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Jõulupüha läheneb ning ilm on talvine. Silme ees  
terendab ka suusatamist, uisutamist ja sooja pipar-
münditeed sisaldav mõnus vaheaeg. Nüüd ongi ainult 
tarvis teha veel mõni pingutus. Järgneval viimasel 
koolinädalal saab osa võtta jõuluüritustest, toimub  
jõululaulude kontsert, loomulikult tantsupidu ja alati 
oodatud  12.klassi jõulunädend, mille kallal abitu-
riendid nüüd kõvasti tööd teevad ning viimast lihvi 
annavad. On, mida pikisilmi oodata nii koolis kui 
kodus. 
 Enamik väsinud koolijütse lohutab end ka mõttega, 
et ega sel viimasel nädalal enam suuri pingutusi 
tegema pea.  Kellel aga asju lõpetamata, nendel on 
väljakirjutamist ootavad hinded  viimasel nädalal 
tähtsad korda teha. Ent jõuluaeg on rahuaeg ning 
isegi kui tundub, et tähtsad tööasjad veel ajamist 
tahavad, tundub kõik ikkagi kuidagi teistmoodi ja 
pühalik. 
 Eestlasele on talv sügavuse ja pimeduse rüpes kui-
dagi hubane ja eriliselt maagiline aeg. Loomulikult 
peab pingutama ja väike stress ei tee paha, siiski 
on nii hea, et  niisuguses ajas, mis oleks muidu täis 
pimedust ja ehk täitsa igav, on kodused jõulupühad 
ning uus aasta, mida pidulikult vastu võtta. Igata-
hes, oma viimaste toimetuste sees ja rahuliku jõulu-
vaheaja ootuses võtke kätte ka koolileht, kust saate 
lugeda näiteks Tapal toimunud meedialaagrist ja 
lähemalt ka jõulude tähendusest meie kultuuris. See-
kordne eksemplar on veidi ka nagu õpilasvahetuse-
eri, sest oma kogemustest räägivad nii siia tulnud 
kui ka siit läinud vahetusõpilased, kelle arvamusi ja 
juhtumisi võite juba ise lugeda.
Mina soovin Teile aga kaunist jõuluaega ning meie 
toimetusega loodame uuel aastal tuua teieni jälle 
uusi ja huvitavaid lugusid siit-sealt! :) 
                            

                                           Mai-Liis                   
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09.-11. novembril toimus Tapa Güm-
naasiumis Noorte Meediaklubi poolt 

korraldatud  koolimeedia sügislaager. Kohale 
saabus üle 70 õpilase põhikooli lõpu-ja güm-
naasiumiklassidest üle Eesti. 
Põhirõhk oli suunatud laheda koolilehe 
tegemisele. Tartu Ülikoolis õppivad meedia-
tudengid ja noored tegevajakirjanikud õpeta-
sid kolme päeva jooksul, kuidas teha head 
uudis-, arvamus- ja olemuslugu. Soovi korral 
sai õppida ka fotograafiat ning ajalehe kül-
jendamist. Hoogsa öötöö tulemusena valmis 
ka ajaleht Tipa Tapa. Laagripäeva lõpuks 
kaardistati kõik Eesti koolid, kes on näida-
nud üles huvi koolimeedia vastu.

Mida olite varem Tapa kohta kuulnud?
Pille-Riin: Ma teadsin seda, et siin asub 
sõjaväebaas. Mul on ka palju tuttavaid ol-
nud siin sõjaväes. Olen ükskord hästi külmal 
talvepäeval siit ka rongi peale läinud. Ajaa, 
see on enne Kadrinat, kui Rakveresse sõita. 
Lotte: Teadsin, et siin on sõjaväepunkt ja et 
II maailmasõja ajal ning pärast seda oli siin 
palju vene sõdureid, sõjaväelinn. 

Laagrielule lisasid vürtsi noorte ühised 
tegevused: karaoke, rühmadevahelised 

jooksud, rolli –ja ringmängud. Mõnusa 
meeleolu tekitas ka sõbralik seltskond. „Laa-
gris olid ülimalt toredad inimesed ja väga 
põnevad loengud,“ rääkis laagriline Kelly.

Tapal toimuvat laagrit külastasid 
ka Eesti Päevalehe reporter Tuuli 

Jõesaar ja ajakirja TopGear Eesti uus peato-
imetaja Toomas Vabamäe, kes jagasid õpe-
tussõnu tulevastele ajakirjanikele.
,,Parim laager, kus olen siiani käinud,“ sõnas 
laagriline Helen. Lahkuti heade mõtete ning 
soovidega osaleda sarnastes projektides ka 
edaspidi. See laager tõestas järjekordselt, et 

koolimeedia pole mingi 
kaduv nähtus, vaid üks osa 
koolielust.

Mai-Liis Volmar

 Kuna Tapale tuli seekord-
kokku palju noori üle Eesti, 
huvitas mind, mida laa-
grilised varem Tapa kohta 
teadsid ning millist uut ja 
kasulikku informatsiooni 
jõudsid noored siinoleku 
ajal koguda meie linna 

kohta .Minu küsimustele vastasid Pille-Riin 
(Pärnu), Lotte (Haljala) ja Karin (Saku). 

Karin: Ausalt öeldes ei teadnud ma mitte 
midagi. Alles siia jõudes tuli meil sõbran-
naga meelde, et siin on ju see pataljon, enne 
ei tulnud see meelde. 

Noored meediahuvilised laagerdasid Tapal
Olari Pipenberg 
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Kas Tapale oli raske tulla?
Pille-Riin: Oli üsna raske selles mõttes, et 
bussisõit kestab peaaegu kolm tundi ja läheb 
läbi igast väikesest kohast. Tegelikult aga ei 
ole see väga pikk aeg, näiteks Tartusse sõid-
ab Pärnust sama kaua. Õnneks on olemas 
selline hea koht nagu peatus.ee ja sealt saab 
kõik marsruudid järele vaadata.
Lotte: Ei, õnneks ma ei ela kaugel ning ema 
sai mind autoga Haljalst siia kenasti sõidu-
tada.
Karin: Tegelikult ei olnud. Ma pidin Sakust 
sõitma Tallinna ning sealt rongiga Tapale 
tulla oli väga mugav. 

Kas saite ka midagi uut teada Tapa linna 
kohta?
Pille-Riin: Ma sain teada, kus kandis see 
sõjaväebaas asub, ma arvasin, et see on kohe 
kusagil bussi- või rongijaama juures, aga 
tegelikult on see hoopis linna servas. 
(Pille-Riin imestab, kui ütlen, et me ei puu-
tugi väljaõppekeskusega igapäevaelus eriti 
kokku.)
Lotte: Ma ei teadnud, et teil on koolimaja nii 
korralik ja renoveeritud. Kõik on tõesti hästi 
uus ja ilus. Ma polnud siin koolimajas varem 
käinud ja seda ma ei teadnud.  

Karin: Jah, mina sain teada, et teil on siin 
kõva maadlus, paljud tegelevad jõudsasti 
selle alaga. Vist eriti kreeka-rooma maad-
lusega? Ja teil on vist käsipall ka niisugune 
ala, mida kõik harrastavad. 

Nupuke "Lahked inimesed Tapal": 

* Sain ühe laagrilise -Teele - käest 
teada, et Tapal on väga lahked in-

imesed. Nimelt oli rongis temaga koos siia 
saabunud naisterahvas olnud nii suhtlemis-
aldis, et lubanud Facebookis Teele kindlasti 
üles otsida ja näidanud talle kohale jõudnuna 
ka koolimaja täpselt kätte. 

* Teine laagriline aga oli võtnud inimese 
auto peale ning viinud ta kesklinna, et 

naisterahvas saaks talle näidata, kus see kool 
siis täpselt ikkagi on.

Kes soovib lugeda Meedialaagris kokku 
pandud lehte "Tipa-Tapa", leiab selle 
aadressilt: http://jpg.tartu.ee/dokument/
TipaTapa_laagrileht12_SQ.pdf 

Päevalehe ajakirjanik Tuuli Jõesaar aulas esinemas  (Fotod Helen Õunapuu)
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Tapa gümnaasiumis käis esimene vahe-
tusõpilane VeniVidiVici õpilasvahetuse 

raames. Õpilaseks oli Theresa Tompel Jär-
va-Jaanist. Sel nädalal veetis ta oma tunnid 
7.a klassi seltsis. Theresa viibis Tapa güm-
naasiumis 26.- 30. novembril. Kooliajaleht 
otsustas temaga intervjuu teha.
Miks sa valisid just Tapa gümnaasiumi?
Sellepärast, et ma osalen selles programmis 
esimest korda ja olen varem Tapal käinud. 
Täpsemalt mu vanaema elab siin, seepärast 
tundus ehk lihtsam. Kuna ma käin suvel 
Tapal, on mul juba tuttavaid. Lisaks käis mu 
ema kunagi siin koolis.
Mis on erinevat Järva-Jaani ja Tapa 
gümnaasiumi vahel?
Järva-Jaani kool on väiksem, põhimõtteliselt 
poole väiksem. Õppetöö toimub samuti 
väheke teistmoodi.
Kuidas teil siis õppetöö toimub?
Teil on klassid jaotatud mitmes aines vasta-
valt tasemele rühmadesse, aga meil on nii-
moodi, et kõik on üheskoos. Kes suudavad 
kiiremini teha või aru saada, peavad lihtsalt 
teisi järele ootama. Minu meelest on hea, 
kui on jaotatud taseme järgi.
Kas inimesed on väga erinevad Tapal ja 
Järva-Jaanis?
Jah, on küll erinevad. Tapal on kõik hästi 
sõbralikud. Meie koolis on kõik nagu teist-
sugused. Sellised ülbikud või ma ei teagi...
Mis on sinu jaoks positiivset Tapa güm-
naasiumis? 
Siin on rohkem inimesi. Mõnes mõttes on 
see ka halb. Nagu ma ennem mainisin, siis 
kõik on hästi sõbralikud.
Mis on aga  negatiivset?
Põhimõtteliselt on nii, et suhtled ainult oma 
klassikaaslastega. Meil on klassis näiteks 
nii, et poisid ja tüdrukud suhtlevad kõik 

omavahel. Üldiselt suheldakse terve koo-
liga, sest on vähe inimesi. Siin on aga vastu-
pidi. Poisid on omaette ja tüdrukud ka.
Kuidas sulle meeldivad õpetajad? Kas on 
palju erinevusi?
Õpetajad on toredad. Osad on karmimad, 
osad leebemad.
Kas sinu koolis on ajaleht või koo-
liraadio?
Ajaleht on tõesti olemas. Nimeks „Gümka.“
Kuidas meeldib koolitoit?
Järva-Jaanis on kindlasti parem.
Kas sinu kodukoolis toimub ka erinevaid 
üritusi? Näiteks diskod jne.
Diskosid küll pole, aga igal veerandil on 
stiilinädal. Algklassidele on rohkem üritusi.
Mis emotsioonidega sa Tapa koolist ära 
lähed? 
Kurbade tunnetega, kuna on selline tunne, 
nagu oleks kõigiga juba kaua sõber olnud.

Ühesõnaga jäi Teresa oma nädalaga Tapa 
koolis rahule ja soovitab kõigil sellest 

programmist osa võtta.  Kui sul tekkis huvi 
ise ka kusagile vahetusõpilaseks minna, otsi 
üles Ade Piht või  külasta õpilasvahetuse 
kodulehte: http://vvvopilasvahetus.eu/. 

Vahetusõpilane Tapa gümnaasiumis

Marily Belitšev ja Ade Piht
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Eliisa Gildemann 

Meie kooli õpilane Airi Raus 
otsustas selle aasta veeta 
hoopiski vahetusõpilasena 
välismaal, täpsemalt Saksa-
maal. Koolileht uuris välja, 
mida põnevat Airi Saksamaal 
on näinud-kuulnud ning 
kuidas ühe vahetusõpilase elu 
välja näeb. 

Kuidas tulid ideele minna 
vahetusõpilaseks?
Lõplik idee tuli iseenesest 
eesti keele töövihikust, kuna 
me pidime kirjutama mi-
dagi kirjandi- laadset teemal 
"Miks just mina peaks va-
hetusõpilaseks saama",  ja 
kuna ma selle juba valmis 
olin kirjutanud, siis olin päris 
kindel, et saadan selle ka ära, 
sest vaeva oli selle nimel 
juba kord nähtud. 

Mis tuli sul selleks teha, et 
saada vahetusõpilaseks?
Esiteks tuli saata ära see-
sama juba eesti keele tun-
niks valmis kirjutatud jutuke 
koos taotlus-ankeediga, 
pärast seda tuli valimispäev, 
mis kujutas endast mitmeid 
meeskonnatöö-laadseid ül-
esandeid ja toredaid inimesi. 
Peale selle tuli meil alla kir-
jutada lepingule, leidis aset 
ka sponsorkoolitus ja toimus 
veel palju-palju põnevat. 
Miks valisid Saksamaa?
Kuna mul on kodus (Eestis) 
kaks venda ja ema, kes saksa 
keelt räägivad, siis olin päris 
kindel, et ka minul on 
nendega kunagi vaja salajuttu 
rääkida. :) Ja eks neid põhju-
seid oli veidike veel, näiteks 
see, et riik iseenesest ei asu 
teisepool maakera, kuhu 
satub vaid kord elus.  Saksa-

maale saab lihtsama vaevaga 
jälle külla minna.
Kaua sa oled vahetusõpila-
seks?
Saksamaale läksin ma au-
gusti alguses, siis oli esime-
sel kuul keelelaager, kus iga 
päev saime väga rahvusva-
helise seltskonnaga kokku 
ja õppisime lihtsamaid asju. 
Kuu ajaga sai sellest nagu 
teine perekond! Ja pärast 
seda algas esimesel septem-
bril ka minu sealne koolitee! 
Tagasi Eestisse tulen ma 
kesksuve paiku. Lühidalt 
öeldes veedan Saksamaal 
terve sealse kooliaasta (seal 
on suvevaheaeg tavaliselt 
vaid 3-4 nädalat).
Mis linnas sa elad ja mis 
koolis käid ?
Elan Uslaris, see asub Göt-
tingeni lähedal. Seega olen 
suhteliselt keset Saksamaad, 

Saksamaal vahetusõpilaseks
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kool asub mul sealsamas 
linnakeses ja kannab nime 
Gymnasium Uslar. 
Milline oli esmamulje ? 
Kõik tundus uus ja huvitav, 
aga ka mingis mõttes raske, 
kuna keelt ei oska ja sõbrad 
on maha jäänud. Aga praegu 
on asjad liikunud tunduvalt 
paremuse poole, kõik tüh-
jaks jäänud lüngad on enam-
vähem ära täidetud.
Milline on sinu sealne pere-
kond? 
Keelelaagri perekond 
(terve augustikuu) oli koos 
6aastaste kaksikute, ema, isa 
ja kahe suurema õega, aga 
viimased ei elanud enam 
kodus, seega neid nägin ma 
vaid korra. 
Praegu elan ma koos “ema-
ga” kes on kohalikus koo-
lis õpetaja, mul on ka kaks 
venda ja kaks õde, aga nad 
kõik on minust vanemad. 
Neid siiski näeb ka vaheteva-
hel - mõnda rohkem, mõnda 
vähem! Ja võin öelda, et 
olen sellise kooslusega päris 
rahul!

Milline on koolisüsteem, 
mitu tundi on päevas?
Koolisüsteem on minu jaoks 
veel veidikene keeruline, aga 
nii palju, kui ma sellest aru 
saan, siis kuni 10. klassini on 
klass koos ja õpitakse seda, 
mida õppekava ette näeb, aga 
üheteistkümnendast klassist 
alates saab endale ise kokku 
panna tunniplaani ainetest, 
mida õppida tahad ja mida 
on vaja tulevikus edasiõp-
pimiseks. Mina käin küm-
nendas klassis, kuna tegin 
otsuse, et ehk on mul siis
võimalus kiiremini millestki 
aru saada. Kuna paljud tun-
nis läbi- võetud asjad on juba 
Eestis õpitud, siis on seoste 
leidmine keele ja muude as-
jade vahel oluliselt lihtsam. 
(Tagasi tulles jääb justkui 
aasta vahele ja lähen uuesti 
11. klassi). Tunnid on kõik 
paaris ja 80 minutit pikad. 
Mina olen tavaliselt koolis 
kas kella 12-ni või 15-ni, 
oleneb sellest, kas ülejäänud 

klassil on sel päeval prant-
suse/ladina keel või ei ole. 
Kuna ma kumbagi 
eelnevalt õppinud ei ole, 
siis mul on selle asemel 
vabad tunnid (enamasti on 
need aga viimased ja saan 
koju minna).
Mis sulle seal kõige enam 
meeldib, mis kõige vähem? 
Meeldib - siin ei ole nii külm 
talv.
Ei meeldi - siin pole lund.
Aga mõlemad on veel siiski 
võimalikud.
Kas koduigatsus on ka 
peale tulnud?
Õnneks midagi tapvat veel 
ei ole, aga vahel tulevad ikka 
kodused mõtted ja tahtmine 
oma voodisse magama 
minna! Aga olen endale 
püüdnud sisendada, et see on 
ainult üks aasta ja mu kallis 
Eesti koos kohukestega ei 
kao kusagile!
Kui palju on seal olemine 
sinu saksa keelt arendanud? 
Kas suhtled kohalikega 
saksa või inglise keeles?
Võib öelda, et areng on 

märgatav, augusti alguses 
käis kõik inglise ja keha-
keeles, aga praegu on asi 
juba teisiti, kodune keel 
on saksa keel!
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Mõtteid lahedast koolipäevast

Mitte kaua aega ta-
gasi sattusin väga 

huvitavale üritusele, mis 
tõi tavalistesse rutiin-
setesse koolipäevadesse 
väga mõnusat vaheldust. 
Nimelt oli mul võimalus 
osa saada juba üheksan-
dat aastat järjest to-
imuvast üritusest "Lahe 
koolipäev". 

Hommikul asusime 
teele rongiga, kuhu 
olid reserveeritud ko-
had kõikidele üritusest 
osavõtjatele üle Eesti. 
Niisiis oligi kogu rong 
täidetud rõõmsate ja oo-
tusärevate noortega.
Juba kella üheksaks 
olime jõudnud teatrisse 
Estonia, kus pidime 
veetma kogu päeva. Uk-
sel tervitasid meid vii-
sakad uksehoidjad, meie 
auks oli pandud maha 
punane vaip ning trepil 
tervitasid ja surusid meie 
kätt riigikogu esimees 
Ene Ergma ja "Laheda 
koolipäeva" peakorralda-
ja Märt Treier. 
Kohe, kui olime ennast 
sisse seadnud, saime 
hakata nautima mõnusat 
kohvipausi, pärast mida 
suundusime kõik, 700 
noort Eesti erinevaist 

paigust, kuulama loen-
gut. 
Esimesena astus üles 
Andy Valvur, kes on 
sündinud New Yorgis, 
kuid üles kasvanud 
Jaapanis, elanud Kali-
fornias ja Šveitsis. Kuid 
tema juured on Eestist, 
nimelt põgenesid ta 
vanemad pärast Teist 
maailmasõda Eestist 
Rootsi.
Andy pole kunagi Eestis 
elanud, kuid meie ette 
astus ta kõnelema eesti 
keeles.
Andy rääkis, et täht-
sate valikute tegemisel 
ei tasuks oma otsuseid 
teha teiste järgi, vaid 
tuleks kindlasti järgida 
oma südant. Veel kõneles 
ta oma elust, kuidas oli 
alustanud nö püstijalu-
koomikuna (stand-up 
comedian) 80.-te San 
Franciscos, hiljem esines 
aga juba Los Angeleses ja 
New Yorgis. Sealt sattus 
ta juba televisioonimaail-
ma, olles saatejuhiks 
kanalis Travel Chan-
nel ning tehes kaastööd 
paljudele teistele pro-
grammidele.
Samuti meeldib talle 
kirjutamine ja seda on 
Andy teinud muuhulgas 

nii New York Timesile, 
Cosmopolitanile, Max-
imile, BBC Radiole kui 
ka Deutcshe Wellele.
Järgmisena astus meie 
ette Allar Jõks, kes 
rääkis sellest, kuidas 
temast, maapoisist, sai 
tippadvokaat. 
Kogu vestlus käis üleku-
ulamise vormis, kus Märt 
Treier oli kui ülekuulaja 
ja Allar Jõks ülekuulatav. 
Kutsuti ka erinevaid tun-
nistajaid, kes kinnitasid, 
et Allar on jõudnud tippu 
ainult ausate vahendite 
abil.
Näitleja ja lavastaja 
Jaanus Rohumaa kõneles 
sellest, kuidas tänapäeva 
inimesed ja eriti eest-
lased on tuimad ja loiud, 
kogu rõõmsameelsus ja 
uhkusetunne on justkui 
kadunud. Niisiis õpetaski 
ta meile, kuidas tuleks 
inimestega suhelda, ja 
andis mõista, et iga en-
esest lugupidav inimene 
peab käima sirge seljaga. 
Pärast kehakinnitust as-
tus meie ette loomapida-
jast ettevõtja Karin Sepp. 
Karin rääkis oma kiirest 
maaelust ja mitmesa-
jast lehmast. Samuti 
olid temaga kaasas tema 
mees ja nende kaks väik-

Johanna Vooglaid
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est tütart. Lisaks või-
sime näha laval ka vasi-
kat, kelle nad olid võt-
nud endaga kaasa ning 
kellele Karin oli isegi 
mähkmed jalga pannud. 
Mart Sander jagas meie-
ga mõtteid oma pealin-
naelust, säravatest lava-
hetkedest, kaasstaaridest 
ja rasketest aegadest 
ning valedest otsustest. 
Ehk siis kogu karussel-
list, mis ühe tuntud in-
imese elu pöörlema võib 
panna.
Meie ette astus ka noor, 
vaid 32-aastane di-
rigent Risto Joost, kes 
on juba dirigeerinud 
mitmeid maailma tip-
porkestreid. Risto kõne-
les karjääri tegemisest 
noorena, raskustest 
muusikamaailmas ja 
enese tõestamisest vald-
konnas, kus valdavalt 
tegutsevad vanemad 
ja kogenumad. Lisaks 
pani ta kõlama kogu 
Estonia saali, kui pani 
meid kõiki, seitsetsadat 

noort kaanonis laulma. 
Oli päris võimas heli, 
mis sellest ettevõtmisest 
sündis. Ühel õnnelikul oli 
ka võimalus juhatada ise 
tervet koori.
Viimasena tuli meie ette 
kõigi poolt armastatud 
Tõnis Mägi, kes rääkis 
oma loomingust, eest-
lusest ja sellest, kuidas 
on tema looming alguse 
saanud. Lummavalt 
mõjusid kaks tema esi-
tatud pala, milleks olid 
“Jäljed” ja “Aeg on lahku-
da”.
Lõpuks astus lavale 
Ene Ergma, kes kuulu-
tas välja konkursi “Hea 
eeskuju 2012” võitja. 
Seekordse tunnustuse 
pälvis Jakob Rosin. 
Jakob on sündimisest 
saadik pime, kuid siiski 
võib teha nii mõnelegi 
silmad ette. Nimelt on 
ta loonud pimedate ja 
halvasti nägevate noorte 
skaudirühma. Lisaks 
sellele parandab ta üh-
iskonna teadlikkust 

puudega noortest pro-
jekti «Pane oma meeled 
proovile!» kaudu, kus ta 
kirjeldab, kuidas saab 
üks pime noor hakkama 
tänapäevases tehnoloo-
gilises maailmas, mis on 
üles ehitatud eelkõige 
nägemismeelele. Noor-
mees mängib veel kla-
verit, tema kirgedeks on 
luuletamine-kirjutamine 
ja ujumine.
Niisiis võib kinnitada, 
et seekordne tiitel läks 
täiesti õigesse kohta ning 
kindlasti tasuks meist 
igaühel Jakob endale 
eeskujuks võtta.
  Võib öelda, et meie päev 
oli tõesti väga korda 
läinud ning pani paljude 
asjade üle tõsiselt järele 
mõtlema. 
Soovitan kindlasti 
kõikidel, kel vähegi 
võimalik, võtta osa 
järgmisel aastal to-
imuvast “Lahedast 
koolipäevast”ning võin 
garanteerida, et te ei 
kahetse.

 Lahedast koolipäevast võttis osa üle 700 noore. 
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Mäletamist väärt!

Naljakalt võõras koo-
likell, milleks oli kitarri 

laul, alustas minu koolinäda-
lat  12. novembril  Luunja 
Keskkooli  11. klassis. Har-
junud sellega, et oma klassis 
on 23 õpilast ja nüüd  Luunja 
koolis ainult 10 inimest, oli 
esimestel tundidel küll im-
elik tunne, justkui oleks suur 
haiguste epideemia alanud. 
Kindlat põhjust, miks ma 
läksin Luunja Keskooli, ei 
olnudki. Ma tahtsin minna 
kooli, kus ma enne sinna 
minemist ei tea mitte kedagi, 
ja suurim põhjus oli see, et 
teen uurimustööd teemal 
„Õpilasvahetuse plussid ja 
miinused.“  Ma olen alati 
tahtnud minna võõrasse selt-
skonda ja vaadata, kuidas mi-
nusse suhtutakse ning kuidas 
ma ise võõras keskkonnas 
hakkama saan. 
Õppimise poole pealt oli li-
htsam kindlasti Luunja koo-
lis. Sealne koormus tundus 
väiksem ja vähemnõudlikum, 
väga positiivne oli see, et 
kõik õpetajad arvestasid 
õpilastega ja said aru 
sellest, et  kui mõnes teises 
aines oli kontrolltöö, siis ei 
jäetud eriti 
palju õppida muudes ainetes. 

Päris adekvaatset hinnangut 
ma küll anda ei saa, sest olin 
seal nii vähest aega, kuid 
selle nädalaga jäi kõigest 
väga postiivne arvamus.
See nädal võõras koolis läks 
imekiiresti, alles läksin sinna 
ja juba oli aeg lahkuda, kuigi 
selle vähese ajaga sai kogu 
klass, kool ning kõik uued 
sõbrad nii omaks, nagu oleks 
neid teadnud juba aastaid.  
Minu esmakordne koge-
mus oli see, kui ma koolist 
läksin koju paadiga üle jõe, 
nimel üle Emajõe, sest mu 
vahetuspere elas jõe kaldal. 
Vahetusnädala jooksul te-
gin nii mõndagi huvitavat ja 
enne ei saanud koju minnagi, 
kui käisin ära ka Luunja 
superpopil üritusel - dis-
korite festivalil, mis oli päris 
omapärane. See nägi välja 
selline, et noored algajad 
DJ-d võistlesid seal, samal 
ajal teised said lõbutseda ja 
tantsida. 
Nädal aega Luunja koolis 
oli minu jaoks nagu super-
puhkus.  Kõik õpetajad ja 
õpilased võtsid mind nii hästi 
vastu. 
Kool ja kõik muu sai kiiresti 
selgeks ja kohanesin seal 
ruttu.

Luunja koolis oli väga hea 
see, et puhvetist oli võima-
lik osta vähese raha eest 
praadi iga päev. Ise tead-
sid, mis päeval sööd. Sooja 
kohvi, kakaod, teed ja sooje 
pehmeid saiakesi võis igal 
ajal manustada. Nädala lõpus 
polnud enam absoluutselt 
mingisugust tahtmist koju 
minna, hea meelega oleks 
jäänud veel üheks nädalaks. 
Kui kellelgi peaks olema 
soovi kogeda midagi sar-
nast, kas suuremas või just 
väiksemas koolis, siis soo-
vitan südamest minna va-
hetusõpilaseks ja just Eesti-
siseselt, sest meie maa on nii 
väike js pärast vahetusnäda-
lat on tore jätkata suhtlemist 
oma uute sõprade ja sõbran-
nadega. Põhjus ei tohi olla 
loomulikult ainult selles, et 
saada endale uusi tuttavaid, 
vaid milleski enamas, aga 
selle miski muu peaks igaüks 
enda jaoks ise välja mõtlema, 
et mis just tema jaoks on see 
põhjus. 

Ade Piht



TG 11

“Nädal aega 
Luunja koolis 
oli minu jaoks 
nagu super-
puhkus.  Kõik 
võtsid mind nii 
hästi vastu. “
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Uudistamas Puhja gümnaasiumit

Vahetusõpilaseks käis meie 
koolist ka Kaari Aupaju 

(11.H) ning tema valis kooliks 
Puhja gümnaasiumi. Intervjuus 
räägib Kaari lähemalt, mida ta 
uues koolis uut ja põnevat nägi. 

Mis ajendas Sind osalema 
õpilasvahetusprogrammis?
Esmane ajend ,osalemaks 
vahetusõpilasprogrammis, oli 
saada uusi kogemusi. Olen 
alati soovinud minna vahe-
tusõpilaseks välismaale, aga 
see on suhteliselt kulukas ning 
aeganõudev ettevõtmine ja 
kahjuks tegemata jäänud. Nüüd 
siis kasutasin kohe võimalust, 
kui kuulsin Eesti-sisesest 
õpilasvahetusprogrammist.
Miks valisid just selle kooli, 
kuhu vahetusõpilasena õp-
pima asusid?
Kaalusin tegelikult päris palju, 
mis kooli kasuks otsustada. 
Uurisin VeniVidiVici õpilas-
vahetusprogrammi kodulehelt 
erinevate koolide tutvustusi 
ning pilte ja kohe alguses tun-
dus Puhja Gümnaasium kuidagi 
sümpaatsena. Olulist rolli män-
gis see, et tahtsin minna võima-
likult kaugele enda koolist ja 
Tartu on olemuselt igati positi-
ivne. Kuna päris linnakooli 
minna ei tahtnud, siis Puhja, 
väike koht Tartu külje all, tun-
dus suurepärase valikuna. 
Mis Sind uues koolis positi-
ivselt üllatas, mis vääriks 
esiletõstmist?
Kõik õpetajad olid väga sõbra-
likud ja mõistvad. Väga palju 

tunti huvi Tapa Gümnaasiumi 
vastu, kus ma päriselt õpin. 
Mulle meeldis see, et ei oldud 
ükskõikne ses suhtes, kas mina 
ka teen tööd kaasa või mitte. 
Minult ikka küsiti ka küsimusi 
ja oodati õigeid vastuseid, mitte 
ei lubatud lihtsalt klassiruumis 
mingil moel ära olla.
Millised olid suurimad erine-
vused Sinu ''vana'' ja ''uue'' 
kooli vahel?
Kõige meeldejäävam ja positi-
ivsem erinevus on kindlasti 
koolikell, mis helises ’’uues’’ 
koolis. Ma lausa nautisin igat 
korda, kui see kostus, olen-
emata sellest, kas see alustas 
või lõpetas tundi. See kõlas 
nagu džungel. ’’Vanas’’ koolis 
seevastu saadab meid tundi ja 
tunnist välja väga vali ja vahel 
isegi ehmatav tirin. 
Teisalt tooksin välja erinevuse, 
et ’’uues’’ koolis on  päeval 
uksed lukustatud, mis ei ole er-
iti mugav variant, kui arvestada 
sellega, et seal ka koolipuhvetit 
pole. Samas, kui see kind-
lustab, et rohkem õpilasi osaleb 
neile kohustuslikes tundides, 
siis polegi selline variant väga 
halb, aga mina panin tähele, 
et need, kes tahavad popitada, 
leiavad selleks võimaluse nii 
või naa.
’’Vanast’’ koolist hakkasin selle 
nädala jooksul enam igatsema 
kooliraadiot, mis muusika ja 
uudistega vahetunnid sisukam-
aks teeb.
Positiivne oli ’’uue’’ kooli 
puhul veel see, et kõiki toitlus-

tatakse seal tasuta ja pakutakse 
väga häid sööke. 
Üks asi, mis mind veel positi-
ivselt meelestas, oli õpetajate 
suhtumine pinginaabri või 
teistega jutustamisse tunni ajal. 
Tundus, et peamine on, et töö 
ära tehakse ja ka õpetajaga 
kaasa räägitakse, mitte ei ole 
põhiline, et tunnis oleks vaikus 
ja kõik enda ette ülesandeid 
lahendaksid. Muidugi vaikuses 
on kindlasti kergem kesken-
duda, aga eks see ole ikka iga 
õpilase enda asi, kas ja kui 
palju ta tunnis kaasa mõtleb. 
See on ’’uue’’ kooli pluss 
’’vana’’ ees. 
Millega tegelesid väljaspool 
koolitunde?
Kahjuks pean tõdema, et väl-
jaspool koolitunde mul oli tege-
likult suhteliselt vähe tegevust. 
Esimesel õhtul sain oma ’’uue 
vanaemaga’’ lähemalt tutta-
vaks. Teisel õhtul küpsetasime 
pirukaid ja sõime neid Kristiina 
(klassiõde, kes mind nõus oli 
võõrustama) emaga tutvudes 
ja teed juues. Järgmisel päeval 
pärast kooli sõitsime Kristiina 
ja tema emaga Tartusse. Seal 
käisime uisutamas ning 4D 
kinos, hiljem kohtusime ka 
mu ’’vana’’ klassiõega, kes oli 
samal nädalal Luunja Kesk-
koolis vahetusõpilane, tema 
võttis enda majutaja kaasa 
ning kinos käisime kõik koos. 
Oli väga lõbus! Ühel õhtul 
käisin enda klassivendadega 
väljas, nendega jalutasime ja 
rääkisime juttu. Poisid näita-
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sid mulle enda lauluvideosid 
ja tegid niisama nalja. Ühed 
väga sõbralikud, positiivsed 
ja mõistlikud inimesed on. 
Plaanisime minna loomade 
varjupaika, siis ka Aurasse 
ujuma ning veel tegevusi, aga 
kahjuks jäid need kõik ära ja 
seetõttu pean ausalt tunnistama, 
et niisama vedelemist oli ikka 
ka. Samas, tänu sellele sain ma 
igaks koolipäevaks ilusti välja 
puhatud ning ka koduseid ül-
esandeid pidi lahendama, seega 
kokkuvõttes oli üks positiivne 
nädal. Tahtsin minna võrkpal-
litrenni ka, aga mind ei lubatud 
ning ka jalgpallitrennist ma osa 

ei saanud, sest poisid kartsid, et 
ma võin haiget saada, sellest on 
kahju, aga jõudsin käia ka ka-
hel sünnipäeval ning olen igati 
rahul selle nädalaga, hooli-
mata sellest ,et kõik ei läinud 
plaanipäraselt.
Mida andis Sulle õpilasvahe-
tuses osalemine?
Õpilasvahetuses osalemine 
andis mulle juurde palju en-
esekindlust selles osas, et alati 
tuleb proovida uusi asju, sest 
muidu ei saa kunagi teada, 
mida head see kaasa võib tuua. 
Õppisin hindama neid võimalu-
si, mis Tapa Gümnaasiumis on, 
aga Puhjas mitte. 

Loomulikult ma ei arva, et 
Puhja on kehvem kool, lihtsalt 
on veel arenemisruumi. Sain 
uusi tutvusi, mis oli ka üks 
eesmärke. Jõudsin selgusele 
asjas,   kui hästi ma tulen toime 
olukordades, mis ei vasta ab-
soluutselt mu algsetele ootus-
tele. Võtsin kaasa palju häid 
emotsioone ning positiivset 
energiat ja sain kuhjaga moti-
vatsiooni edasiõppimiseks. 

Intervjuu Kaariga koostas ja viis läbi Puhja kooli huvijuht Tiina Lauri

Gümnaasiuminoored sümfooniaorkestri                                kontserdil

Muusikaajaloo tundide 
raames on meie noortel 

tänu õpetaja Madis Kivisil-
lale juba mitmeid kordi olnud 
võimalus kogeda heal tasemel 
kultuurielamusi. Seekordki, 
7.detsembril käisid mitmed 
gümnaasiumiklassid  Estonia 
teatris kuulamas Põhjamaade 
Sümfooniaorkestri 15. sün-
nipäevakontserti. Esitusele 
tulid Mozarti viiulikontsert 
nr. 3 (solistiks Sergei Doga-
din Venemaalt) ning Gustav 
Mahleri 5. sümfoonia. Enne 
kontserdile sõitmist tutvusime 
tunnis lühidalt ka esitusele 
tulevate teostega ning viisime 
end lähemalt kurssi teoste 
taustaga. Bussiga sõitsime 

kohale lumisesse Tallinna, 
kus Estonia teatrisse oli juba 
kogunenud päris palju muusi-
kahuvilisi. Niisiis, tegemist 
oli kahe erinevast ajastust 
pärineva ning eriilmelise 
teosega väljapaistvatelt he-
liloojatelt. Seepärast oli meie 
muusikasõpradel hea võimalus  
teoseid ning ajastuid võrrelda 
ning enda lemmik valida, 
eelkõige aga nautida väga hästi 
ning sujuvalt esitatud muusikat 
oma ala tõelistelt tegijatelt. 
Viiulivirtuoos Sergei Dogadin 
jättis oma trillerite ja hingeliste 
nootidega suurepärase mulje 
ning Mahleri teos oli esitatud 
puhtalt ja võimsalt. Arvata-
vasti ka need meie seast, kes 
klassikalist muusikat iga päev 

eriti palju ei tarbi, said meel-
diva kogemuse osaliseks ning 
tõdesid, et ei olnud sugugi 
igav, nagu vahel võib tunduda 
kellelegi, kes väga klassikalist 
muusikat kuulata ei armasta. 
Head muusikat aga meeldib 
tegelikult ikka kõigile kuulata 
ning kokkuvõtteks võib küll 
öelda, et meie kontserdikülas-
tus oli sisukas ja meeldejääv 
ning pakkus igaühele meist 
midagi, mida meenutada. 
Samuti suured tänud õpetaja 
Madisele, et ta selliseid käike 
organiseerib ning võtab meiega 
taolisi silmaringi avardavaid ja 
väga ainekohaseid väljasõite 
ette.  

Mai-Liis Volmar
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Jõulud on meie aastaringi üks 
kõige olulisemaid pühasid 

ning enamus meist ei kujutaks 
aasta-lõppu jõuludeta ettegi. Miks 
siis? Pakun välja, et sellepärast, 
et jõulupühi ümbritseb suur hulk 
traditsioone ja üha korduvaid 
toiminguid, mida me kõik nau-
dime ja põnevusega ootame. Meil 
on üpris selge ettekujutus sellest, 
mida me jõulude ajal teeme, kuid 
nagu suuremaks saades sageli 
juhtub, tahame me lõpuks ikkagi 
teada, miks.
Raskemini  seletatav  tundub 
meile just jõulude väline vorm, 
kuivõrd sisust rääkides võivad 
peaaegu kõik öelda, et jõulud on 
perekonna, läheduse ning rahu ja 
puhkuse aeg ning kellel seda pole, 
jääb  jõuludest  tegelikult  ilma. 
Ometi kuulub tõeliste  jõulude 
juurde palju sellist, mida esmapil-
gul nende väärtustega seostada ei 
oska. Järgevalt püüaksingi valgust 
heita mõningate rahvusvaheliste 
jõulutraditsioonide päritolule ja 
tähendusele.

Jõulupuu

On enesestmõistetav, et jõu-
lude ajal peab toas olema 

jõulukuusk ning mitte lihtsalt 
niisama, vaid seda tuleb ka ehtida. 
Oma kodu ehtimine igihaljaste 
puudega, nagu näiteks okaspuud, 
on ise-enesest tuhendete aastate 
vanune komme ning tuletab eriti 
põhjapoolsetes maades inimestele 
meelde, et pärast pikka pimedat 
talve tuleb ka kevad. Puu, mis 
oma lehti (või okkaid) kunagi ei 
kaota on ju väga sobivaks süm-
boliks edasi kestvast elust. Lisaks 
usuti kas maagilistel või meditsi-
inilistel alustel, et tuppa toodud 

igihaljad taimed aitavad peletada 
haigusi.
"Jõulupuust" kui sellisest võib 
rääkida alatest keskajast, mil vii-
masel päeval enne jõule meenutati 
Aadama ja Eeva pattulangemist 
ning keelatud vilja lugu paradii-
siaias. Et muud puud olid raagus, 
kasutati müsteeriumi e. näidendi 
läbiviimiseks mõnda okaspuud, 
mille otsa riputati näiteks õunu, 
ning selleks, et tähistada Jeesuse 
ohvrisurma meie pattude eest, 
lisati ka kuivatatud armulaualeiba.
Esimesed teated puude ehtimisest 
ja kaunistamisest pärinevad Ees-
tist ja Liivimaalt, kus Mustpeade 
vennaskond püstitas Tallinna 
raekoja väljakule 1441. aastal 
jõulukuuse, mida ehiti õunte, 
pähklite ja maiustustega, mida 
lapsed sellelt võisid korjata. Seega 
võib öelda, et jõulukuuse ehtimine 
on Eestile vägagi iseloomulik, 
kuigi see tava levis samal ajal 
kõikjal Kesk-Euroopas. Küünlaid 
ja väärisesemeid hakati kaunis-
tamiseks kasutama 18. sajandil 
ning tänapäeval, nagu teame, on 
see asendunud elektrivalgustite ja 
plastmassiga, kuid ometi soojend-
ab igal talvel meie südameid ning 
teeb kodu nii hubaseks.

Kingitused

Kingituste tegemist detsem-
brikuus võib seostada mit-

mesuguste kommete ja isikutega 
läbi ajaloo. Vanas Roomas jumal 
Saturnuse auks peetavate detsem-
brikuiste pidustuste juurde kuulus 
näiteks pidusöök, milles orjad 
võisid isandate kombel lauas is-
tuda ja einestada ning lastele tehti 
mitmesuguseid kingitusi. Keiser 
Caligulast on teada, et ta lasi teha 

endale uusaastakingitusi ning 
tavatses neid arvustada ja kehve-
maid naeruvääristada.
Kristliku maailma jõulukinkide 
traditsioon pärineb samuti 
Roomast ning võib omada teatud 
juuri saturnaalide kombestikus. 
Kinkimise tava kristlik selgitus 
rajaneb aga asjaolul, et jumala 
poeg Jeesus Kristus on kingi-
tuseks kõigile inimestele, kuna 
kandis karistuse kõigi inimeste 
eksimuste eest, ning leiab toetust 
piibliepisoodist, kus tähetargad 
hommikumaalt toovad vastsündi-
nud Kristusele kingitusi – kulda, 
viirukit ja mürri.

Jõuluvana

Kinkimise traditsioonil on 
kogu läänemaailmas ka 

kindlad ajaloolised eeskujud, kes 
tänapäeval esinevad erinevates 
traditsioonides kingituste toojana. 
Inglisekeelne nimetus Santa 
Claus tuleneb 4. sajandil Myra 
linnas elanud piiskop Nikolause 
nimest (Püha Nikolaus). Mees oli 
äärmiselt pühendunud jumalale 
ning tuntud oma heldekäelisuse 
poolest vaeste inimeste suhtes. 

Millest koosnevad jõulud
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Eriti kuulus on legend sellest, 
kuidas piiskop Nikolaus tasus 
ühele vaesele mehele tema kolme 
tütre pruudiluna, et viimastel ei 
tuleks ellujäämiseks tegeleda 
prostitutsiooniga. Teatavasti on 
pruudiluna suurem summa raha, 
mille peigmees tasub pruudi isale 
kingitusena ja õiguse eest tütrega 
abielluda, aga katoliku kiriku 
piiskopid ju ei abiellu. Niisiis oli 
tegemist väga erilise kingitusega. 
Muide, mitmes Lääne-Euroopa 
riigis kannab jõuluvana tänase 
päevani vaimulikutalaari.
Teine jõuluvana prototüüp on 
Nikolause kaasaegne Püha Vassil-
is, kes samuti annetas kogu oma 
isikliku vara vaestele ning seisis 
kehvemate eest. Legendi järgi 
piiranud kord sõjavägi Kaisarea 
linna ning nõudnud lahkumise 
eest lunaraha. Vassilis kutsus 
rahvast üles raha ja väärisesemeid 
annetama, et elanikud võiksid 
pääseda, ning kogus vabatahtlike 
annetustena nii palju varandust, 
et rahva kollektiivset ohvri-
meelsust nähes väepealik häbenes 
ja lahkus ilma lunaraha võtmata. 
Kuna Vassilis ei teadnud, mis 
kellelegi kuulunud oli, jaotas ta 
varanduse laiali nii, et lasi kõik 
suurte leivapätside sisse küpse-
tada ning kodudesse laiali saata. 
Kreeklased söövad tänapäevani 
uusaastapäeval leiba, mille seest 
võib leida üllatusmündi.
Küllap häid ja lahkeid inimesi on 
palju ning ennastsalgav, omakas-
upüüdmatu kinkimine meile kõig-
ile eeskujuks. Eriti tänapäeval, 
mil meie elutervet ja tähendusri-
kast ligimesearmastust varjutab 
jõulueelne osturalli ning piinlik 
vajadus paljudele inimestele kas 
või midagi väikest ja mõttetut 
kinkida.

Sõim ja beebi?

Ahjaa, jõulusid tähistatakse 
ju teadupoolest 25. detsem-

bril (24.on jõululaupäev). See on 
talvine pööripäev ja pärast seda 
hakkavad päevad taas pikenema. 
Vanas Roomas austas osa rah-
vast sel päeval päikesejumalat, 
ent üha mõjukamaks muutuv 
kristlik kirik otsustas 4. sajandil 
vastukaaluks tähistada sel päeval 
Jeesuse Kristuse sünnipäeva, kes 
on "tõeline valgus, mis valgustab 
iga inimest", nagu ütleb piibel. 
Jeesuse tegelik sünnikuupäev on 
teadmata, nagu enamiku tuntud 
ajalooliste isikute puhul, kes sel 
ajal elasid. Sellest ajast tähistavad 
kristlased ning nende eeskujul 
kogu läänemaailm kord aastas 
Jeesuse sünnipäeva. Jeesuse 
surma ja ülestõusmist tähistatakse 
muide igal nädalal juba nende-
samade sündmuste toimumisest 
saadik – see on pühapäevase 
armulaua tegelik sisu. Jõulude 
sisu ning ühtlasi meie tänapäevase 
kingituste ja jõuluvanatraditsiooni 
põhjus on see, et jumal saatis 
oma poja Jeesuse, kes sai tavalise 
inimese sarnaseks ning sündis 
lapsena maailma, et näidata meile, 
milline on isa ning võtta surres 
enda peale inimkonna süü jumala 
ees.

Jeesuse sündimise lugu võib 
lugeda piiblist, näiteks Luuka 
evangeeliumi ja Matteuse evan-
geeliumi algusest. Sealt võib 
muuhulgas eest leida selliste jõu-
ludekoratsioonide algupärase sisu, 
nagu näiteks täht, inglid, loomad, 
Joosep ja Maarja, sõim ja beebi, 
kolm tarka jne.
Niisiis on jõulude sisu omakas-
upüüdmatus armastuses ja en-
nastohverdavas andmises, mis 
on tähendusrikas ja liigutab meie 
kõigi südameid. Põhjus, miks 
jõulud tunduvad meile sisutühja 
kommertsmullina, seisneb pa-
hatihti selles, millisele lainele 
oleme häälestanud oma südame: 
kas kingituste saamisele ja tüü-
tule vastukinkimise kohustusele 
või soovile vastu võtta ja osutada 
tõelist hoolt ja armastust.

Esitan igale lugejale väljakutse: 
osuta alanud jõuluajal armas-

tust või hoolitsust kellelegi, kes ei 
saa seda sinult eeldada (sul pole 
selleks kohustust). Tee seda nii, 
et too inimene rõõmustab, kuid 
ei tunne ennast kohustatuna sulle 
millegagi tasuma. See on kallihin-
naline ja kaunis ning mis veelgi 
enam – jõulud on jõudnud sinu 
südamesse! ;)
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KUSTI JUHULUULET
KUI KÄSGIDAKSE LUULETADA

Kui minul käsgidagse  luuletada, 
siis ma tee regivärsi,
sest siis õbetaja ei saa üdleda, 
et on vika sees,
sest on ea, kui tähed on teistmoodi läinud.
Selle nibi teadsid juba meie esivanemad.

PÜHENDATUD ÕBETAJALE

Ta tab luulet.
Ei tule luulet.
Tehku ise luulet.

LUGEMINE 

Ta luges kaks päeva 
raamatut,
lõpetas,
ja alles siis hakkas mõtlema, 
et millest seal oligi kirjutatud.
Ta oli üldse üks alatu inimene.

KODUS

Kodus püüan olla korralik.
Lõhun puid ja teisi asju.
Kannan vett ja parandan ennast.
Minu ema on poes müüa.
Igal õhtul, kui on põnev film, oleme terve 
perega teleri taga.
Minul noorust ei ole. aga säde on.

 MEIE ÕBETAJA

/.../
Mõnikord ragistame ka,
aga kõik saab jutti,
kui räägid tõtt.

Eile keset geograafiat põrutas ta äkki:
“Kusti, kus on pangadeš!”
Ma panin kohe sirgelt vastu:
“Mina pole võtt!”
Kahe virutas,
aga hinge jättis rahule...

Vahel ka õbetaja räägib nii,
et klass on naeru käes kõveras nagu vana 
koli.
Näiteks oma reisist Saksamaale.
Ta ütles: “Kui te sinna Buchenwaldi satute,
ja väga võimalik, et te sinna satute...”
Mina küll aru ei saanud, mis seal naljakat 
oli,
aga teine kord, 
kui ta rääkis,
et pärast kooli asutame perekondi,
seal oli küll üks naljakas tõik.
Ta ütles: “Varsti te saate isadeks, hiljem 
emadeks. Kõik.”
Siis naersin mina ka.

VEERANDILÕPP

Õppimine veereb nüüd suurte sammudega
edasi ka ilma direktori kisata.
Kolm keskkooliaastat pole ka enam kiviga 
visata.
Meie klassi õppeedukus lonkab kõigil
kolmel jalal.
Klassijuhataja ütles, et kui nii edasi läheb,
ei saa ta tööd ühelgi muul erialal,
et klassist peab kaduma kahemeeste sugu.
Mati siiski sai aktusel kiituskirja 
ja Eno Raua raamatu.
Päris kriminaalne lugu.

Koju jõudes küsis ema, 
kus ma olin nii kaua.
Minu tunnistust vaadates isa istus ümber 
laua.

Huumorikilluke



Järjejutt „Varjatud mõrv“

Oli hiline õhtutund. Terry istus kodus diivanil ja haigutas. Tema ees laual oli kuhi Shara toast 
võetud fotoalbumeid ja üks kokkuvolditud paberileht, kuhu peale oli kirjutatud: „Sa oled 
minu!“ Mees oli üpriski kindel, et oli midagi kahe silma vahele jätnud. Korraga peatus ta pilk 
sõrmusel, mida Shara kandis. Võtnud luubi ja uurinud seda nii lähedalt kui võimalik, mõistis 
ta, et tegemist oli ehtsa teemantiga. Coldman oli neid pilte mitmeid kordi hoolikalt 
vaadanud, kuid nüüd oli ta tähelepanu suunatud sõrmusele. 
Igal pildil oli tüdrukul see sõrmes. Terry oli laipa sündmus-
kohal uurinud ja mäletas täpselt, et mingit sõrmust ta Sha-
ra sõrmes küll ei näinud. Rahul oma avastusega, otsustas 
mees väsimusele järele anda ning vajus sügavasse unne.
Hommikul ärgates tundis Terry Coldman ennast väljapu-
hanud ja reipana. Pärast seda, kui oli kosutanud ennast 
hommikuse kohvi ja võileibadega, oli ta valmis uurim-
ist jätkama. Võtnud laualt fotoalbumid, istus ta autosse 
ja sõitis tööle. Kohale jõudnud, asetas Terry albumid 
oma töölauale, võttis kokkumurtud kirjakese, mida ta 
ühe albumi vahel oli hoidnud, ning oli just valmis ka-
binetist lahkuma, kui ta uksel Lizziga kokku põrkas. 
„Hei! Ma olin just sinu poole teel,“ ütles Terry pisut 
kohmetuna äkilisest kohtumisest, „tahtsin sulle selle 
kirja tuua, mis ma Shara toast leidsin. Mõtlesin, et 
äkki saaksid siit pealt mõned sõrmejäljed võtta.“ 
Lizzi naeratas ja lausus: „Muidugi  saan,“ ta haaras mehe 
käest paberitüki ning jätkas, „muideks, mul on sulle ka uudiseid. Leidsin Shara sõrme küünte 
alt ühe poisi DNA-d. Tema nimi on Carlos Walker. Uurisin meie andmeregistrist järele ja ta 
on kirjas paari väiksema rikkumise pärast.“ „Suur tänu sulle,“ vastas mees, naeratus näol. 
Terry haaras oma jaki ja suundus Shara maja poole. Kohale jõudnud, seisatas ta hetkeks, kuid 
koputas siis. Ukse avas Elen. Detektiivi märgates oli ta pisut üllatunud, kuid küsis siis sõbra-
likult: "Tere, kas ma saan teid veel kuidagi aidata?“ 
„Kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma küsiksin teie käest veel mõned küsimused,“ vastas 
Terry lahkelt. 
Pilk naise silmis oli ütlemata kurb, kui ta kostis: „Muidugi mitte. Aitan igati, peaasi, et Shara 
mõrvar kätte saadaks.“ 
Coldman astus tuppa. Ringi vaadates märkas ta, et maja sisustus oli pisut ümber tõstetud. 
Laual seisis raamitud pilt Sharast ja selle kõrval põles musta lindiga küünal.
 „Mulle ei ole ikka veel päris kohale jõudnud, et Sharat ei ole enam,“ rääkis Elen, pannes sa-
mal ajal teekannu tulele, „tegin majas mõned korraldused, et mõtteid mujale saada.“ 
Terry istus tugitooli ja alustas küsimuste esitamist: “Kas te tunnete Carlos Walkerit?“
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Küsimus oli Eleni jaoks kummaline, kuid ta vastas: „Põgusalt. Tema ema ja mina olime ku-
nagi väga head sõbrad ja ta käis tihti mul külas, eks ta siis võttis oma poja kaasa. Pikapeale 
jäi meie sõprus kuidagi soiku ja külaskäigud jäid harvemaks. Carlos käis siin veel hiljuti 
paar korda Sharat vaatamas.“ Kui Elen oli lõpetanud, ulatas ta teetassi Terryle ja võttis istet. 
Detektiiv kortsutas kulmu, rüüpas lonksu teed  ja esitas järgmise küsimuse: 
"Mhh.. aga Shara sõrmus. Palun rääkige mulle sellest. Kellelt ta selle sai?“ 
Naine naeratas, kui ta vastas: "Oma isalt, Rolandilt. Ta sai selle kümnendaks sünnipäevaks. 
Mina muidugi küsisin oma mehelt, kas liiga vara ei ole sellist kingitust talle teha, et ta on ju veel 
nii väike ja võib selle ära kaotada. Mu mees seda muidugi ei arvanud. Ta hoidis Sharat väga,“
 Elen tegi väikse pausi. Ta ohkas, kogus mõtteid ja jätkas: „Lõpuks õnnestus mul Sha-
ra ära rääkida, et ta sõrmust iga päev ei kannaks. Neli aastat hiljem, kui Roland suri, oli 
see tüdrukule väga suur šokk. Ta hakkas sõrmust pärast seda iga päev kandma. Teate, 
Roland tõesti armastas Sharat. Ta pärandas tüdrukule väga suure osa oma rahast.“ 
Pisar    voolas      mööda     Elena  põski alla ja ta silmad olid täis kurbust, kuid ta lisas: “Teate, 
Shara tahtis selle raha annetada lastele, kes põevad surmavat haigust. Ta otsis välja erinevaid 
haiglaid, kuhu ta saaks ülekandeid teha. Jah, tal oli suur süda. Miks ta küll pidi nii noorelt 
lõpetama? Ta oli ju kõigest seitseteist aastat vana." 
Terry tõusis, pani käe lohutavalt Eleni õlale ja ütles vaikselt: "Suur tänu teile.“ 
 Kohe pärast seda, kui Coldman oli Eleni majast lahkunud, helises ta telefon. Helista-
jaks oli Lizzi, kes teatas, et ta leidis kirjalt Shara ja ka Carlose sõrmejälgi. Terry 
Coldman oli nüüd täiesti kindel, mida ta tegema peab. Ta istus autosse ja sõitis ära.  

                                                                                                 ….jätkub järgmises numbris
                     

                                       Kristi Vooglaid
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