
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
mai 2015
leht nr 73

 
hind: 0.50 €

Õppeaasta 2014/15 hakkab viimaks  
ometi lõpusirgele jõudma! Abiturien-
tidel on riigieksamid tehtud ja nende 
viimasel koolipäeval ehk tutipäeval 
toimunud möll tõi küllap ka kõige fa-
naatilisematele õpetajatele suvemõtted 
ajukurdude vahele.

Tutipäevaga käib käsikäes lõpukella 
aktus, mida on traditsiooniliselt kor-
raldanud 11. klass õpilased, sest nemad 

Kuristiku jutusaade
on ju järgmisel aastal meie hulgast 
lahkujad. Sel aastal tuldi välja millegi 
sellisega, mida pole varem tehtud ega 
nähtud - Kuristiku gümnaasiumi (tele)
jutusaatega “Lõpushow”. 

Otsesaadet “Lõpushow” vaadates 
tekkis mõte, et selline saade võikski 
hakata näiteks kord kuus eetris olema. 
Kooli ajaleht Kresku meil on, miks meil 
ei võiks ka oma kooli telekanal olla! On 

ju Eestis küll koole, kus aeg-ajalt tele-
saateid tehakse.

Tegelikult on Kuristiku telekanal 
juba ammu olemas - asub see kooli ko-
dulehel ja Youtube’is, kus saab vaadata 
videopäevikuid, võimlemispäeva tant-
sukavasid, varasemate lõpukellla ak-
tuse videoid, videopäevikuid ja muud 
huvitavat. 

Kresku
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Tutipäev ja lõpukell 
jäävad kauaks meelde

arvamus

Ralf

Sellel aastal kestis lõpukella ak-
tus kauem kui tavapäraselt – ligi 
poolteist tundi – ja lisaks sellele oli 
üritus veel mitmeski mõttes meelde-
jääv.

Alustada võiks vast sellest, et abiturien-
did ei olnud aulas pidulikus riietuses, 
vaid värvikirevates lapsepõlverõivais. 
Aulasse sammuti koos 1. klassi laste-
ga, kes aktusel õpetaja Esta Saula 
juhendamisel imekenasti kolm laulu 
esitasid, üks nendest oli muidugi laul 
koolikellast.

Aktuse naelaks kujunes 11. klassi 
õpilaste lavastatud etendus-jutusaade 
„Lõpushow“. Nimelt meenutas laval 
toimuv „Kolmeraudset“ või „Näda-
lalõppu Kanal 2-ga“. Lava keskel olid 
kaks diivanit, millel istusid saatejuhid 

Martin Baškatov ja Kaur Jasson ning 
nende külalised, nende selja taga ole-
valt suurelt ekraanilt sai publik kõike 
toimuvat paremini jälgida.

Laval oli 11. klassi poistest koos-
nev bänd (Martin Baškatov, Jan Imre 
Rei-mo ja  Karl Reispass), mis raamis-
tas „telesaadet“ eleva muusikaga, ja 
teisel pool istus kunstnik Anna Solts, 
kes kõigist saatekülalistest kiiresti ja 
tabavalt sõbralikud šaržid (portreed) 
joonistas ja need lavalt lahkuvatele kül-
alistele kinkis. Lisaks tormas aeg-ajalt 
lavale operaator Martin Kokk, kes laval 
toimuvat detailsemalt kajastas, ning 
lava ees askeldas fotoaparaadiga Brita 
Ennok, kes külalistest ja saatejuhtidest 
alati ühispildi tegi. Lava oli täis mitme-
keskist pidevalt vahelduvat lavastuslik-
ku ja improviseeritud tegevust.

Kes olid siis jutusaate „Lõpushow“ 
külalisteks? Loomulikult abituriendid 
ehk lõpukella aktuse kangelased! La-
val pidi Harli maitsvat kohukest süües 

Jälle on üks aastaring Kuris-

tiku gümnaasiumis läbi saamas. 

Alt pressivad peale uued tulijad, 

vanad teevad ruumi ja lahkuvad 

ühel hetkel. Midagi jääb püsima 

ja kestma, midagi katkeb ja tekib 

pidevalt juurde.

Mis sellest aastast meelde 

jääb? Mida erilist sel aastal koolis 

toimus? Mida huvitavat sai teh-

tud ja teada saadud? Mis osas 

sel aastal targemaks saadi? Mida 

järgmiselt aastalt loota?

Kes tundis end sel aastal 

rõõmsa ja õnnelikna? Kes tuli 

kooli hea meelega? Kes õppis 

midagi head? Kes puudutas kel-

legi hinge? Kelle hinge puudu-

tati? Kellega suheldi mõnusalt ja 

toredasti?

Kes naeratas iga päev? Kes 

aitas kedagi? Kes leidis kellegi 

jaoks aega? Kes ütles kellelegi 

hea sõna? Kes kuulas kedagi ära 

ja lohutas?

Selliseid küsimusi võikski jää-

da küsima... Eks igaüks peab oma 

vastused leidma. Nagu ikka...

Ja kui ei leia, siis tuleb pare-

mini otsida või midagi muuta...

Päikest!
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Tallinna päeval kirjutati etteütlust
Triinu

Sel aastal toimus 15. mail Tallinna 
päeva puhul kolmandat korda Tallin-
na Ülikoolis Tallinna koolide õpilas-
tele kirjanik Eduard Vilde teemaline 
etteütlus. Ka meie koolist oli mitu 
osavõtjat.

Kuna hiljuti oli Eduard Vilde 150. 
sünniaastapäev, oli etteütluse laused 

võetud just tema tekstist. Ka dikteeris 
meile etteütlust Eduard Vilde, kelleks 
oli kehastunud teatri Varius näitleja 
Peeter Kaljumäe. 

Kell 14.00 kogunesid kõik huvilised 
Tallinna Ülikooli auditooriumisse, et 
etteütlust kirjutada. Enne algust rääkis 
Lilleküla gümnaasiumi õpetaja üle veel 
põhireeglid, mida tuleks kirjutamisel 
meeles pidada. Etteütlus koosnes viiest 
eri pikkusega lausest, millest enamik 
olid võetud Vilde reisikirjadest.

Peale etteütlust toimus Vilde-tee-

maline Kuldvillaku mäng, kus võtsid 
osa eelnevalt registreerunud kolm 
kooli. Samal ajal kontrolliti etteütlusi. 
Peale Kuldvillakut rääkis näitleja kir-
janik Eduard Vildest ja tema loomin-
gust ning siis oligi aeg autasustamiseks. 
Selleks juhatati meid korrus ülespoole, 
kus oli osalejatele kaetud laud. 

Autasustatud said inimesed, kelle 
töödes oli üks või kaks viga. Nad said 
auhinnaks Vilde raamatu “Reisikirjel-
dused” ning tänukirja.  Meie koolist sai 
auhinna Mikk Lahesalu.

jalgrattaga sõitma, Sander ja Indrek 
pranglisid võidu, gaidid Kadi, Keidi 
ja Kristina põimisid kingapaelu, Carl 
Joosep ja Karl-Kristjan pidid esitama 
laulu „Everybody“, klassijuhatajad Heli 
Paju ja Margarita Eero pidid teineteist 
iseloomustama. Kõike seda ühendas 
saatejuhtide Martini ja Kauri hästi ette 
valmistatud vaimukas tekst ja küsi-
mused.  

Martinit ja Kauri tuleb kiita mõ-
nusa sundimatu oleku ja hea lavalise 
tunnetuse eest: nad tundisd end hästi 
nii teineteisega, külalistega kui ka pub-
likuga suheldes. Kõike toimuvat saatis 
mõnus huumor.

Lavastuse-telesaate võlu ja kaasa-
haaravus peitus lavastusliku ja samas 
koha peal sündiva osavas ühendami-

ses. Kõik sündis justkui siin ja praegu, 
lavalaudadele kutsuti inimesed publiku 
hulgast, kelle jaoks tuli see üllatusena. 
Nii tekkis huvitav alkeemia lava ja saali 
vahel, toimus pidev vastastikune mõju-
tamine. Lavastus mõjus üllatuslikult ja 
värskelt.

Lavastuse ettevalmistamisel oli teh-
tud tublisti tööd (eelnevatel päevadel 
harjutati südaööni): kõik stseenid olid 
eelnevalt mitu korda läbi mängitud. 
Suur tänu abi ja näpunäidete eest kuu-
lub Aivarile, kes koostas lavastuse jaoks 
täpse kava, kus oli kirjas teksti, valguse, 
muusika, videoklippide, erinevate 
kaamerate võtteplaanide vaheldumine 
jmt. Heli ja valguse juhtimisega said 
suurepäraselt hakkama multimeedia 
ringi liikmed – kõik toimis praktiliselt 

viperusteta. Aivar oli ka üheks lavas-
tuse idee generaatoriks koos 11. klassi 
õpilastega. 

Kooli bändi esinemist lava vasakul 
serval kuulates (ja vaadates) tekkis 
tahtmine, et pillimehed ükskord koori 
saatemuusikute rollist välja astuksid ja 
ise rambivalguses seisaksid. Jään seda 
põnevusega ootama!

Aktuse teises pooles pidasid klassi-
juhatajad Heli ja Margarita vaimukad 
ja siirad (ausad) kõned, mida ilmesta-
sid ekraanile näidatud fotod. 

Ja lõpuks siirdusid koolilõpeta-
jad koolimaja ette oma lennu puud – 
seekord õunapuud – istutama. Õunte 
valmimiseni peab kannatust varuma...

Aitäh aktuse korraldajatele ja kõike 
ilusat 28. lennu rahvale!           
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Hüvasti, kool! Ahoi, elu!
abituriendid

Mõned uitmõtted 12. klassi õpilastelt vahetult enne tutipäeva ja lõpukella.

Kooliajast jäävad kindlasti meelde mul-
timeedia huviringis veedetud tunnid – 
seda ringi juhendab õpetaja Aivar. Ma 
võiksin lausa raamatu kirjutada kõigest 
sellest, mis multimeedia ringis viimaste 
aastate jooksul on juhtunud. 

Kuristiku gümnaasium on kool nagu 
kool ikka. Elu kihab, punased, rohelised, 
sinised inimesed kõnnivad koridorides 
edasi-tagasi. Inimesed mööduvad mi-
nust, teinekord saan ka kelleltki pihta. 
Kell on kaheksa, veel viimased möödu-
vad minust, et tundi rutata, see ei tekita 
minus erilisi tundeid.

Seisan vaikides – siis pole minu 
ümber enam kedagi. Vahetevahel li-
igub minust mööda valvur Osvald, ko-

ristaja tuleb harjaga ja pühib mu jalge 
eest tolmu ära. Ta lükkab mu eemale, et 
veel rohkem mustust kätte saada. 

On pärastlõuna, õhus on tunda 
ärevust, inimesed mööduvad minust, 
suud naerul. Nüüd on nad kõik läinud. 
Vaikus...

Kõige meeldejäävam hetk Kuristiku 
gümnaasiumis oli 2014. aastal toimu-
nud 30. juubelisünnipäev. Septembris 
toimus kooli sünnipäeva puhul kont-
sert vilistlastele, kus esinesin meie 
kooli kooriga. See oli üks meeldejääva-
maid esinemisi mu elus. Tagasiside oli 
õpetaja Sirje sõnutsi väga positiivne ja 
see andis koorile indu edaspidi veelgi 
paremini esineda. 

Järgmine suur esinemine oli mai-
kuus Kuristiku laulu- ja tantsupeol. 
Sellel kontserdil esitasime põhiliselt 

Eesti eurolaule – ka see kontsert oli 
väga meeldejääv.

Üldiselt läks viimane aasta koolis 
väga kiiresti – mälestuste settimiseks 
on aega vaja. Üldmulje abituuriumi-
aastast on väga hea. Mul on hea meel, 
et sattusin just siia sellesse toredasse 
klassi.

Üritasin koolis veedetud ajast, kui 
vähegi võimalik, rõõmu tunda. Klassi-
kaaslased muutusid ajaga aina meeldi-
vamaks – meelde jääb paintball Sini-
mägedes ja mini-puhkus Kütiorus. 
Meelde jäävad rõõmsate naeratustega 
õpetajad ja mitte nii rõõmsate naeratu-
stega õpetajad... 

Meenub ka vähenev valik puhvetis 
ja suhtumine, et nüüd järsku, kooli lõ-
petades, peaksime justkui eluks valmis 
olema...
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11. klass sõjarindel
Riigikaitset valikainena õppivad gümnasistid käisid riigikaitselaagris.

Kärt

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 11. 
klass sai riigikaitsetunni raames kül-
astada Tapal olevat tagalapataljoni 
ning tutvuda sealsete tegemistega. 
Riigikaitset õppivate üheteistküm-
nendike laager kestis kokku kolm 
päeva, vägesid juhtis Janno Isat. 

Reede hommikul jagati õppuritele 
Kuristiku gümnaasumi auditooriumis 
kaitseväe vormiriietus, seljakott, müts, 
püksirihm, lamamismatt ning need, 
kellel polnud endal kaasas, said ka 
magamiskoti. 

Riided vahetatud, kogu varustus 
ümber pakitud – hakkas buss liikuma. 
Kohale jõuti Tapa sõjaväeossa kella 
poole kaheteistkümne paiku.

Katsumused algavad
Kokku olid kogunenud Kuristiku, 
Laagna ja Kiili kooli 11. klasside 
õpilased. Õpilased jagati nelja jao va-
hel, iga jagu sai ka jaoüle-ma, kelleks 
olid sealsed ajateenijad.

Pärast esimest rivistust näidati kõi-
gile laagrilistele ööbimiskohad kätte. 
Nendeks olid kasarmu klassiruumid. 
Magati põrandal, tüdrukud ja poisid 
eraldi ruumides. Seejärel marssisid 
õppurid sööklasse, kus jagati maits-
vat sooja toitu. Õpilaste sõnul oli öö 
kasarmus väga külm ja põrand kõva 
kui kivi.

Läheb madinaks
Laupäeva hommikul oli äratus täpselt 
kell kuus. Rivistuseni oli aega viis 
minutit. Pärast hommikuvõimlemist 
läksime sööma.

Kella üheksa paiku hakati liikuma 
Tapa tagalapataljoni lasketiiru poole. 
Marssima pidi kaks kilomeetrit. Tüdru-
kute sõnul oli raske kolonnis järele 
jõuda, sest ees olevad poisid tegid liiga 
pikki samme.

Kohale jõudnud, jagati kolme kooli 
õpilased viieks. Esimene ja teine rühm 

saadeti lasketiiru, kolmandale jagati 
näokrii-did nind nad pidi hakkama 
omale maskeeringuid tegema, nel-
jas õppis, kuidas telki kokku panna, 
ja viiendale tutvustati erinevaid es-
maabivõtteid.

Lõuna ajal jagati igaühele NATO 
kuivtoidupakk, mis oli mõeldud 24 
tunniks. Neil oli neli erinevat varian-
ti, kõige paremaks valiti neljas pakk. 
Seal sees olid leib, sprotid, hakkliha ja 
kartulid ning kruubipuder suitsulihaga 
konservis, küpsised, rummimaitseline 
halvaa, väike šokolaaditahvel, energia-
joogipulber, kohv, tee ning paki põhjas 
ka sool, suhkur ja desinfitseerimislapid. 
Süüa tehti katelokis.

Ööbimine lageda taeva all
Õhtupoolikul hakati liikuma ööbimis-
kohta, selleks sai mahajäetud korterm-
aja ees olev lagendik. Iga jagu pani ise 
oma telgi püsti. Peagi hakati jagama 
inimesi ööpatrulli ja ahjuvalvesse. Öö-
patrulli eesmärgiks oli laagrit kaitsta 
vastutegevuse eest ja ahjuvalve pidi 
õppureid öösel telgis soojust hoidma. 
Õpilaste sõnul oli teine öö palju parem, 
sest maapind oli pehme ja telk soe.

Pühapäeva hommikul koju  sõites 
oli bussis vaikne – kõik magasid. 

Järgnevatel päevadel meenutati 
palju laagris toimunut ning tehti rii-
gikaitseõpetajale ettepanek laagrit juba 
sel õppeaastal korrata.
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Rohkem praktilisi oskusi!
Koolis peaks toereetilised teadmised olema paremini seotud praktilise tegevusega.

Julia

Tänapäeval tugineb Eesti hari-
dussüsteem suurel määral faktide 
tundmisele ja õppematerjali selgeks-
tegemisele. Loovtöödele ja prakti-
listele ainetele on aga ruumi jäetud 
vähe. Suures osas Eesti gümnaasiu-
midest õpitaksegi sarnase õppeka-
va järgi. Erandiks pole ka Tallinna 
Kuristiku Gümnaasium.

Mina leian, et praktiline pool ja aka-
deemiline haridus peaksid käima 
käsikäes selleks, et õpitav hoopis pa-
remini meeles püsiks ja õpilastele kor-
da läheks.
 
IT-värk on hinnas
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis pa-
kutakse automaalri ja riigikaitse va-
likkursusi, kus leidub praktilist poolt. 
Arvan, et meie koolis võiks õppida 
praktilisi oskusi rakendama ka IT vald-
konnas. 

Gümnaasiumi õppekavas on küll 
ette nähtud informaatika tunnid, kuid 
seal õpitakse rohkem teooriat. Minu ar-
vates võiks meie koolis olla IT-huviliste 
ring, kus õpitakse programmeerimise 
ja algoritmide koostamise aluseid.

Miks mitte kokata?
Samuti pakun, et paljudele võiks 
meelepärane olla kokanduse kursus, 
mis oleks suunatud nii poistele kui ka 
tüdrukutele. Kursuse tunnid võiks pih-
ta hakata teoreetilise sissejuhatusega 
käsilolevasse teemasse. Põhirõhk võiks 
olla aga toidu valmistamisel. Tundides 
võiks valmistada ka eksootilisemaid 
roogasid.

Tunne iseennast!
Gümnaasiumi valikkursusena võiks 
olla ka karjäärinõustamise kursus, mille 
jooksul saaksid õpilased abi oma tule-
viku planeerimisel ja arendamisel, töö 
ja haridustee valikuga seotud otsuste 
tegemisel ning tööotsismisoskuste 

arendamisel. Karjäärinõustaja võiks 
õpetada gümnaasiumiõpilastele doku-
mentide vormistamist, tööintervjuuks 
valmistumist, CV koostamist ja tööko-
hale kandideerimist. Samuti võiks kar-
jäärinõustaja täpsemalt kirjeldada üht 
või teist ametit.

Arvan, et laialdaste teoreetiliste 
teadmiste omandamine on oluline, 

kuid gümnaasiumi õppekavas võiks 
olla ette nähtud natuke suurem osa-
kaal praktikal ja grupitöödel, kuna ka 
praktilisi ja häid meeskonnatöö oskusi 
läheb elus palju vaja.

Võiksime rohkem eeskuju võt-
ta teistelt Euroopa riikidelt, kus on 
tähelepanu keskmes õppija, mitte aga 
riikliliku õppekava huvid.

ELUKS VALMISTUMAS: Praeguse 7.b klassi tüdrukud eelmisel õppeaastal 
puutööd tegemas ja poisid pitsat valmistamas.
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Uurimistöö... Ähh... Puhh!
11. klassi rahvas

Millised mõtted on üheteistkümnendike peas pärast uurimistööga mahasaamist.

Alguses arvasin, et info otsimine ja 
teooriaosa kirjutamine on üks liht-
samaid osasid, aga ma eksisin rängalt. 
Teooriaosa kirjutamise tegi keeruliseks 
sobivate allikate leidmine ja korrektne 
viitamine. 

Uurimistöö võttis palju aega ja ener-
giat. Kõige suuremaks probleemiks oli 
oskamatus oma aega töö tegemiseks 
planeerida. Lükkasin pidevalt tööd 
edasi ja nii jäingi lõpuks ajahätta. Järg-

misel korral sellist tööd tehes olen tar-
gem.

Probleemiks oli ka see, et ma ei süve-
nenud piisavalt uurimistöö tegemise 
juhendisse. Lugesin ühe korra kiiresti 
juhendi läbi ja arvasin, et see on piisav 
töö õigeks vormistamiseks. Tegelikult 
selgus, et olin uurimistöö vormista-
misel teinud palju vigu, mida oleks 
saanud kerge vaevaga juhendist kont-
rollida.

Minu uurimistöö tegemine ei oleks nii 
hästi edenenud ilma juhendaja pideva 
abita ja nõuanneteta. Mida lähemale 
hakkas tulema uurimistöö esitamise 
tähtaeg, seda tihedamaks läks ka minu 
koostöö juhendajaga. Juhendajaga on 
hea töös ette tulevad probleemid sel-
geks rääkida ja neile lahendused leida. 
Ühiste arutelude käigus võib tulla ka 
häid mõtteid, mida töö tegemisel ka-
sutada.

Töö teoreetilise osa kirjutamiseks tuli 
leida usaldusväärne materjal ja see läbi 
lugeda. Alustekstide põhjal oma teksti 
kirjutamine nõuab süvenemist ja see 
võtab päris palju aega. Paberväljaan-
ded on mõnes mõttes isegi paremateks 
allikateks, sest nende lugemisel saab 
täielikult ainult ühele tegevusele kes-
kenduda. Paberväljaanded on sageli ka 
usaldusväärsemad. 

Mina õppisin uurimistööd tehes 
kõige rohkem seda, kuidas tulemusi 
analüüsida, kuidas sellist tööd vormis-
tada ning kuidas koostada kaitsekõnet 
ja teha selle juurde kuuluvat kaitsekõ-
net. Kaitsmisel tuli ka esinemishirmust 
jagu saada. Minu jaoks oli väga oluline 
koostöö juhendajaga, kes abistas mind 
nii töö koostamisel kui ka viimist-
lemisel.

Töö teemat valides mõtlesin, et ma 
ei jäta töö tegemist viimasele hetkele 
ja pean vahetähtaegadest kinni. Õn-
neks see peaaegu õnnestus – selle töö 
tegemine andis kindlasti palju koge-
musi selle kohta, kuidas tööd plaanida 
ja kuidas oma aega jagada.

Uurimistööd tehes sain oma töö teema 
kohta väga palju uut teada - see laien-
das mu silmaringi. Kaitsmisel pidin 
näitama, et tunnen oma tööd sisuliselt 
viimse kui detailini, tean kõigi töös ka-
sutatud mõistete tähendust.

Tööd tehes õppisin vajalikku infot 
ebavajalikust eraldama. Tööd tehes tuli 
teha palju otsuseid selle kohta, millist 
materjali kasutada ja millist mitte. Li-
saks tuli arvestada sellega, et töö pik-
kus jääks etteantud piiridesse.

Sain uurimistööd tehes hea kogemuse 
ülikoolis selliste tööde tegemiseks.
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Sulgpallitüdrukud heas hoos
Lilian ja Agnete
Meie koolis käivad paljud sulgpal-
litrennis. Otsisime üles kaks neist: 
Paula Valdna ja Triinu Orgmäe 7.b 
klassist, kellel hiljuti läks väga hästi 
Tallinna koolinoorte meistrivõistlus-
tel. Uurisime lähemalt, mis see sul-
gpall üldse on ning tutvume tublide 
sulgpalluritega.

Mis on sulgpall ja kuidas seda män-
gitakse?
Sulgpall on mäng, mida mängitakse 
reketi ja sulgpalliga. Mängitakse oma 
väljakupoolel, mida vastase omast er-
aldab võrk. Mängitakse 21 punktini ja 
kas kaks või kolm geimi. Mängud on 
nii 2 inimese vahel (üksikmäng)  kui 
ka 4 inimese vahel (paarismäng). 

Millal ja miks hakkasid tegelema sul-
gpalliga?
Paula: Hakkasin sulgpalli mängima, 
kui olin 3. klassis. Sulgpall tundus tore 
mäng ja ma olin oma eelmisest hobist 
tüdinenud.
Triinu: Sulgpallitrennis hakkasin käi-
ma 4. klassi alguses. Paula kutsus mind, 

ja kuna hetkel kuskil trennis ei käinud, 
otsustasin sulgpalli proovida. 

Mis sulle sulgpalli juures meeldib/ ei 
meeldi?
Paula: See on väga aktiivne spordiala ja 
seda on tore mängida. Aga et seda hästi 
osata, on vaja väga palju trenni teha.
Triinu: On raske välja tuua midagi, 
mis mulle ei meeldi, sest mulle väga 
meeldib see ala, muidu ma sellega ei 
tegeleks.

Kes on teie treenerid?
Meie treeneriteks on Kristo Kasela, kes 
on ka Tondiraba sulgpallikooli juht. Li-
saks on meie treeneriteks veel Jüri Tar-
to ja Ants Mängel. Vahel annab trenni 
ka Kaisa Simon.

Mitu korda nädalas trenni teed? Kui 
pikalt?
Paula: Teen trenni 4 korda nädalas. Iga 
trenn on 1,5 tundi pikk.
Triinu: Trennis käin 3 korda nädalas, 
trennid kestavad sama kaua kui Paulal.

Kas tegeled ka millegi muuga peale 
sulgpalli?
Paula: Jah, käin ka rahvatantsus.

Triinu: Jah, käin rahvatantsus ning 
kuulun ka kooli õpilasesindusse ja 
Kresku toimetusse. Tegemist on palju 
ka pärast trenni.

Kui tihti on võistlused ja kui paljudel 
osaled?
Võistlused on igal nädalavahetusel, aga 
need on tihti eri tasemega. See kõik 
oleneb - vahel mitu korda kuus, vahel 
korra üle mitme kuu.

Mis on teie parimaid tulemused?
Paula: Olen paljudel võistlustel käi-
nud ja saanud palju medaleid. Aga ma 
arvan, et minu suurim saavutus on 
8. koht Eesti noorte meistrivõistlus-
tel aastal 2014. Ma olen selle koha üle 
uhke, sest see on ikkagi aasta raskeim 
võistlus ja ma tean, et ma andsin seal 
endast 100%. 
Triinu: Kõige tugevam võistlus, kus 
osalenud olen, on noorte GP. Eelmisel 
aastal sain sel võistlusel U-13 vanuse-
klassis teise koha, see on siiani minu 
jaoks kõige suurema tähtsusega medal. 
Muidugi on mul ka muudelt võistlustelt 
esimesi ja teisi kohti. Kõige värskem on 
koolidevaheliste meistrivõistluste teine 
koht.
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Tahe ja töö viivad tippu
7.b klassis õppiv Alan Antriainen tegeleb tipptasemel võistlustantsuga.

Triinu, Lilian

Meie kooli 7.b klassis käib tubli võist-
lustantsija Alan. Alan käib trennis 
Mustamäel asuvas tantsuklubis. Ta  
on saavutanud paljudel rahvusva-
helistel võistlustel häid tulemusi.

Millal ja miks hakkasid tegelema võist-
lustantsuga?
Kõigepealt käisin ma üldse rahvatant-
sus, sest seal, kus ma elasin, võist-
lustantsu ei saanud õppida. Kui ma 
kolisin Tallinna, pidin ka oma senis-
est trennist ära tulema. Siin olles ema 
soovitas mul uuesti tantsima minna – 
nii ma tegingi ning mulle hakkas võist-
lustants meeldima. Olin siis umbes 
viie- või kuueaastane.

Mis Sulle võistlustantsu juures 
meeldib/ei meeldi?
Meeldib see, et seal on ilusad ko-
stüümid ja huvitavad kavad ning hea 
muusika. Ei meeldi see, et tüdrukud 
peavad ennast meikima ning nüüdsest 
peavad ka poisisd seda tegema.

Mis tantsukoolis Sa käid? Kes on Su 
treenerid?
Käin Esperanza tantsukoolis. Minu 
treeneriteks on Svjatoslav Juškov, kes 
on ka tantsukooli asutaja, Peep ja Ave 
Vardja ning Maria Bõkova. Vahel an-
nab meile trenni ka Merle Leib.

Kes on Su partner? Kas saad temaga 
hästi läbi?
Minu partner on Alisa Dupik. Me 
saame omavahel väga hästi läbi.

Mitu korda nädalas trenni teed? Kui 
kaua trennid kestavad?
Teen trenni 5 korda nädalas ja lisaks 
on meil eratrennid, kus on ainult meie 
paar ning neid on meil 3 korda näda-
las. Iga trenn kestab 1–1,5 tundi. 

Kas võistlusi on palju?
Jah, igal nädalavahetusel on võistlused, 
aga kõigile ei pea minema. Võistlused, 

millel võistleme, valime ise või treener 
saadab. Võistleme tihti rahvusvahelis-
tel võistlustel.

Kuidas võistlused välja näevad?
Kui paare on palju, tantsime vahetu-
stes, et kõik tantsuplatsile ära mahuks. 
On ka olukordi, kus mõni paar segab 
teisi esitamise ajal, kuna nad kardavad 
või arvavad, et tantsid nendest parem-
ini. 

Mis on Su parimad tulemused?
Parimaks pean selle aasta Eesti meis-
trivõistlusi, kus saavutasime 2. koha. 
Nüüd sõidan ma maailmameistrivõist-
lustele.

Mis on võistlustantsu juures kõige 
olulisem?
Kõige olulisem on see, et sa ise tahad 
saavutada häid tulemusi ning treenid 
selle nimel. See ongi võidu saladus.

Mis on võistlustantsu ja rahvatantsu 
juures sarnast? Mis erinevat?
Sarnane on see, et mõlemas tantsivad 
mehed naistega. Erinev on näiteks see, 
et rahvatantsus võib tants kesta isegi 5 
minutit või rohkemgi, võistlustantsus 
on aga reegel, et tants on 1 min ja 45 
sek pikk, harva 2 minutit. 

Erinevus on ka see, et rahvatantsus 
võivad tantsida ka naised naistega ja 
mehed meestega.
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Rihard

“Freesyle”-jalgpall - mis see on?!
Tutvustame uut põnevat palliala, millega tegelevad Eestis üksikud huvilised.

Maailmas muutub aina populaarse-
maks selline tänava-ala nagu freestyle-
jalgpall, mis on harrastajate seas eriti 
armastatuks muutunud viimase viie-
teistkümne aasta jooksul. Selle ala 
põhimõtteks on jalgpalliga erinevate 
trikkide sooritamine, kasutades kõiki 
kehaosi, v.a käsi. 

Tegime intervjuu kahe Eesti 
freestyler’iga: Eno „Pallur“ Lintsiga ja 
Henri Liiveriga, et lugeja saaks pare-
mini aru, mis spordiala see freestyle-
jalgpall tegelikult on.

Millised spordialad aitavad olla 
freestyle’is edukas?
Eno: Raske öelda... Freestyle’i alus on 
pallitunnetus ja seda oskust saab lih-
vida ainult palliga tööd tehes. Küll 
aga on tähtis hea füüsiline vorm, nii 
tegelen iga päev 40–60 minutit vaba-
treeninguga (ingl. k calisthenics). Kord 
nädalas, laupäeva hommikuti, jook-
sen 11 kilomeetrit. Suveti käin ujumas, 
talvel lumelauaga sõitmas. Neid ma 
otseselt trenniks ei pea, küll aga kisu-
vad nad mind rutiinist välja ja viivad 
mõtte tihtipeale freestyle’ilt ära, et siis 
taaskord värske peaga palli kõksima 
hakata.
Henri: Mõnedele freestyler’itele 
meeldib joosta. Jooksmine, ujumine, 
õige toitumine jms aitab kaasa pare-
male vastupidavusele.

Kuidas on lood freestyle’iga Eestis? 
Eno: Eestis on lood freestyle’iga nagu 
ikka iga uue spordialaga. Oma alaliit 
puudub, tegelejaid on vähe ja pigem 
on tegelejad sellised underground tüüpi 
vennad, kes omas nurgas asja ajavad. 
Henri Liiver, Richie Kaljulaid, Siim 
Sonne ning juba lõpetanud kutid, kel-
lega ma omal ajal koos treenisin – San-
der Valk ja Germo Heino –, on konk-
reetsed isikud, kes selle alaga tegelevad 
või on tegelenud.
Henri: Eestis on asi rahulik ja vaevalt 

siin eikusagilt hakkab midagi järsku 
juhtuma. Raske uskuda, et siin võist-
lused toimuma hakkavad – liiga vähe 
inimesi tegeleb selle alaga. Parim või-
malus on ennast proovile panna teistes 
riikides (näiteks iga-aastane maailma 
suurim võistlus Prahas, kuhu tulevad 
kokku freestyler’id üle kogu maailma).

Kas seda ala saab iseseisvalt õppida?
Eno: Absoluutselt saab ja ise tulebki 

õppida. Freestyle on tänava-ala ja ma ei 
näe, et sellise spordiala toomine spor-
diakadeemiasse või mingite rutiinsete 
trennide rühmas tegemine väga mõist-
lik ettevõtmine oleks. Tänavaspordis 
tuleb leida oma viis, see oma nišš, mis 
just sind eriliseks teeb. Kui sa treenid 
kellegagi koos, siis kahtlemata saad 
suuri mõjutusi oma nii-öelda tree-
nerilt. Tänavasport pole mõeldud as-
tumaks teiste jälgedes, igaüks peab ise 

Eno “Pallur” Lints trikitamas põleva palliga. Foto: Kristjan Sakk 
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Õpetajad üksikul saarel
Kailiin ja 

Anna-Maria
Uurisime õpetajatelt, millised on 
nende varjatud küljed ja kuidas nad 
saaksid hakkama ekstreemsetes 
oludes. Kõigil palusime vastata järg-
mistele küsimustele:

1. Kui Te satuksite üksikule saarele, 
siis mis oleksid need kolm asja, mis te 
kaasa võtaksite?
2. Kui Te saaksite valida ühe toidu, 
mida oleks võimalik süüa elu lõpuni, 
siis mis see oleks?
3. Kui Teil oleks võimalik vahetada 
oma amet ükskõik millise vastu, siis 
millise ameti te valiksite?
4. Millised kultuurid teid peale eesti 
oma veel huvitavad? 

Anna Dekelbaum 
1. Esimene asi oleks raamat, et ei oleks 
igav. Võtaksin kaasa ka kirve, et ehitada 
maja, ja hästi palju tikke.
2. See oleks spaghetti carbonara.

3. Ma valiksin psühholoogi ameti, sest 
mulle meeldib teisi inimesi aidata.
4. Mind huvitab väga vene kultuur, sest 
minu juured on sealt pärit, ning korea 
kultuur, kuna see on üsna eriline, võr-
reldes teiste kultuuridega. Kuid tege-
likult on iga riigi kultuur omamoodi 
huvitav.

Liidia Kuusksalu
1. Kindlasti mingi raamatu, aga kohe 
paugupealt ei oskaks öelda, millise. 
Võtaksin ka tikud, et tuld teha, ja noa.
2. Ma arvan, et tatrapuder, sest siis pole 
liha vaja, seal on ju palju häid aineid 
sees.
3. Mulle meeldib õpetaja olla ja ega ma 
ametit ei vahetaks, aga kõrvalt teeks 
küll kas koka- või aiatööd.
4. Itaalia kultuur, sest seal on huvitavad 
toidud. Mulle meeldivad kohad, kus on 
usundiks budism, sest see erineb väga 
paljuski Eestis laiemalt levinud usun-
ditest.

Kalev Kosk
1. Ma võtaksin kaasa kirve, mõõga ja 
kalapüügiriistad.

2. Ma arvan, et tangu- ja mulgipuder. 
Mulle maitseb ka liha, kuid vanemas 
eas pole see enam nii kasulik. Inimene 
alustab ja lõpetab pudruga.
3. Töö kõrvalt ma juba niikuinii tegelen 
käsitööga, kivi-, puidu- ja metallitööga 
ning teen ka sepatööd. See mind huvi-
tabki.
4. Mind huvitavad väga Skandinaavia 
kultuurid. Ma olen suur põhjamaade 
fänn. Need on väga tähtsad minu jaoks, 
kuna ka Eesti kuulub sinna.

Kertu Pildre
1. Võtaksin kaasa perepildi, sest see an-
naks mulle motivatsiooni tagasi koju 
talla, ning tikud ja nuga on vajalikud 
ellujäämiseks.
2. Napoleoni kook, kuna ma oskan 
seda kõige paremini valmistada.
3. Ma arvan, et ma ei vahetaks ametit, 
aga kui saaksin, siis tahaksin laulda 
Eesti Rahvusmeeskooris, aga kuna ma 
olen naine, siis ma ei saa seda teha. 
Samas üheks päevaks oleks tore seda 
katsetada.
4. Inglise ja prantsuse kultuurid, sest 
need on kuidagi südamelähedased.

endale raja looma.
Henri: Youtube on abiks, saab vee-
bis suhelda teiste freestyler’itega. Mina 
alustasin iseseisvalt – kindlasti paljud 
teised ka.
 
Mida on vaja noorel, et hakata 
freestyler’iks?
Eno: See spordiala nõuab väga palju 
iseseisvat tööd nagu iga suur asi siin il-
mas. Püsivus, rutiinitaluvus ja äärmiselt 
suur soov oma elus midagi teistmoodi 
teha, on äärmiselt vajalikud, ega muud 
moodi see tule. Palju on mul olnud 
vigastusi, selle intervjuu tegemise ajal 
olen samuti vigastatud, palju on igasu-
guseid tagasilööke, aga nendest tuleb 
üle olla. Tähtis pole ju see, kui palju sul 
elus tagasilööke on, vaid see, kui kiires-
ti tagasi rajale saad.
Henri: Vaja on palli. Rohkem pole alus-
tuseks vajagi... Kindlasti aitavad kaasa 
head jalatsid, muusika, hea treening-
koht jne.

Kuidas algas Teie freestyler’i karjäär? 
Eno: Motivatsiooni sain Ronaldinho 
videotest, tegemist on minu absoluutse 
lemmikjalgpalluriga. Karjäär kui selli-
ne sai alguse keldrist.  Jah, sellest niis-
kest, tolmusest ja pimedast urkast kor-
terelamu all. Sinna sain oma isa loal 
teha isikliku treeningsaali. Aasta oli 
siis 2007, detsembrikuu, teised ehtisid 
ehetega oma aknaid ja kuusepuid, kui 
mina vanemate ühte keldripoksi va-
nast jamast tühjaks vedasin. Pool päe-
va kulus ja järgmisest hetkest hakkasin 
treenima. 

Külmade talvedega langes keldri 
temperatuur nulli lähedale, seinad olid 
härmas ja külm oli, aga sooja sai lii-
gutades ning sellega ma trennis kokku 
ei hoidnud. Aasta pärast võtsin keldri 
ehitamise suuremalt ette. Lõhkusin 
ruumi täiesti puhtaks ja maha asetasin 
puitpõranda, sest betoonpind sõi mul 3 
kuuga putsapaari tallad sõelapõhjaks. 
Trennitunnid järjest kasvasid, algsest 

45 minutist on tänaseks saanud ca 
3,5-4 tundi päevas. 

Ja nii see läks, kuni 2011. aast-
al püstitasin maailmarekordi trikis 
„ATW“, mida toona tegin rohkem kui 
keegi varem suutnud oli. 2014. aastal 
saavutasin võistlustel Prahas rutiini-
nimelisel alal juba 4. koha, mis on seni 
minu kõrgeim tulemus.
Henri: Nägin Youtube’is videoid ja liht-
salt tekkis huvi. Hakkasin trikke järgi 
proovima jalgpallitrennis ja nii ta läks. 
Hiljem tulin jalgpallist täielikult ära ja 
keskendusin ainult trikitamisele.
 
Kas Te osalete rahvusvahelistel võist-
lustel?
Eno: Osalen. 2012., 2013. ja 2014. a 
olen osalenud Tšehhis toimuval Super 
Ball'il. 2015. aastal lähen sinna samuti 
võistlema. 
Henri: Sel aastal osalen esimest korda 
rahvusvahelistel võistlustel.
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Sõnu polegi vaja!

Üleval: laulu- ja tantsupidu toimus 
sel aastal kehva ilma tõttu aulas.
Üleval paremal: multimeediaguru 
aivar hetkeks hinge tõmbamas.
Vasakul: algklasside aeroobikud 
võitslustules.
All: eesti keele nädalal käisid külas 
näitlejad elina reinold ja märt Pius.


