portsu õpilasi 
juurde – nende hulgas oli ka 
Rando.

Meenutades kuristiklaseks 
olemise aegasid, ütleb Rando, 
et ta oli pigem vaikne ja tagasi-
hoidlik õpilane. Hinded olid 
pigem positiivsed ning õpeta-
jatega läbisaamine nii ja naa. 
Huvitavaks pidavat praktika 
tegema oma endiste õpetajat-
ega kõrvuti töötamine. 

Pärast gümnaasiumi lõ-
petamist valis Rando edasiõp-
pimiseks Kehtna Majandus-ja 
Tehnoloogiakooli, kus erialaks 
said arvutid ja arvutivõrgud. 
Hetkel õpib Rando teisel kur-
susel ning praktikale soovitas 
sealne õpetaja just oma güm-
naasiumi minna. Nii tõigi saa-
tus Rando tagasi Kuristikku, 
et veeta siin unustamatud 175 
tööpäeva.  

Praegust ja endist Kuris-
tiku gümnaasiumi võrreldes on 
Randol välja tuua päris suuri 
muudatusi, ja seda just tehnika 
poole pealt. Endises Kuristikus 
polnud paljudel õpetajatel oma 
arvutit, rääkimata veel projek-
toritest. „Selline tehnika areng 
on Kuristiku gümnaasiumile 
kindlasti positiivselt mõju-
nud,“ arvab Rando, „jooksvalt 
info otsimine on kõige parem 

õppimisviis.“
Oma edasise haridustee 

peale on Rando samuti mõel-
nud. Peale Kehtna Majandus- 
ja Tehnoloogiakooli suundub 
ta IT-Kolledžisse ning spetsia-
liseerub võrgundusele (tead-
miseks lugejatele – ka meie 
arvutiguru Aivar õppis just IT-
Kolledžis). 

Küsimusele, kas Rando 
eesmärgiks on saada uueks 
Aivariks, hakkab Rando naer-
ma. „Aivar on kindlasti mulle 
eeskujuks, aga ma ei ole kin-
del, kas mina tahan õpetajaks 
saada.“ 

Eriala valikuga on Rando 
äärmiselt rahul, soovitab ar-

vutiala õppida praegustele-
gi kuristiklastele, sest alal on 
suur potentsiaal. Rando võtab 
IT-mehe töö kokku järgmise 
lausega: „Osade asjade juu-
res on palju nokkimist, aga 
Google’i abiga on kõik võima-
lik.“

Mida arvab Aivar Randost?
Kuna Aivar on Randole kesk-
koolis tunde andnud, kerkis 
üles küsimus: kuidas on nüüd 
olla temaga võrdväärses rol-
lis ehk kolleegina? Selle peale 
vastas Aivar, et olukord on 
täpselt nii, nagu temalgi, kui 
ta suundus Kuristikku tööle 
ning endised õpetajad said kol-

Konkreetsed näited, millega on Rando poole pöördutud ja mis ta on edukalt lahendanud:
 
•	 „Ma ei saa internetti ...“
•	 „Mul kadus internet ära!“
•	 „Vaheta palun projektor ära, sest eelmine läks katki.“
•	  „Vea punktist A punkti B kaabel, et keegi saaks netti.“
•	 „Arvuti võrgukaart läks vist lolliks. Vaata, mis värk on.“
•	  „Kas wifiga saad ühendust?“
•	 „Pane palun aulasse helitehnika üles.“
•	 „Mis wifi parool on?“
•	 „Tee wifile restart.“
•	 „Mis kaabel see on?“
•	 „Kuhu see kaabel välja jõuab?“
•	 „Vaata, et sa surakat ei saa!“
•	 „Kell on 13.50, lähme sööma.“

leegideks – ei midagi jalustra-
bavat.

Aivari hinnang Rando 
kohta on positiivne. Poiss sai 
juba keskkoolis enam-vähem 
selgeks, et soovib edasi õppida 
IT-ala. Tal on kindlad eesmär-
gid ja piisavalt teadmisi, millele 
lisaks saab ta kõike praktiliselt 
järele proovida. 

Aivar võtab kokku: „Olen 
ebaoriginaalne ja nõustun 
mõtetega, mida on Rando 
kohta kirjutatud 23. lennu 
aastaraamatus: Rando on 
elurõõmus, viisakas, rahulik ja 
tagasihoidlik huumorimeelega 
inimene, kellele soovin rohkem 
julgust ja avatust!“
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Ly Melesk on tõeline Kuristiku patrioot.
Mitte viriseda ja püüda paremuse poole 

Aleksei ja Jevgenia

Kui kaua olete meie koolis 
õpetanud?
Kui ma siia kooli tööle tulin, oli 
see Tallinna 60. keskkool, nüüd 
on siis Kuristiku gümnaasium 
... Üle 20 aasta tuleb kindlasti.

Kuidas Te siia tööle sattusite?
Sain korteri Lasnamäele ja 
hakkasin töökohta otsima. 
Esimesel aastal pärast kolim-
ist olin lapsega kodus, aga siis 
hakkasin otsima. Ja leidsingi!

Mis oli Teie esimene töökoht?
Esimene töökoht oligi alg-
klassiõpetaja 60. keskkoolis.

Kas Te olete kunagi kahetse-
nud, et meie kooli valisite?
Ei kahetse kindlasti, kuigi mul 
ei ole erilist võrdlusvõimalust. 
Saan võrrelda ainult kooliga, 
kus ma ise olen õppinud – 
Paide Gümnaasiumiga.

Kelleks Te õppisite ja kus?
Õppisingi algklassi õpetajaks 
Tallinna Pedagoogilises Insti-
tuudis, nüüd on see Tallinna 
Ülikool.

Millised on Teil suhted teiste 
õpetajatega?
Teiste õpetajatega on väga head 
suhted. Saame hästi läbi.

Kas Teile meeldib õppealaju-
hataja töö?
Algul ma kartsin, kui mulle 
seda pakuti, aga nüüd olen 
harjunud ja ei ole selles rasket 
midagi. Tuleb lihtsalt ise ko-
husetundlik olla ja asjad laabu-
vad.

Mis on õppealajuhataja üles-
anded?
Kõigepealt pean vaatama, et 
nii õpetajatel kui ka õpilas-
tel oleks korralik tunniplaan. 
Teiseks peab igal klassil olema 
oma õpetaja ja vajaduse kor-

ral ka asendusõpetajad. Tuleb 
tegeleda ainekavadega, et need 
oleksid korras. 

Ja loomulikult tuleb tegele-
da kõikvõimalike probleemide 
lahendamisega ... Pidevalt 
tuleb lapsevanematega suhel-
da. Kui mõnel õpetajal on vaja 
abi, tuleb appi minna. Igapäe-
vane koolitöö on väga oluline.

Kuidas kõige sellega toime 
tulete?
Kuidas ma hindan ... Ma arvan, 
et ma saan oma tööga hästi 
hakkama. Ei ole veel keegi 
näpuga näidanud või öelnud, 
et ma pole hakkama saanud 
(naeratab).

Kuidas Te suhtute koolimaja 
remonti?
Oi ... Seda oleme oodanud pik-

ka aega, üle 10 aasta kindlasti! 
Kujutan ette, et meie kooli-
maja tuleb väga ilus (naeratab)! 
Keskkond muutub kenaks ja 
kauniks – lastel suureneb õpi-
motivatsioon uues ja säravas 
koolimajas. Uues koolimajas 
on parem õppida. Kindlasti 
tuleb meie kooli veel rohkem 
lapsi õppima.  

Mis on meie kooli plussid ja 
miinused?
Miinuseid ma ei oskagi kohe 
öelda ... Ehk on miinuseks see, 
et klassides on lapsi, kes on 
väga erineval tasemel. On neid, 
kes tulevad kooli ja oskavad 
lugeda, kuid on ka neid, kes ei 
tunne tähtigi. 
Kindlasti tuleks rohkem tegele-
da ka tugevamate õpilastega, 
et neile ei jääks nõrgematega 

tegelemise kõrvalt liiga vähe 
tähelepanu. 

Kas aastatega on õpilaste suh-
tumine õppetöösse muutu-
nud?
Nii ja naa. On neid lapsi, kes 
tulevadki kooli kõrge õpimo-
tivatsiooniga ja tahavad kõiki 
asju teha hästi ja kõiges olla 
esimesed. 

Aga on ka neid, kes ei taha 
õppida, kellel on kodutööd 
tegemata ... 

Palju sõltub lapsevanemat-
est. Osa lapsevanematest tahab, 
et nende lapsed jõuaksid elus 
kaugemale, aga teised ei tunne 
kahjuks huvi selle vastu, kuidas 
lastel koolis läheb. Kodune toe-
tus on lastele väga vajalik ja kui 
seda ei ole, siis nii õpetajal kui 
ka õpilasel raske. 
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Kui teil oleks võimalus va-
hetada töökohta, kelleks te 
siis hakkaksite?
Ma ei ole sellele isegi mõelnud 
... Ma valiksin floristi eriala, ta-
haks meelsasti elada lillede kes-
kel. See on hea ja rahulik eriala. 

Kuidas peaksid õpilased 
õpetajatesse suhtuma, kuidas 
käituma?
Esimesel kohal on muidugi 
viisakus, austus. Vanema ini-
misega rääkides peab ikka 
kontrollima oma sõnavara. Kui 
esimese klassi laps tuleb inetu 
sõnavaraga kooli, siis ei ole ta 
jõudnud seda koolikaaslastelt 
õppida, vaid kõik see tuleb 
paraku kodust. Kodu on ikkagi 
lapse peegel.

Mulle tundub, et korrarik-
kujate arv koolis on suurene-

nud, võrreldes selle ajaga, kui 
mina koolis käisin. Siis ei jul-
genud me isegi õpetajate tuppa 
siseneda, see oli püha koht, aga 
nüüd ütleb mõni laps õpetajale 
inetuid sõnu ja arvab, et nii 
ongi õige. Kahju ...

Mis teie lemmikvärv on?
Minu lemmikvärv on hele-
sinine – see on kõige suurem 
lemmik, siis meeldivad roo-
sakad-lillakad toonid ja valge.

Kes on Teie lemmikloom?
Lemmikloom on mu oma 
väike Nässu – kutsu (naeratab). 
See on minu poja koer.

Mis on Teie lemmikraamat?
Lemmikraamatud on kõik rei-
sikirjeldused.
Mis on Teie lemmikkoht, kus 

teil meeldib olla?
Kõige rohkem meeldib mulle 
olla oma kodus Viimsis. Esime-
sel võimalusel lähen sinna.

Kui tihti te reisite?
Mitte väga tihti. Siiamaani on 
mulle meeldinud reisida rongi 
ja bussiga, aga nüüd ma avas-
tasin enda jaoks ka lennuki, nii 
et mulle meeldib ka lennukiga 
reisida (naeratab).

Mis on kõige parem, meeldi-
vam koht, kus te olete olnud?
Kõige rohkem meeldivad mulle 
Pariis, Amsterdam ja kindlasti 
ka Berliin.

Mis on Teie hobid ja harras-
tused? 
Kõige esimene hobi on mul 
aiandus. Lilled õitsevad mul 

kevadest sügiseni. 

Kuidas Te suhtute koolivor-
mi?
Koolivormi mina suhtun väga 
positiivselt. Ja praegu ma tege-
lengi koolivormiga. Olen juba 
helistanud firmadesse ja tutvu-
nud erinevate võimalustega. 

Alustada tahame kõige 
väiksematest ja läheksime 
järk-järgult edasi. Küsitluste 
põhjal on nii lapsed kui ka lap-
sevanemad koolivormi poolt. 
Riietus distsiplineerib ja oleks 
väga meeldiv näha lapsi ühtses 
korrektses vormis.

Mis on Teie elu moto? 
Mitte viriseda ja alati püüda 
paremuse poole! 

Küllap olete märganud, et 
21. sajand on vaikselt pu-
genud meie kooli. Pea igas 
klassis on projektor ja seinal 
ekraan, rääkimata arvutist ja 
monitorist. Meile, õpilastele, 
on loodud palju mugavusi 
õpitava ainete keregmaks ja 
meeldejäävamaks omandam-
iseks.

Küsisime meie kooli IT-gurult 
Kuristiku tehnikavarustuse 
kohta. Saime teada, et su-
uremas osas klassiruumdiest 
ilutseb laes või laual video-
projektor. Hetkel ei ole projek-
toreid ainult õpetajate Anette 
Puusempa, Mare Miikmani, 
Olga Lillemaa, Heli Paju, Kalev 
Kose, Niina Rekuta ruumides 
ja pikapäevarühma ruumis.

Interaktiivsed tahvlid on 
kolmel õpetajal: Annela Vald-
il, Viia Hangil ja Ly Meleskil. 
Praegu  pole veel täpselt teada, 
kas uude majja tuleb neid ju-
urde või mitte. 

Uues remonditud kooli-

majas on igas klassiruumis kas 
projektor või televiisor seinal. 
Saime ka teada, et remonditud 
koolimajja tulevad väga huvita-
vad tehnikalahendused. Infot 
saab edastada kõikidel korrus-
tel asuvate ekraanide abil. 

Meie kooli jaoks uudse as-
jana tuleb fuajee seinale inter-
netikiosk, kus igaüks saab tun-
niplaani jälgida ja e-koolis käia.

Peale sellist informatsiooni 
seadsime endale eesmärgiks 
uurida põhikooli vanemas ast-
mes ja gümnaasiumis, kas kõik 
õpetajad kasutavad neid avane-
nud võimalusi. Õnneks on 
meie õpetajad tublid ja kaasae-
gsed. Toome siiski välja mõned 
usinamad õpetajad. 

Kiituse ja esimese koha 
saavad õpetajad Annela Val-
di ja Priit Ratassepp. Annela 
Valdi kasutab projektorit palju 
– igas tunnis näitab ta ülesan-
deid tahvlil ja kasutab doku-
mendikaamerat. Priidu tunnid 
mööduvad alati põnevalt. Prii-
du tundides saab kuulata õp-
peteemaga seonduvat muusi-
kat, vaadata videoid ning filme, 
jälgida sisukaid esitlusi.

Tubli teine koht läheb 
õpetaja Veiko Jõeäärele. Kui 

õpilased on tublisti hakkama 
saanud uue osa läbivõtmisega, 
premeerib Veiko neid lahkelt 
huvitavate videote, uudiste ja 
filmidega. Tema tundide ajal 
võib alati olla kursis ühiskon-
nas toimuvaga.

Meie kolmikusse jõuab ka 
õpetaja Ele-Marika Sooväli. 
Tema geograafiatundide ajal 
saab vaadata huvitavaid kaarte 
ja jooniseid. See õpetaja ei pi-
irdu kunagi üksned õpiku ma-
terjaliga.

Kiita saavad ka õpetajad 
Marika Jänt ja Liisi Rannast-
Kask. Tihti täiendavad nad 
õpilaste teadmisi videote või 
ettekannetega. Annely Raud-
sepp näitab palju kultuurilo-
olisi fotosid ja pilte.

Tuleks eraldi mainida ka 
õpetaja Aivar Metsaveert, kes 
kogu aeg töötab IT-ga.

Meie õpetajad on väga 
tublid ja loodame, et ka edas-
pidi tulevad meie kooli uued 
IT-vahendid.

Projektorid on vallutanud Kuristiku
Kas videoprojektoreid kasutatakse tundides piisavalt? 

Mari, Hellika 
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Mida saab puhvetist 1.15 euro eest?
Ehk kas puhvetis on võimalik tervislikult ja säästlikult toituda?

Aappo, Chris ja 
Madis

Nagu kõik teavad, on meie 
koolis hea ja tervisliku toi-
duga puhvet. Aga kas puh-
vetist ostetud toit on kallim 
kui söökla toit? Proovisime 
puhvetis toime tulla 1.15 €-ga 
ehk sama summaga, kui palju 
maksab sööklas lõunasöök. 
Selleks koostasime mõned 
näidismenüüd ja küsitlesime 
ka puhvetitädi.

Katset oli üsna keeruline teha, 
sest täpselt 1.15 € eest on raske 
kokku panna tervet einet. Meie 
valitud toidud maksid ligilähe-
daselt sama palju kui sööklas 
pakutav toit. Samuti arvesta-
sime võimalusega, et ka puh-
vetist toitu ostev õpilane saab 
võtta sööklast klaasi tasuta 
piima. 

Puhveti toitude heaks kül-
jeks on lisaks suurema osa 
toitude tervislikkusele ka see, 
et toidud on värsked. Need on 
tehtud enamasti samal päeval, 
kui toitu müüakse.

Järgnevalt soovitamegi 
viit näidismenüüd, mis on 
tervislikud ja hinnalt sood-
sad. Loomulikult võib neid viit 
menüüd omavahel ka mitmeti 
kombineerida. 

Esimene näidismenüü
Kandiline rukkivõileib kotleti-
ga, mis maksab 0.96 €. Võileiva 
kõrvale sobib suurepäraselt 
õun, mis maksab 0.13€. Kokku 
läheb kerge ja tervislik eine 
maksma 1.09 €. Piima tuleks 
võtta sööklast. Võileiva vahel 
olev kotlet on mõnus ja mait-
sev. Õun on värske ja mahlane.

Teine näidismenüü
Kaks juustuvõileiba salatilehe 
ja tomatiga (üks võileib maksab 
0.38 €) ning pudel Aura Fruiti 
õuna ja viinamarja maitselist 
gaasita vett, mis maksab 0.64 €. 

Kokku läheb selline eine maks-
ma 1.02 €.

Kolmas näidismenüü
Klaasitäis Aura mahla maksab 
0.27 €, toorsalat maksab 0.32 €, 
juustuvõileib on 0.38 € ja kap-
sas 0.13 €. Kokku läheb maitsev 
ja tervislik eine maksma 1.10 €.

Neljas näidismenüü 
Piimakokteil, mis maksab 0.32 
€, puuvilja mix maksab 0.57 
€, kapsas 0.13 € ja õun 0.13 €. 
Kokku kulub 1.15 €.

Viies näidismenüü 
Selle menüü soovitame valida 
juhul, kui kõht on väga tühi. 
Osta 1.40 euro eest 2 juustu-
võileiba salatilehe ja tomatiga 
ning pudel Aura Fruit õuna-
viinamarjamaitselist gaasita 
vett. Võileib oli küll tervis-
lik, kuid mõne inimese jaoks 
kahjuks mitte nii maitsev kui 
näiteks pitsa, mis on mahlasem 
ja isuäratavam. Siiski soovitab 
Kresku valida võileiva! Aura 
Fruit gaasita vesi on hea ma-
heda maitsega ja sobib võileiva 
kõrvale väga hästi.

Kokkuvõtteks
Meie katse näitas, et kui õpilane 
soovib, siis on puhvetis võima-
lik 1.15 € eest tervislikust toi-
dust kõht täis saada. 

Tahame siiski kaasõpilaste-
le südamele panna, et puhvetis 
ei peaks piirduma ainult mai-
ustustega. Oluliselt tervislikum 
on pista põske üks porgand, 
pirn või kapsaviil.

Ainult puhveti peale loot-
ma jäämisel on ka üks halb 
külg – nimelt osutub sel juhul 
toiduvalik üsna üksluiseks. Kes 
siis jaksaks iga päev võileibu 
matsutada. Sööklas on aga iga 
päev erinev toit, mis tagab mit-
mekesise toitumise.   

Küsimustele vastab puhvetitädi 
Inga Võrich: 

Millisel vahetunnil käivad 
meie kooli õpilased kõige 

rohkem puhvetis?
Kõige rohkem käivad õpilased 
puhvetis 3. vahetunni ajal.

Kes käivad rohkem puhvetis? 
Kas algkooli-, põhikooli- või 
gümnaasiumiõpilased?
Puhvetis käivad kõige rohkem 
gümnasistid. Käivad nii poisid 
kui ka tüdrukud. 

Kas õpilased ostavad rohkem 
tervislikku toitu või maius-
palasid?
Rohkem ostetakse siiski maius-
tusi, näiteks šokolaadi, saiakesi, 
komme ja magusaid mahlu. 
Samas ostetakse päris palju 
ka tervislikku toitu, näiteks 
salateid, tooreid köögivilju, 
võileibu. Kõige rohkem oste-
takse lavašši ja jookidest on 
populaarseim Aura Fruit.

Kas ka õpetajad käivad puh-
vetis?
Õpetajad käivad suhteliselt 
harva puhvetis. Õpetajad käi-
vad põhiliselt sööklas.

Kas puhvetis on võimalik 
sama tervisliku toitu saada 
nagu sööklas?
Jah, on küll.

Mida saab puhvetist osta 1 
euro ja 15 sendiga? Kas selle 
eest on võimalik tervisliku 
toitu osta? 
Jah, selle raha eest on võimalik 
osta tervislikku toitu.

Tervislik toit puhvetis

Aura Fruit – 0.64 €
Õun – 0.13 €
Kapsas – 0.13 €
Rukkileib kotletiga – 0.96 €
Apelsin – 0.30 €
Juustuvõileib – 0.38 €
Värske salati võileib – 0.32 €
Singi-juustu võileib – 0.51 €
Vorstivõileib – 0.38 €
Toorsalat – 0.32 €
Puuvilja mix – 0.57 €
Piimakokteil – 0.32 €
Limpa väike kõrremahl – 0.32 €
1-liitrine Aura mahl – 1.60 €
Aura mahl (klaasitäis) – 0.27 €

TERVISLIK JA SOODNE: Ka puhvetist saab hea kõhutäie.
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Multifunktsionaalne õpetaja
Saage tuttavaks trummarist viikingi Kalev Kosega.

Hellika ja Tiina

Kas te olete kohanud koolis 
ringi kõmdimas meest pikas 
nahkrüüs ja nuga vöö peal? 
Kui ei, siis on aeg tuttavaks 
saada. Tegemist on meie uue 
poiste tööõpetuse õpetaja Ka-
lev Kosega. 

Iseloomustage ennast ühe 
lausega.
Hingelt viiking, praktiliselt 
tööõpetuse õpetaja ja trummi-
mees, hariduselt pedagoog.

Kuidas te sattusite Kuristiku 
gümnaasiumi?
Jaan Reiners, eelmine tööõpe-
tuse õpetaja läks ära poole aasta 
pealt ja koolis tekkis häireolu-
kord. Mulle helistati ja küsiti, 
kas ma olen veel vaba. Kuna 
mul oli tekkinud vaba aega, 
siis ma mõtlesin, et tulen kooli 
“vaatama”. Ja nüüd ma olengi 
juba mitu kuud vaadanud ...

Kui kaua te olete õpetajana 
töötanud?
Mul on staaži üle 20 aasta. Aga 
vahepeal olen ka kõike muud 
teinud: autosid müünud, tak-
sot sõitnud, 35 aastat trummi 
mänginud ja praegu mängin 
ka.

Millistes bändides te mängi-
nud olete?
Olen mänginud laevadel Ro-
mantika ja Meloodia ansam-
bliga Lament. Kunagi sai isegi 
koos Anne Veskiga mööda 
Venemaad esinemas käidud. 
Olen mänginud ansamblites 
Mikronid ja Gunnar Grapsi 
Magnetic bändis – aga see kõik 
oli päris ammu ...   

Praegu oleme ellu ärata-
nud ansamblid Toomapojad ja 
Mikronid - need on loodud 
juba 40 aasta eest. Osalen 
džässiprojektides koos Silvi 
Vraidi ja paljude teistega.

 
Millega te veel vabal ajal peale

 trummi mängimise tegelete?
Peaks  maalima õlimaali ja ole-
ma rohkem oma perekonnaga 
ja lastelastega. Käsitöö meeldib. 
Vahel käin Soomes restaureeri-
mistöödel.

Mida te restaureerida os-
kate?
Tegelen puidu, kivi ja metalliga. 
Tegelen ka natuke sepatööga. 
Ma olen nimelt sepaõpilane, 
aga sepatööd õpitakse terve elu.

Mis teie lemmikraamat on?
Kunagi lapsepõlves meeldis 
väga „Pärija Kalkutast“. Sell-
ine paks raamat mererööv-
litest. Praegu loen ajaloolisi 
raamatuid ja loomulikult 

viikingitest.

Te ütlesite, et te “vaatate” 
praegu seda kooli. Kas teil on 
plaanis siia ka järgmisel õp-
peaastal jääda?
Kunagi ära ütle kunagi. Aga ma 
arvan, et praegu on plusspunk-
te rohkem. Tore on muidugi 
see, et tuleb uus koolimaja ja 
uued õppevahendid. Ja direk-
tor on tubli! 

Teil on tätoveeringud ...
Jah, kaks viikingi sõdalast ja 
Eesti Leegioni märk.
 
Miks teile meeldivad viikin-
gid?
Sest nad olid head sõjamehed 

ja vaprad meresõitjad. Ja sell-
epärast, et nende hulgas olid 
ka eesti poisid - nimelt Saare-
maa mehed. Mul on ema poolt 
Saaremaa verd. Minu vanaisa 
ja tema vend olid mõlemad 
laevakaptenid. Eestlased olid 
ju Läänemerel ühed kõige 
ägedamad meresõitjad. 

Mulle meeldivad kõlmrel-
vad: mõõgad, kirved ja noad. 
Paremal käel olev rauduss on 
meie klubi talisman - see on 
robustne sepis.

PS! Kõik kooli trummarid! 
Nimelt plaanib Kalev korral-
dada koolis trummisõu, nii et 
hoidke silmad lahti ja kürvad 
ka! 

TÖÖHOOS: Kalev Kosk tööõpetuse klassis meisterdamas. 
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Teeninduskoolis kõik särab ja läigib
Tallinna Teendinduskooli direktor Meeli Kaldma tutvustab oma kooli.

Aappo, Chris 
ja Madis

Tallinna Teeninduskooli di-
rektor Meeli Kaldma võttis 
meid vastu oma kabinetis, et 
vastata mõnedele küsimustele 
oma kooli kohta.

Mis on Teeninduskooli 
põhiväärtused ja eesmärgid?
Põhiline on ausus. Teeninduss-
fääris töötav inimene peab ole-
ma aus ja usaldusväärne – sel-
lele taandub kõik muu.

Kas Teeninduskooli lõpetajad 
lähevad tööle või edasi õp-
pima?
Suurem osa lõpetajatest ehk 
55% läheb tööle oma erialale, 
15% - 20% läheb tööle mõnele 
muule erialale. Väiksem osa lõ-
petajatest ehk 10% - 12% läheb 
edasi õppima, sama palju läheb 
kaitseväkke või jääb lapsega 
koju. 

Milliseid erialasid on Teenin-
duskoolis võimalik õppida?
Igal õppeaastal komplekteer-
ime õpperühmad vastavalt 
soovijate tegelikele huvidele. 
Kõige populaarsemad erialad 
on meil kokk, kelner, hotel-
liteenindaja ja majutustee-
nindaja. 

Meil saab õppida ka 
müügitööga seotud erialasid: 
müüja, müügikorraldaja, 
müügiesindaja (viimasel ka-
hel erialal õpib suurem osa 
töö kõrvalt). Ka saab õppida 
koristamise ja puhastamisega 
seotud erialasid: puhastustee-
nindaja ja puhastusteenistuse 
juht. Kodumajanduse erialal 
saab spetsialiseeruda abikoka 
ja lapsehoidja erialale.

Mõned erialad on meil 
põhikooli lõpetanutele, aga 
mõned gümnaasiumi lõpeta-
nutele. Pakume ka jätkuõpet, 
st pagar-kondiitrid saavad oma 

eriala süvendatult edasi õppida. 
Kõik erialaõpingud lõppe-

vad kutseeksamiga. See 
tähendab, et meie lõpetajad 
saavad lõpetamisel kutsetun-
nistusega töötajateks.   

Millistes projektides teie kool 
osaleb?
Tänu sihtasutusele Archimedes 
oleme osalenud õpilasvahetuse 
projektides. Meie õpilased on 
saanud käia Itaalias, Prantsus-

maal, Inglismaal, Saksamaal, 
Soomes, Hollandis, Taanis. 
Õpilaased saavad nii teistes 
riikides praktikal käia ja oma 
kogemusi ka koolikaaslastele 
edasi anda. Ka meie võtame 
vastu teiste maade õpilasi. 
Veel oli meil koos Prantsusmaa 
ja Saksamaa kutsekoolidega 
eritoitumisega seotud projekt, 
mille käigus tehti toitu in-
imestele, kellel on erinõuded 
toitumusele. Selle projekti tul-

emusena sündis kena retsepti-
raamat. 
On ka palju projekte õpeta-
jatele, kes saavad tänu sellele 
end täiendamas käia – õpetajad 
peavad ju teadma, mis mujal 
maailmas toimub. Meil on ka 
venekeelsetele õpilastele eesti 
keele õppimise projektid.

Kuidas toimub õppetöö?
Tunnid on meil enamasti 
paaristundidena (poolteist 

Õpilasrestoranis on teenindus väga kõrgel tasemel.

Pottide ja pannidega toimetavad sellid ja õpipoisid.
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Teeninduskoolis saab kõhu täis

tundi korraga). Kui on prak-
tilised tunnid, siis on üks rühm 
pool päeva näiteks köögis ja 
teine rühma on tavalistes tun-
dides. Ja teisel päeva poolel on 
vastupidi. Võib ka nii olla, et 
üks rühm on praktilises labo-
ritunnis ja teine rühm töötab 
samal ajal õpperestoranis. Õp-
perestoranis juhendab õpilasi 
õppemeister. 

Paljudel õpilastel on näiteks 
praegu tunniplaanis esmas-
päeviti vaba päev, aga see ei 
tähenda, et nad istuvad niisama 
kodus, vaid neil on ette nähtud 
aeg iseseisva töö tegemiseks. 

Kui gümnaasiumis on 
nädalas 35 õppetundi, siis tee-
ninduskoolis on 40 õppetundi, 
aga 8 tundi sellest moodustab 
õpilase iseseisev töö. Kui güm-
nasist peab lisaks koolitun-
didele ka kodus õppima, siis 
teeninduskoolis on see samuti 
nii, aga aeg on õppekavasse 
sisse arvestatud.   

Millal restoran töötab?
Meie õpperestoran on ava-
tud esmaspäevast reedeni 
kella 11.00 – 15.00. Igaüks on 
sinna teretulnud. Kõõgis on 
meil paarkümmend õpilast, 
peakokk ja kaks kokka – nemad 
teevad toidud valmis. 

Ka praktilistes tundides 
valmistavad õpilased lõunaid ja 
need tuuakse alla õpilasresto-
rani. Õpilase valmistatud toi-
tude juures on toidu nimetus, 
kilokalorid, koostisosad. Meil 
on ka hääletamise kaustik, kus 
iga sööja saab iga konkreetsele 
toidu kohta hinnangu anda. 

Kas legend vastab tõele, et teie 
kooli õpperestoranis on par-
em sisustus kui mujal restora-
nides?
Tõepoolest on Euroopa raha 
võimaldanud osta meile väga 
hea sisustuse. Eestis on kõik 
ametikoolid tänu sellele väga 
heas seisus.

Kas õpitingimused on tundu-
valt paranenud seoses remon-
di ja juurdeehitusega?
Kenasti kohe. Kui vanasti oli 
nii, et kokatunnis otsiti sõela, 
kulpi või lusikat, millega süüa 
teha, siis nüüd on igaühel 
oma laud, oma sahtel, oma 
töövahendid – kõik on väga 
käepärane ja mugav. 

Kas on midagi sellist, millega 
te ei ole rahu?
On üks asi, millega ma rahul 
ei ole ... See on õpilaste suh-
tumine. Ma ei tea, kuidas teie 

koolis lood on, aga ma arvan, 
et põhikooli viimastes klas-
sides tuleks õpilastele hoopis 
rohkem tutvustada edasiõppi-
mise võimalusi kutsekoolides, 
et õpilased oskaksid teadliku-
malt oma valikut teha.
Minu arvates peaks olema 8. ja 
9. klassis rohkem kutsenõus-
tamist – nii saavad õpilased 
parema ettekujutuse sellest, 
mis ametisse nad sobivad. 
Tuleks rohkem teha koostööd 
karjäärikeskusega. 

Meil on väga palju inimesi, 
kes tulevad kõrkkoolist tagasi 
meile õppima (mõnedel on ka 
kõrgharidus olemas). Näiteks 
28-aastane kõrgharidusega 
naine tuli septembris uksest 
sisse ja ütles, et tahab kokaks 
õppida ja et tal on nüüd selge, 
mida ta tahab. Tal edenevad 
õpingud väga hästi. Tal on sel-
leks motivatsioon.

Kas gümnaasiumilõpetajatel 
on sihid selgemad?
Me ei ole uurimisi teinud. 
Ütleme, et kes tulevad pärast 
põhikooli, kes on teinud esi-
mese aasta läbi ja kui ta on 
teisel kursusel kaks praktikat 
ära teinud ja kui talle tundub 
ikka veel, et amet on „fun“, siis 
nemad tavaliselt lõpetavad. 

Need, kes kahtlevad – need 
hakkavad varsti vaikselt välja 
kukkuma. 

Aga pärast keskooli tule-
vate õpilastega on üks prob-
leem. Nad ilmselt katsetavad 
paljudele erinevatele erialadele, 
aga nad ei saa sinna. Siis mõned 
neist tulevad meile, kuna kut-
sekooli saab väga lihtsalt. Nad 
õpivad meil aasta, et aega kas-
utada ja omandada amet, mil-
lega saab leiba teenida, aga nad 
ei pruugi enamasti sellele alale 
jääda. Nendega, kes juba tööl 
käivad, pole mingit probleemi 
– nemad teavad, mida nad ta-
havad.

Ma käisin eelmisel nädalal 
Soome kutsekoolide võistlustel, 
kus kuulasin soome õppejõu 
loengut oma uuringust. Ta oli 
teinud uuringu kutsekoolide 
õpilaste kohta, kes esindavad 
Soomet EuroSkills ja World-
Skills võistlustel, need on kut-
sevõistlused vastavalt Euroopa 
ja maailma tasemel. Sellest 
uuringust tuli välja, et see, kui 
hästi õpib õpilane põhikoolis, 
ei oma mingit tähtsust ameti 
õppimisel ja heaks spetsialis-
tiks saamisel. Ka  kolmeline 
õpilane võib olla kutsevõistlus-
tel parimate seas ja saada tule-
vikus väga hea töökoha.  

Tallinna Teeninduskool asub 
Lasnamäe veerel Majaka tä-
naval ja on Eesti üks suure-
maid toitlustus-ja teenindus-
valdkonna kutseõppekeskusi. 

Eelmisel aastal lõppes Tee-
ninduskoolis remont, mille 
käigus valmis ka 3-korruseline 
juurdeehitis. Uues õppehoone 
keskel on läbi kõigi korruste 
avanev kaunis aatrium, suur 
õpperestoran, auditoorim, 
raamatukogu ja palju ilusaid ja 
tänapäevaseid õppelaboreid.

Lisaks kuuele tehnika vii-
mase sõnaga varustatud õp-
peköögile on majas laoruumid 
toidu säilitamiseks, puhastus-
vahendite hoidmiseks jmt. Ja 
kõik särab ja hiilgab puhtus-
est! Selliseid klassiruume nagu 
gümnaasiumis, Teeninduskoo-
lis väga palju ei kohta.

Koolimajja sisenedes hakk-
ab silma seinal olev puutetund-
lik ekraan, mille abil saab iga 
õpilane tutvuda tunniplaaniga 
või saada infot koolis toimuva 
kohta. Töötab ka Teko (tee-
ninduskool) TV, mis edastab 
põhiliselt teateid ja uudiseid 
kirjalikus vormis.

Ühes ruumis paikneb pisike 
õppekauplus, kus kõik on nagu 
päris kaupluses, ainult ... rii-
ulitel olevad pudelid, purgid 
ja karbid on tühjad, sest need 
on mõeldud müüjaoskuste lih-
vimiseks ja tegemist on pigem 
rekvisiitidega. Õppekaupluses 
saavad õpilased harjutada 
müüjaks olemist ja „mängida 
poodi“. Uues majas on ka õppe-
kohvik, kus saab baaritöötajana 
jooke segada, ja hotelli vastu-
võturuum, kus saab harjutada 

klientidega suhtlemist ja vaja-
like dokumentide täitmist.

Omapärane on Teeni-
nuskoolis see, et õpperestoranis 
töötavad õpilased ise ja saavad 
nii praktilisi kogemusi. Noored 
kokad teevad süüa, kelnerid-
ettekandjad kannavad klien-
tidele toitu ette, müüjad müü-
vad jne. Toitude hinnad on 

kliendisõbralikud ja toidud 
paistsid tervislikud ja isuärata-
vad. Valik ei ole küll nii suur 
nagu mõnes päris restoranis, 
kuid see on ka arusaadav, sest 
õpperestoran on klientidele 
avatud päevas neli tundi. Kooli 
õpperestorani võivad lisaks 
oma kooli õpilastele sööma 
minna ka inimesed tänavalt.

Tulevased kokad aktsioonis.
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Rena, Helerin ja
 Vahur

Vahetund on lahe tund
Millega tegelevad noorimad kuristiklased lemmiktunni ajal?

Vahetundides tegeletakse 
kõigega, mida ette kujutada 
annab – iga algklassilaps leiab 
endale iseloomust ja huvidest 
lähtuvalt sobiva tegevuse. Aga 
lemmiktegevus on ilmselt 
pinks ehk lauatennis.

Kui aula juures asub õigete 
mõõtmetega pinksilaud, siis 
esimese korpuse teisel korrusel 
asub põlve otsas kokku klopsi-
tud mänguväljak, millel võrgu 
aset täidab vineerist saetud pii-
re kahe mänguvälja vahel. 

Just see, et laud on ise 
tehtud, teeb selle pisikestele 

kuristiklastele eriti armsaks. 
Loodame siiski, et remonditud 
koolimajas saab ka meie kooli 
noorem rahvas endale lõpuks 
ometi korraliku pinksilaua.

Mida veel vahetundide ajal 
tehakse? Loomulikult joost-
akse niisama ringi või aetakse 
kedagi taga, kuigi ega see 
õpetajatele ei meeldi. 

Populaarne on ka telefo-
nide ja muude elektrooniliste 
vidinatega mängimine ning 
muu keelatud tegevus. 

Rahulikumat ajaviitmist 
hindavad algklasside õpilased 
joonistavad, jalutavad korido-
ris rahulikult ringi ja jutusta-
vad omavahel. Kindlasti võib 
mõnest koridorinurgast või 
klassiruumist leida vahetunni 
ajal raamatut lugevaid tegelasi. 
Au sees on ka male ja muud 

1. Mis aastaajal saame tagasi minna 
oma kollasesse koolimajja? 
2. Maakera mudel ehk ... 
3. Kes on 1.a klassijuhataja? 
4. Eesti naaberriik. 
5. See on meie ... kool, sarnast pole 
kusagil pool.
6. Mis keelt hakatakse õppima 6. klas-

sis? 
7. Mis tänaval asub meie asen-
duskool? 
8. Meie kooli logo värvid on … ja 
kollane.
9. Pikapäevarühma ja loodusõpetuse 
õpetaja perekonnanimi.
10. Mis toimus 26. aprillil koos 

lõpukellaga?
11. Mis toit on teisipäeviti söök-
las? 
12. Mis on meie kooli rahvatantsurüh-
ma nimi?
13. Manner lõunapoolusel.
14. Tund, kus õpitakse joonista-
ma. 

RISTSÕNA Vastuseks on Vandliranniku (riik Lääne-Aafrikas Guinea lahe põhjarannikul) teine nimi. Ristsõna 
vastus too paberilehel tädi Maie kätte valvelauda. Õigesti vastanute vahel loosime välja auhinnad. 
         

lauamängud. Mõne-
dele meeldib vahe-
tunni ajal mängida 
nukkude ja mudelau-
todega. 

Tore üllatus on 
see, et mõned lapsed 
õpivad isegi vahe-
tunni ajal – ilmselt 
on tarvis algavaks 
tunniks korrata või 
kodust tööd lõpeta-
da.

Algklassilapsed 
ei tohi vahetundide 
ajal õue minna – see 
on rangelt keelatud. 
Kuid mis sa kostad 
– algklassilapsi võib 
ka teinekord õuest 
leida. Kuidas nad 
sinna pääsenud on, 
jääb saladuseks.

15. Mis kuus algab suvevaheaeg? 
16. Seest siiruviiruline, pealt kullakar-
valine. 
17. Mis koolis toimuvad Lasnamäe 
algklasside aeroobikavõistlused?  
    
    
   



VIKTORIIN  15

Kuristiku ajud vastakuti
Tiina ja Hellika

Dorotheja 
Kutšinskaja

Renee Rannaoja Eha Keel Sirje Vasmann-
Perend

1. Kes on Steve Jobs? Apple’i asutaja. Mees, kes juhtis 
õuna.

Ei tea absoluut-
selt.

Täiesti surnud.

2. Kui suur on Ameerika pindala? Ei kujuta ette. Üle 9 tuhande 
ruutkilomeetri.

Issand jumal, 
ma ei tea.

Ikka väga suur.

3. Mis on maailma kõige suurem 
rumalus?

See, et ma ei 
tea Ameerika 
pindala.

Minu kasuõde. On olla loll, 
suuremat lollust 
enam ei ole.

Olla rumal.

4. Mis on kõige mustem? Absoluutselt 
must kõiksus.

Neeger. Ukraina öö. Mõne inimese 
südametunnis-
tus...

5. Miks blondiin kella aknast välja 
viskas?

Tahab näha, kui-
das aeg lendab.

Ei tea. Ta tahab ilmselt 
näha, kuidas 
aeg lendab.

Tahab, et aeg 
lendaks.

6. Kas siga käib g-ga või k-ga? Käib g-ga. Käib g-ga. Jalgadega. Jalgadega.

7. Mari isal on 4 last: Chaca, Chici, 
Chucu. Mis on neljanda lapse nimi?

(mõtles väga 
kaua) Mari...

(mõtles kaua) 
Mari.

Mari ilmselt. Cheche

8. Mitu sammu teeb varblane aastas? Mitte ühtegi. Ta hüppab. Ta hüppab. Ta hüppab.

9. Kui palju silmi on mesilasel? 2 Kas tal on sil-
mad?

2 silma võiks 
olla.

4 silma.

10. Mida tähendab - saa 1x5a2? Saa üks kord 
viisakaks.

Saa üks korda 
viis a kaks.

Saa ükskord 
viisakaks.

Saa isaks!

11. Kus toimusid esimesed kaas-
aegsed olümpiamängud?

Ateena. Narnia Saksa-
maal.

Ateenas. Pole õrna 
aimugi.

Vastused: 1. firma Apple Inc. üks asutajatest ja kauaaegne peadirektor 2. 9 826 630 km2 3. Kui kaks kiilakat kaklevad kammi pärast 4. Kui neeger pimedas toas silmad 
kinni mustsõstraid sööb 5. Ta tahab näha, kuidas aeg lendab 6. Siga käib jalgadega 7. Mari 8. Mitte ühtegi, sest ta hüppab 9. Mesilasel on 5 silma 10. Saa ükskord vii-
sakaks  11. Ateenas

Nagu ikka, paneme ka 
selles Kresku numbris 
kuristiklaste ajurakukesed 

proovile.   Vaatame, kas 
muna on targem kui kana 
või vastupidi. 

Seekord läks kõige 
paremini eesti keele õpeta-
ja Eha Keelel, kes kogus 

tublisti üle viie punkti - 
palju ei jäänud puudu isegi 
kümnest punktist! 

Teise koha sai õpilas-
te esindaja Dorotheja 
Kutšinskaja, kes sai kokku 

natuke üle viie punkti, aga 
kümnest jäi ikka parasjagu 
puudu. 

Proovige ka teie, austat-
ud Kresku lugejad, kuidas 
läheb. 

KÜSIMUSED

VASTUSED
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Kolme aastaga automaalriks!

Andres

Gümnasistidel on hea võimalus õppida midagi oma käte abil tegema.

Olen kolm aastat õppinud 
Tallinna Lasnamäe Me-
haanikakoolis automaalri 
valikainet ja selle aasta ke-
vadel sain tunnistuse selle 
kursuse läbimise kohta. Selle 
valikaine kasuks otsustasin 
10. klassis. Lisaks oli võima-
lik valida meedia, hispaania 
keele ja sekretäriõppe vahel. 

Miks just automaaler?
Teadsin, et automaalri va-
likainet pakutakse vähestes 
gümnaasiumides. Mul oli huvi 
omandada selline lisaeriala, 
mis võimaldab vajaduse korral 
kergesti tööd leida ja mida on 
ka endal tulevikus vaja. 

Tallinna Lasnamäe Me-
haanikakool teeb koostööd 
lisaks meie koolile ka Laagna 
gümnaasiumiga ja nii meie 
väike maalritöö huviliste rühm 
kahe kooli õpilastest kokku 
pandigi. 

Mehaanikakoolis saab li-
saks automaalri erialale õp-
pida autotehniku, keevitaja ja 
paljudele muude autoparan-
dusega seotud erialasid. Kut-
sekoolis toimub nii eestikeelne 
kui ka venekeelne õpe. Kahjuks 
on paljudel inimestel jäänud 
vale arusaam mehaanika-
koolist, kuna arvatakse, et seal 
õpivad ainult venelased. Tege-
likult on see väga tore kool, kus 
on kõik võimalused soovitud 
eriala omandamiseks.

Kuidas näeb välja tavaline 
koolipäev?
Valikaine tunnid toimusid ühel 
korral nädalas pärast tundide 
lõppu Kuristiku gümnaasiu-
mis. 

Tunnid toimusid mehaani-
kakooli klassiruumides ja õp-
pelaborites. Iga tund kestis 
keskmiselt 2-4 tundi, kahel 
esimesel nädalal polnud prak-

tikat – õppisime ainult teooriat. 
Aga pärast seda algasid kohe 
praktilised tööd, nii et sai oma 
käteosavuse proovile panna.

Tunnitööd
Tundides õppisime kõikvõima-
likke autoparandusega seotud 
töid. Näiteks õppisime kasu-
tama spetsiaalset rehvipinki, 
mille abil saab velgedelt rehve 
eemaldada ja uuesti peale pan-
na. 

Õppisime autide poleeri-
mist ja vahatamist, mille ee-
smärgiks on peegelefekti saa-

vutamine.
Õppisime automõlke 

eemaldama pahteldamise 
abil – see töö vajab hoolikat 
tööjuhiste järgimist, sest pahtel 
kuivab väga kiiresti. 

Tavaliselt on aega 10 minu-
tit pahtli pealepanekuks. See 
töö nõuab head silma ja kan-
natlikkust. Maalritöid tehes 
õppisime ka ohtlike jäätmete 
utiliseerimist.  

Huvitav töö on värvitava 
detaili ettevalmistus: puhas-
tamine, matistamine, vajadu-
sel lihvkettaga lihvimine ning 

lõpuks värvi valmistamine 
ning vajalike värvikihtide-
ga katmine. Kõik värvid on 
StandoBlue baasil, mis tagab 
kõrge kvaliteetdi ning kiire tul-
emuse.

Eksamid
Erialaeksami korraldus on väga 
otstarbekas: teooria- ja prakti-
ka eksamid ei toimunud samal 
päeval. Aprillikuus toimusid 
mõlemad eksamid kahe nädala 
sees. Teooriaeksami sooritasin 
30 minutiga, küsimusi polnud 
väga palju – ligikaudu 40. 

ÕPPELABORIS: Kutseeksamil tuleb ette valmistada ja värvida üks detail.
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