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  Lõpetamised ja suvepuhkuse  
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Märts
10. märts  filmiõhtu
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Kool peaks olema igale lapsele teise kodu eest. Arvan, et kui kooli tulla rõõ-
muga ja õpihimulisena, siis on koolikeskkond palju positiivsem ja ka aka-

deemilisem. 

Kergem on ju naeratada ja elust rõõmu tunda, kui mossitada ja mõelda kõigele ne-
gatiivsele. Olen aru saanud, et väga paljud õpilased ei käi koolis meeleldi ja otsivad 
popitamise abil põgenemisteed. Kuid miks on kool paljude jaoks ebameeldiv? Arvan, 
et kui mina koolis ainult õpiks, siis ei oleks ka minu jaoks kool nii ligitõmbav kui see 
on praegu. Aga milleks ainult õppida? Koolil on pakkuda palju enamat kui lihtsalt 
koolipingis istumist.

Õpilastel on suurepärane võimalus koolielus kaasa lüüa, näiteks astudes Õpilasesin-
dusse. Samuti on Tapa Gümnaasiumil oma ajaleht, raadio ja televisioon - kõigil, kellel 
on soov ja huvi meediaga tegeleda, on selleks lausa kolm erinevat viisi. Kui meedia 
pinget ei paku, siis mine robootikasse ja kui robootika pinget ei paku, mine tantsima. 
Tantsida saavad meie koolis kõik, kes tahavad, olenemata vanusest. Meil on igasugu-
seid võimalusi spordiga tegelemiseks - ainult vali ja mine.

Tegin eelmisel aastal õpilasuurimise teemal „Õpilaste osalusaktiivsus kooli tunnivä-
listes tegevustes ja selle mõjutajad Tapa Gümnaasiumis”, mis andis mulle ülevaate 
meie õpilaste osalemisest huvitegevustes. Oli kurb vaadata, kui vähesed on tegelikult 

teadlikud, mis meie koolis toimub, ja kui pal-
jud erinevad võimalused seetõttu kasutamata 
jäävad.

Meie kool pakub õpilastele nii palju tore-
daid, harivaid ja koolielu rikastavaid tege-
vusi- miks mitte neist kinni haarata? Kallid 
kaasõpilased ja õpetajad, loome iseendale 
positiivsema keskkonna, et koolielu oleks 
värvilisem ja rõõmsam.

Marie-Johanna Kippar

Kool= ?

Külastasin 21.-23. oktoob-
ril Rakvere Gümnaasiumi 
ning võtsin osa Eesti Õpi-
lasesinduste Liidu XXXV 
üldkoosolekust. Esindasin 
Tapa Gümnaasiumi 521 
õpilase häält ning hoidsin 
meie kooli mandaati kõrgel.

Seekordne üldkoosolek oli 
minu jaoks veidi erinev, sest 
töötan alates sellest õppeaas-
tast ka Õpilasesinduste Lii-
dus vabatahtlikuna ning tänu 
sellele olin üldkoosolekuga 
rohkem seotud kui tavaliselt.

Emotsioonid, mis selle koos-
olekuga kaasnevad, on mee-
letud! Väga vahva on näha nii 
palju aktiivseid noori korraga 
ühes kohas ja seda koguni 
kolm päeva järjest. See näda-
lavahetus andis mulle palju 
uusi sõpru ja toredaid koge-
musi. Näiteks tegin koosole-
ku avalikus osas oma elu 
esimesed muudatu-
settepanekud EÕEL-i 
kodukorras.

Mulle meeldib olla te-
gus noor ning panus-
tada meie ühiskonda 
nii palju kui võimalik. 
Liidu üritused on just 
ehtne näide selle koh-
ta, kus noored kaasa 
saavad lüüa ja enda 
hääle kuuldavale tuua. 

Eesti Õpilasesindus-
te Liidu XXXV üld-

koosolek

Marie-Johanna Kippar
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Sport on Tapa Gümnaasiumis au sees olnud juba algusest peale. Õpilased tegelevad 

kooli kõrvalt nii mõnegi spordialaga: jalgpall, saalihoki, käsipall, orienteerumine, 

suusatamine, maadlus, disc-golf, kergejõustik jt. Kõik võimalused on meie oma ko-

dukohas, Tapa vallas, olemas. Silmapaistvaid tulemusi on igal alal nii Eesti, Euroopa 

kui ka terve maailma tasandil. 

Saalihoki

6.-10. septembril toimus Itaalias Celanos saa-

lihoki valikturniir. Eesti koondises tegid kaasa 

kaks Tapa Gümnaasiumi õpilast: Kermo Uue 11. 

ja Joosep Perandi 12. klassist. Teises kohtumises 

võideti Prantsusmaad seisuga 8-7. Mängu pari-

maks valiti Kermo, kes lõi 3 väravat, neist viima-

se, võiduvärava, 15 sekundit enne mängu lõppu. 

Saalihokikoondis lõpetas MM-valikturniiri 10-2 

võiduga Hollandi meeskonna üle ja pääses keva-

del Rootsis peetavale finaalturniirile. 

Maadlus

Septembri alguses sõitis 11. klassi õpilane Je-

gor Jakovlev Gruusia pealinna Thbilisisse, et 

võistelda kreeka-rooma maadluses kadettide 

MM-il. Kehakaalus 63 kg oli võistlemas 23 

riigi maadlejad. Ta alustas kvalifikatsioonirin-

gi jaapanlase Ryoma Anrakuga. Kahjuks see-

kord oli tõusva päikese maa poeg tugevam, 

punktid 3:0. MM-debüüdil sai Jegor 19. koha. Ta on varasemalt 2015. aastal saanud 5. 

koha Euroopa kadettide võistlustel.

Kodumaine maadlushooaeg avati Tapa maadlejate poolt Eduard Pütsepa 40. mälestus-

võistlustel, kus teise koha said Olavi Laisarv, Polina Sahno ja Marta Pajula. Kolmandaks 

tulid Kalle Laisarv, Jegor Sahno ja Kristjan Metsoja.

Käsipall

Tapa käsipallurid on näidanud ennast heast küljest igas vanuseetapis ning tulemuste ka-

jastamine vajaks raamatu kirjutamist. 

Sport Tapa Gümnaasiumis

Betty Abel

Tapa Gümnaasiumis saavad 1.-12. 
klassi õpilased süüa tasuta Virumaa 
Suurköök OÜ valmistatud toitu. 
Virumaa Suurköök OÜ toob toidu 
lauale erinevates koolides, lasteae-
dades, ettevõtetes ja asutustes ning 
üritustel, toites tuhandeid inime-
si. Eelmisel aastal tehtud küsitluse, 
millele vastas 114 TG õpilast,  ja  10. 
klassi õpilaste arvamuse alusel ana-
lüüsin koolitoitu Tapa Gümnaasiu-
mis.

Mida arvavad Tapa Gümnaasiumi 
õpilased Virumaa Suurköögi toi-
dust?
Eelmisel aastal tehtud ülekoolilisest 
küsitlusest tuleb välja, et 67 õpilasele 
ei maitse koolitoit. Kümnendike arva-
tes on enamus ajast toit hea, näiteks 
kui on praed, mis sisaldavad toorsala-
teid. Pidevalt jääb sööklas järele kala-
suppi ja maksakastet, õpilased peavad 
seda raiskamiseks ja on maininud ka 
paljudes koolitoidu küsitlustes, et neid 
ei peaks enam menüüs olema. Siiani 
pole neid välja jäetud. Suur hulk õpi-
lasi arvavad, et koolis võiks pakkuda 
rohkem puu- ja köögivilju, mida vahe-
tundides näksida. Samuti oleksid need 
palju tervislikumad, kui sööklast oste-
tud saiakesed või üleüldine nälgimine.

Kas õpilased peavad koolitoitu ter-
vislikuks? 
88 õpilast arvavad, et koolitoit ei ole 
tervislik. 10. klassist küsitletud õpi-
lased arvavad, et koolitoit on mingil 

Lõuna 
Tapa Gümnaasiumis

Kertu Allik

Foto: http://s6sarad.blogspot.com.
ee/2011_10_01_archive .html

Foto: SK Tapa
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Tapa Spordikeskuses toimusid 8.-9.ok-

toobril 2016 selle aasta Eesti karikavõist-

lused tütarlaste 2002 ja hiljem sündinud 

vanuseklassi käsipallis, kus SK Tapa saa-

vutas 3. koha.

6. oktoobril võttis aset meistriliiga koh-

tumine Tapa Spordikeskuses. Vastami-

si olid SK Tapa ja HC Tallas. Pingelise 

mängu lõpuks jäi peale koduvõistkond 

Tapa seisuga 24:20. Resulatiivseim män-

gija oli Martin Adamson 8 väravaga.

SK Tapa osales septembris käsipalliturniiril Põlva Cup 2016, kus osalesid kolmes vanuseastmes 

6 riigi võistkonnad. 2000. aastal sündinud poisid said finaalis kokku vana rivaali Põlvaga. Mäng 

oli punkt punktis kinni lõpuni, kus viimastel minutitel oleks võinud tulemus olla ka teistsugune. 

Seekord võitis Põlva seisuga 24-21 ning Tapa poisid saavutasid turniiril II koha.

Käsipalli edendavad Tapal treenerid Elmu Koppelmann, Mare Neps ja Aron Jaanis. Terve aasta 

on ees igal vanuseklassil, nii 1. klassi tüdrukutest ja poistest kuni naiste ja meesteni, võistlused. 

Häid tulemusi oodatakse karikavõistlustel, Eesti meistrivõistlustel ja turniiridel väljaspool Ees-

tit. 

määral tervislik või pole üldse. 
Põhjuseks arvatakse olevat suur 
rasvasus ja värske kraami puu-
dus, mis näitab toidu ühekülg-
sust.

Millist toitu eelistatakse süüa? 
Küsitluses oli küsimus, kas õpi-
lased valiksid võimalusel taime-
toidu. 25 õpilast ütlesid, et nad 
valiksid taimetoidu, sest see on 
tervislik, maitsev ning toitev. 44 
õpilast ei valiks taimetoitu, sest 
pole end piisavalt sellel teemal 
harinud ega tea, kas see on ter-
visele hea või halb.  Minu klassi 
õpilaste arvamus on, et taimetoi-
tu või vegantoitu võiks pakkuda 
neile, kes seda tahavad, samuti 
võiks ka söögi kõrval olla värs-
ket toitu ja mitte nii palju pool-
fabrikaate.

Kas kool peaks ise oma toidu 
tegema? 
Üheks asjaks, mis mind veel hu-
vitab, on see, kas kool peaks ise 
oma toidu tegema. Vastus läbi 
kümnendike silmade on, et kool 
võiks oma toidu teha ise, sest nii 
on see värskem ja usaldusväär-
sem. Kahjuks meie koolil veel 
seda võimalust pole, aga lähitu-
levikuks võiks kõrva taha panna, 
et õpilased eelistavad oma kooli 
toitu.

Olen kindel, et Tapa Gümnaa-
siumi õpilased on väga tänuli-
kud tasuta söögi võimaluse üle, 
aga ilma muutusteta ei areneks 
me edasi ja 
ehk saavad 
lähitulevi-
kus õpila-
sed tervis-
likumat ja 
maitsvamat 
toitu.

Koolis olles olen päris pal-
ju tähele pannud kaasõpi-
laste diskrimineerimist ja 
väärkohtlemist. Tahaksin 
väga, et selline asi kaoks 
ning inimesed oskaksid 
üksteise tugevusi ja nõrku-
si väärtustada ning nende-
ga arvestada. On väga vale 
teha teistele midagi sellist, 
millega ise mitte kunagi 
kokku ei tahaks puutuda.

On olemas projektid ja or-
ganisatsioonid, mis võitle-
vad koolikiusamise vastu ja 
proovivad sellele lahendust 
leida, kuid paraku pole see 
väga palju aidanud. Olen ka 
ise osalenud Eesti Õpilase-
sinduste Liidu kiusamisvas-

tases projektis “Salliv kool”, 
kus mul hakkas tekkima 
suurem huvi selle vastu. 

Projektis olles õppisin ise 
rohkem teisi tähele panema 
ja neid rohkem väärtustama. 
Arvan, et igaüks saab koo-
lis kiusamise ärahoidmiseks 
midagi teha. Üks viis on see, 
kui võtad kiusatava enda 
kaitse alla ning oled talle 
usaldusisikuks. Väiksemate 
puhul on see küllaltki efek-
tiivne, sest suuremate klassi-
de õpilasi austatakse tavali-
selt rohkem. 

Õpetajatele tuleks samu-
ti panna rohkem südame-
le seda, et nad oma õpilasi 

märkaks. Õpetajad ei ole 
koolis ainult õpetamiseks. 
Nad panevad aluse õpilaste 
tulevikule, mis on seotud nii 
eraelus hakkama saamisega 
kui ka edasiste õpingutega. 
Paljud lahkhelid toimuvadki 
klassis sees ning need ei ole 
kõigile nähtavad. 

Tähelepanu pööramine sel-
listele asjadele ongi kõige 
olulisem. Palju see kiusaja 
ikka jõuab kiusata, kui iga 
kord keegi vahele astub? Sel 
puhul ongi oluline, et me 
kõik näeksime ja paneksime 
tähele enda ümber toimuvat 
ja astuksime vajadusel vahe-
le. Hoiame üksteist!

Kuidas vähendada kiusamist ja mida 
mina ise selle jaoks teha saan?

Marie-Johanna Kippar

Pilt: http://www.melhus.vgs.no/Fagtilbud/
Restaurant-og-matfag/Vg-2-Kokk--og-
servitorfag/



NOVEMBER 2016 MAAILM/KOOLTG

6

16.septembril oli nii mõnegi õpilase riie-
tus juba kaugelt silma paista: kes oli end 
riietanud piraadikostüümi ja kes pidi 
valima raskema teekonna haisvas reba-
sekostüümis. Nimelt oli toimumas tra-
ditsiooniline rebaste ristimine, kus güm-
naasiumi abiturendid suurelt ja lahkelt 
värsked gümnasistid kooliks ning eluks 
ettevalmistavad.Nende kahe lennu kooli-
päev algas juba varakult – kell 6.30 olid 
rebased kooli ees rivis ja ootasid põnevu-
sega, mis gümnaasiumi lõpuastmel neile 
pakkuda on. 

Kõigepealt tahtsime leevendada vaeste re-
baste hommikust nälga ja söötsime neil kõ-
hud ilusti putru täis, et jaksu jaguks kogu 
päevaks. Rebased õppisid õpetajaid tervi-
tama, direktorit austama ning lõpuks saadi 
selgeks ka tantsuliigutused. Igal vahetunnil 
oli võimalik kogu kooliperel osa saada kut-
sikate ja piraatide trallist. Toimusid mitmed 
erinevad meeskonnamängud ja spordivõist-
lused, mis klassiliikmeid ühtseks muutsid. 
Muidugi olime ka oma kutsikatele varastel 
hommikutundidel värsked snäkid valmista-
nud, et keegi tühja kõhu tunde käes vaevle-
ma ei peaks. 

Enda viimase ülesandena pidid rebased oma 
piraati täielikult usaldades läbima kinnisil-
mi teekonna,  mis viis neid päeva piduliku 
lõpetamiseni. Kooli taga andsid kutsikad 
rebasevande ja said kätte oma väljateenitud 
diplomid.

Rebaste ristimine 
jääb kindlasti meel-
de nii abiturentidele 
kui ka äsja güm-
naasiumisse astu-
nud kümnendikele. 
Eriti vahvaks tegi 
kogu ürituse see, et 
klassijuhatajad oma 
õpilastele kaasa ela-

sid ja päevast osa võtsid.   

Päev, mil piraadid 
kaaperdasid Tapa 

Gümnaasiumi
Kristel Külmallik

Foto: TG Sõlm

 

Kelly Vildek

See aasta on eriline just selle poolest, et kaks olulist riiki- üks meile eest-
lastele ning teine maailma mastaabis tähtis, on valinud omale presidendi. 
Eesti presidendiks sai pärast pikka, pikka, pikka… valimistsirkust enami-
kule tundmatu Kersti Kaljulaid, kes on tänaseks teinud ka oma esimesed 
välisvisiidid. USA 58.valimissaaga leidis lõpu 8.nov 2016 ning suurriiki asus 
juhtima Donalt Trump.

Clinton ja Trump
USA kaks vastaskandidaati: Vabariikliku Partei kandidaat Donald Trump(70) ja 
Demokraatliku Partei kandidaat Hillary Clinton(69) on valimiskampaaniaid pi-
danud pea aasta. Seda on väga palju kajastatud ning pole vast kedagi, kes poleks 
mingit seika või videot presidendikandidaatide kohta näinud.

Clintoni ning Trumpi seisukohad erinevatel sise- ning väliriiklikel teemadel lähe-
vad paljuski lahku. Trumpi ideoloogia on konservatiivse mõttelaadiga ning Clin-
toni oma liberaalne, kuid samas on nad nii mõneski küsimuses ka ühte meelt.
Mõned näited: 

 INIMÕIGUSED
• Abort on naise piiramatu õigus.
Hillary Clinton: Toetab 100%  Donald Trump: Ei nõustu
• Samasooliste abielu
Hillary Clinton: Toetab 100%  Donald Trump: Nõustub

SISERIIKLIKUD PROBLEEMID

• Rangemad karistused vähendaksid kuritegevust
Hillary Clinton: Ei nõustu   Donald Trump: Nõustub 100%
• Roheline energia peaks olema prioriteet.
Hillary Clinton: Nõustub täielikult  Donald Trump: Ei nõustu
• Absoluutne relva omandiõigus.
Hillary Clinton: Ei nõustu   Donald Trump: Nõustub

MAJANDUSKÜSIMUSED
• Rikastele kõrgemad maksud.
Hillary Clinton: Nõustub täielikult  Donald Trump: Ei nõustu

PRESIDENDIVALIMISED SIIN-JA SEALPOOL 
ATLANDI OOKEANI
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KAITSE-JA RAHVUSVAHELISED KÜSIMUSED

• Vabakaubanduse toetamine ja suurendamine.
Hillary Clinton: Ei nõustu   Donald Trump: Ei nõustu
• Sõjaline laienemine/arenemine.
Hillary Clinton: Neutraalne/ Kindel seisukoht puudub Donald Tump: Nõustub

Mõlemad on kaks väga tugevat ning huvitavat karakterit, kes on oma diskussioo-
nidega tekitanud palju poleemikat ning viinud paljud riigimehed tagajalgadele. 
Eriti andekas on selles Trump, kes oma otsekoheste,  mõtlematute ning ebavii-
sakate  sõnavõttude tõttu on tekitanud suurt pahameelt nii ameeriklastes kui ka 
välisriikides. Peale selle on tal  hingel nii mõnedki patud, mõned vähem leebe-
mad kui teised. Mitmete eest on ta palunud vabandust, nagu ka oma väljaöeldud 
sõnade pärast, kuid mõned on siiani lahtised. Tema fenomen põhineb aga aususel 
ning paljude jaoks on tema hoiak lihtsalt vaimukas.

Clinton on oma sõnavõttudes sama sõjakas kui Trumpki, kuid  palju rafineeritum. 
Seda on talle ka ameeriklaste enda poolt ette heidetud ning Trumpi tugevuseks 
toodud. Samas pole temagi suu peale kukkunud ning vaatamata sellele, et ta on 
naine, nagu paljud probleemiks toovad, on ta Donald Trumpile tõsine konkurent. 
Kuid nagu Trumpilgi, on ka tema pea kohal must vari, nimelt on ta FBI uurimise 
all seoses sellega, et kasutas ametitegevuseks isiklikku postkasti, mis Ameerika 
Ühendriikides on seadusevastane. 

Kes keda?
Veel eelviimasel päeval juhtis H.Clinton D. Trumpi ees paari protsendiga, kuid 
kandidaatide populaarsus oli osariigiti erinev ning pidevas muutumises, sest pi-
devalt ujus kusagilt välja uut informatsiooni ühe või teise kandidaadi vastu või 
poolt. Väga palju on küsimusi tehtud tuginedes Clintoni ja Trumpi omadustele. 
Näiteks Trump arvatakse olevat ISIS-e küsimuses tõhusam, kuid paremini on 
presidendiks valmistunud Clinton. Samuti ollakse arvamusel, et Donald Trump 
on inspireerivam, kuid intelligentsem on Hillary Clinton. Mõlemad on ka väga 
aktiivsed sotsiaal- võrgustike kasutajad ning isegi selle kohta on tehtud eraldi 
uuring. Nimelt on Donald Trumpil 5milj jälgijat ja like`i rohkem kui Clintonil. 
Võitlus oli tasavägine, keegi ei osanud täpselt aimata, kes siiski lõpuks kaalu-
kausile jääb. Kõik kulmineerus viimastel tundidel.

KERSTI KALJULAID- KKK* 
Võrreldes Eesti ja USA valmiskorda ja kampaaniaid, pole mingit kahtlustki, et 
Ühendriikide oma oli kordades võimsam, pikem ja mahukam, kuid ega meiegi 
draama ja ootamatuste poolest alla jää.

Kui ühel hetkel valimistemöll hakkas, ei suutnud ilmselt keegi ette näha, et see 
nii ootamatu pöörde võtab, et presidendiks saab keegi väljaspool esitatud kandi-

*KKK ehk korduma kippuvad küsimused

Lahemaa 45

Helger-Hans Külmallik
Seitsmenda oktoobri hommikul hakka-
sime me Betty Abeliga Lahemaa poole 
sõitma, et võtta osa Eesti suurima rah-
vuspargi 45. sünnipäevapeost. Kavas olid 
nii sisukate ettekannete kuulamine, uute 
tutvuste loomine, inglise keele arendami-
ne ja praktiseerimine (kogu päevaprog-
ramm toimus inglise keeles) ja veel palju 
muudki.

Ürituse ametlik 
algus oli kella 
üheksast, seega 
otsustasime Ta-
palt sõitma haka-
ta juba tund aega 
varem, et veidi 
enne ka kohal 
olla. Vaim valmis 
seatud, istusimegi autosse ja panime Palmse 
mõisa poole ajama. Sihtkoha lähedusse jõu-
des otsustas navigeerimisseade veidi pin-
geid üles kerida ja meid mõisahoone asemel 
hoopis põlluvaheteele suunata. Kui olime 
juba ligi kilomeetri pindamata teel sõitnud, 
otsustasime otsa ringi keerata ja omal käel 
mõisa otsima asuda. 

Hüppasime mõisa vastas olevas bussipeatu-
ses autost välja ja seadsime kiired sammud 
peahoone poole. Avastades, et see lukus oli, 
plaanisime mõisa abihoones asuvasse Kesk-
konnaameti Lahemaa keskusesse minna, et 
veidi infot ürituse jaoks saada. Kuigi tegu 
oli tööpäeva hommikuga ja kell juba ühek-
sale üsna lähedale jõudnud, selgus siiski, et 
ka Keskkonnaameti keskus oli veel suletud. 
Mis seal’s ikka – läksime taas peahoone 
poole, lootuses veel saatusekaaslasi leida. 
Üks tegusa ja asjaliku olemisega mees ko-
listaski peamaja uksega. Vestlesime temaga 
veidi, kuni märkasime paari poliitikulaadset 
inimest tehnikaküüni poole tatsamas. Kuna 
aeg päris kriitiliseks muutunud oli, otsusta-
sime kolmekesi neile järgneda. Õnneks oligi 
küün lahti ning seest vaatas vastu sõbralik 
ja naeratav naine. Registreerisime end ära 
ning otsisime vabad istekohad ka. Õnneks 
meil vedas ning saime kohe teise ritta istu-
ma, seega väga kaugel ei pidanudki olema 
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daate, kuid nii see läks. Kas hästi või halvasti on igaühe enda otsustada.

 Meie vastne president on enamikule suhteliselt tundmatu ning seetõttu toon välja mõned 
faktid tema kohta:
1. Sündinud 30. detsember 1969 Tartus.
2. Tema nime käänatakse Kaljulaid: Kaljulaidi: Kaljulaidi.
3. Lõpetas 1987 Talllinna 44. Keskkooli inglise keele eriklassi.
4. 1992. aastal lõpetas  Tartu Ülikooli geneetika erialal. 
5. 2001. aastal sai Tallinna Ülikoolis ärijuhtimise kutsemagistri kraadi.
6. Kaljulaid oli 16. jaanuarist 2012 kuni 10. oktoobrini 2016 Tartu Ülikooli nõukogu 
esimees.
7. On olnud Eesti maratonjooksu edetabelis 11.kohal (aastal 2007), parim aeg mara-
tonis 3h 52 min.
8. Teist korda abielus, sünnitanud neli last ja on ka vanaema.
9. Räägib inglise, prantsuse ja saksa keelt.

ja slaide oli kenasti näha.

Konverentsi juhatas sisse Sak-
samaalt pärit proua, kes 25 aasta 
eest kolis Baltikumi. Algselt Lätis 
ning nüüd hiljem ka Eestis töötav 
daam suisa pakatas rõõmust ja po-
sitiivsusest. Tema järel hakkasid 
riburadapidi keskkonnakaitsjad, 
-aktivistid ja –uurijad oma ette-
kandeid tutvustama. Meeldejää-
vaim neist oli „LIFE Viva Grass“ 
projekti kaasautor, kes tutvus-
tas uuringuid biomassist. Nimelt 
saab seda õigete vahenditega töö-
deldes kasutada kas ahju kütmi-
sel, biokütuse tootmisel või muul 
keskkonnasäästlikul viisil. Het-
kel tehtud uuringute järgi ei võta 
kahjuks sajast talupidajast sellega 
midagi ette tervelt 41. Üsna suur 
arv oli ka neid, kes oma ülejäägid 
lihtsalt naabrile poetavad.

Loengute vahel oli ka kaks kohvi-
pausi, mil sai head kohvi nautides 
ka mõisaga tutvust teha. Süüa sai-
me me kaks korda, lõuna ajal bro-
kolit ja õhtul ahjukartulit ning ha-
pukapsast. Pärast õhtusööki algas 
meeleolukas tantsuõhtu, millele 
me kahjuks jääda ei saanud, sest 
kaks noort, kes olid nõus meid 
Rakverre sõidutama, tahtsid juba 
varakult tagasi jõuda, et järgne-
vaks tööpäevaks korralikult välja 
puhata.

Kõik eesmärgid said konverentsil 
täidetud ning soovitan siiralt: noo-
red, kes te mingisuguse ala vastu 
täiendavat huvi tunnete, guugel-
dage natuke, küsige aineõpetajalt 
ja saatke erinevatele ametkon-
dadele kirju. Otsige võimalikult 
palju üritusi, millest osa võtta, 
ning muutke õppimine raamatu 
pähetuupimisest meeldivaks prot-
sessiks. Lisaks enesearendusele 
leiate sedasi ka tohutult tutvusi, 
millest edaspidises elus väga pal-
ju kasu võib olla. 

MAAILM/KESKKOND

Eesti Roheline Liikumine (ERL) on 
1988. aastal asutatud keskkonnakaitse-
ga tegelev MTÜ, mille eesmärk on pa-
randada Eesti keskkonna olukorda ja 
suunata meie ühiskonda rohelisele jät-
kusuutlikule mõtteviisile.

Juuli alguses avanes mul võimalus minna 
kolmeks päevaks ERLi suvekooli Matsalu 
rahvusparki. Alguses oli keeruline leida 
transporti täiesti tundmatusse paika, kuid 
projekti koordinaator Kai Allikas organi-
seeris igati huvitava seltskonnaga sõidu 
11. juuli hommikul Tallinnast Algallikale, 
mis kujunes takistusteta.  Kohale tuli 36 
täiskasvanut ning lisaks mina, üks alaeali-
ne hingeline Tapalt. 

Alustuseks toimusid tutvumismängud, 
et arutelud kulgeksid kergemini. Esime-
ne relevantne teema oli jätkusuutlik elu 
globaalses maailmas, mille käigus kerki-
sid esile oluliseimad probleemid. Nimelt 
maailma ja ühiskonda vaevavad erinevad 
väljakutsed globaliseerumise ja kliima-
muutuste näol. Puudub koostöö riikide 
vahel ega pöörata tähelepanu enda riigist 
väljaspool toimuva vastu. Samuti taastoo-
dab kitsas maailmavaade iganenud tegut-

semisviise – ei olda altid muutustele ning 
innovatsioonile. Tihtipeale tahetakse luua 
riikidele indeksit “hea riik”, kus käsitle-
takse eraldi tehnoloogilisi edusamme, pla-
neeti ja kliimat, tervist ja sotsiaalset hea-
olu ning kultuuri, kuid lõppkokkuvõttes 
on ikka keegi kannatajaks. Ükski hea riik 
ei ole lihtsalt rikas ja mõjuvõimas, kus ela-
vad õnnelikud inimesed, vaid see riik, kes 
panustab inimkonna ning maailma hüvan-
guks mitmes valdkonnas samal ajal. Hea-
dus võidab enesekesksuse.

Pärast seda olid kutsutud külla Ave Oit ja 
Toivo Aalja Lilleoru ökokülast, mis tegut-
seb aastast 1993. Esialgu jäi mulle võõ-
raks, mis nende ökokogukondade eesmärk 
ja ülesanne üldse on. Viimaks selgus, et 
need kogukonnad on sihipäraselt asutatud 
kompaktsetesse piirkondadesse traditsioo-
niliste küladena, mis on muudetud ökoks. 
Sõna öko ehmatab alati inimesed ära ja 
algupäraselt ka minu, sest arvatakse, et 
maheinimesed söövad ainult oma kasvata-
tud toitu, kannavad samu riideid, tarbivad 
vähe vett või viivad läbi veidraid rituaale 
ja meeleavaldusi, et keskkonda hoida. Nii 
see tegelikult pole ning kõik ökoinimesed 
on tavainimesed, kes lihtsalt jälgivad oma 

Betty Abel
Roheline mõtteviis
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tarbimisharjumusi ja -otsuseid, et nende ökoloogiline jalajälg 
oleks võimalikult väike. Kindlasti on ka üksikuid äärmuslasi, 
kes ongi nagu eelmainitud ökohullud.

Järgmine kõnealune jututeema oli energiast, mis jõuab meie 
seinakontakti. Sta-
tistilistel andme-
tel aastal 2015 oli 
maailma elektri-
energia toodangust 
23% taastuvatest 
allikatest. Kiirelt on 
langemas kivisöe 
nõudluse trend nafta 
hinnalanguse tõttu. 
Arvatakse, et 50% kivisöega tegelevatest firmadest on pank-
rotis. Eestis on peamiseks energiaallikaks põlevkivi, kuid on 
välja arvutatud, et seda võib jätkuda vaid 50-60 aastaks. Ühest 

tonnist põlevkivist jääb järele umbes 500 kg tuhka. Arvatakse, 
et tuha helge pool on näiteks mägede teke, mida saaks kasu-
tada kuurortite rajamisel, kuid tuleb arvestada aheraine aluse-
lisega, mille tagajärjel muutub see vihmaveega kokku puutu-
des mürgiseks. Samuti on tuhamägede sees kõrge temperatuur. 
Taastuvad energiaallikad on näiteks tuule- ja päikeseenergia, 
kuid nende efektiivsus sõltub ilmastikust. Aina enam püüavad 
teadlased välja mõelda, kuidas saaks salvestada taastuvatest 
allikatest saadud elektrit. 

Kõneainet pakkusid veel permakultuur, päikesepaneelid, eri-
nevad filmid ja raamatud, roheline mõtteviis ning selle jagami-
ne, tarbimiskultuur ja Läänemeri. Siit püüan kaasa anda teile 
kõigile mõtteid aktuaalsetel keskkonnateemadel ja teotahtest. 
Kui teid huvitab mõni kooliväline teema, siis uurige seda. Sa-
muti ärge raisake oma suve niisamuti. Võtke midagi ette: min-
ge tööle, aidake vanavanemaid, reisige, matkake, tutvuge uute 
inimestega ja osalege igasugustes projektides.

Greener You
Heli Kukk

Tänapäeval võib tunduda igapäevaelust pagemine ja 
muinasjutumaale jooksmine võimatu, kuid just sellega 

said enam kui kakskümmend noort hakkama suve kesk-
paigas. Meie teed kohtusid metsade ja rabade vahel, turis-
mitalus Rabav, kus internetti tuli taga otsida justkui nõela 

heinakuh-
jast ja nae-
ru kostus 
isegi kõi-
ge vaikse-
mast nur-
gast.

„Greener You“ on noorteprojekt Eesti ja Leedu noorte vahel, 
millest võiks rääkida tunde. Päriselt ka. Projekti eesmärgiks oli 
avardada silmaringi keskkonnaprobleemide osas, mis Baltiku-
mi vaevavad. Partnerriigiks sai taas kord Leedu nagu ka eelmi-
sel aastal.

Kahekümne viienda juuni pärastlõunal väljus Tallinnast buss, 
et viia noored projektipaika. Tapa kandist liikusid aga mõned 
inimesed ise autodega kohale, et säästa aega ja asjade tarimist, 
mis oleks kaasnenud Tallinnasse minekuga. Nii tegin ka mina.

Esimesed emotsioonid jõudsid kohale siis, kui juba eelmisest 
aastast tuttav majake silmapiirile ilmus. Kõik oli sama ning 
mälestused voolasid vaikselt tagumistest mälusoppidest lähe-
male. Kiirustades valisin välja parima voodi, nunnutasin kolme 
väikest kassipoega, ütlesin tere võõrustajatele ja nende lastele, 
kui saabuski Tallinnast buss koos kõigi ülejäänud osalejatega.

See oli moment, kus kõik jõudis viimaks reaalselt kohale. Uued 
inimesed ja isegi paar vana tuttavat valgusid ükshaaval bussist 
välja, kõigil lai naeratus näos ja ootusärev pilk silmis. Vot see 
on emotsioon, millega laagrisse kohale ilmutakse! Muidugi ei 
tohi unustada väsinud nägudega leedukaid, kes olid veetnud 
pika öö bussis. Vanad tuttavad üle kallistatud ja uutele rõõmsalt 
tere öeldud, võis meie projekt täielikult alata.

Mis tehakse esimese asjana, kui saadakse teada, et kuskil lä-
heduses on järv? Loomulikult kiskusid kõik oma koti põhjast 
välja rätikud ning kilomeetrine kitsas tee järveni võis alati. 
Pidev muretsemine, kas me ikka õiges kohas oleme, ei olnud 
vajalik, sest õige pea seisime me juba selge rabajärve kaldal. 
Lirtsuv veepind ja vana traktoriratas pakkusid põnevust ja üsna 
pea oli suhtlemine täies hoos. Tagasi laagriplatsile kõndides ei 
tundunudki tee enam nii pikk ning kui juba hõrgud toidulõhnad 
meieni jõudsid, läks meie kõnd üle jooksmiseks.

Foto: http://www.rabav.ee/w/popup.php?img_url=/w/media/pil-
did/rabav%20saun .jpg



Õhtupooliku lõpetas aga lõkkeõhtu, kust ei puudunud vahu-
kommid, viinerid, sääsed ega ka jutud, mida soovijad teistele 
pajatasid. Magama läksime teadmises, et homme on veelgi põ-
nevam päev ees...

Hommik. Kukk ei kirenud ja äratuskell ei töötanud. Kõik liht-
salt magasid. Täpselt nüüd ei mäletagi, kuidas me viimaks üles 
saime, kuid uniste nägudega lõpetasime allkorrusel söömise ja 
pärast seda võisime oma projektitegevusega edasi minna. 

Esialgu laagri sissejuhatusprotsess, mis hõlmas nii ülima rahu 
leidmist kui ka püha veega näo pesemist; tutvumismängud, 
milles olime sunnitud meelde jätma kõikide nimed. Seejärel 
tegime tutvust improteatriga ja eestlaste, leedukate kultuurilis-
te eripäradega. Õhtu lõppes rahulikult ning kõigil oli võimalus 
kuulata imelist muusikat, kas kitarril või klaveril. Nimelt sel-
gus, et kõik leedukad paistavad olema muusikaliselt väga ande-
kad. Siia võiks lisada kas või selili klaveri mängimise. 

Ka järgnevad päevad möödusid üsna samas rütmis. Avastasime 
iseenda ja looduse võlusid, õppisime hakkama saama, ootasime 
vihma möödumist ja kirusime omaette parme. Saabus ka küla-
line, kes tutvustas improteatri telgitaguseid ja aitas aru saada, et 
läbikukkumine ei olegi üdini halb.

Emotsiooni ja põnevust keris üles aga vampiirimäng, kus suri 
inimesi nii ettevaatamatusest kui ka puhtast julmusest. 

Kuid kõige imelisem kogemus oli alles ees. Ühel päeval aeti 
meid kõiki majast välja, pakiti tihedalt autosse ja sõidutati „pä-
rapõrgusse“ maad avastama. Räätsad jalga ja rabamatk õhtupi-
meduses võis alata. Aeglases taktis kõndisime mööda lõpma-
tuid rabavälju, kus valitses ülim vaikus ja rahu. Päike loojus 
aeglaselt silmapiiril. Võin ausalt tunnistada, et seda momenti 
peaks iga inimene kogema. Kuna meie grupp oli suur, liikusi-
me tavapärasest aeglasemalt ja laudteele jõudsime alles pime-
das. Väsinumad läksid tagasi, kuid vapramad võitlejad kõndi-
sid mööda teed edasi, et jõuda Kakerdaja rabajärveni. Ootus 
oli suur, et esimest korda rabajärves ka üks mõnus suplus teha. 
Kohale jõudsimegi peaaegu päris pimedas ning veest me enam 
välja tulla ei tahtnud – see oli üle ootuste mõnus. 

Kuid juba järgmisel hommikul, kui kõik olid rõõmsalt sisse 
maganud, olime me taas kord autos ning sõitsime, päästevestid 
seljas, jõe äärde, et minna kanuumatkale. Põhitõed selged ja 
partnerid valitud, suundusimegi jõele sõitma.

Jõe pehme vool ja päikesepaisteline ilm olid ülimõnusad. Juttu 
jätkus kauemaks ning, naeratused näol, lasime me jõe voolul 
ennast kanda. Koos oma kanuukaaslasega sõime ära pool kurki, 
tegime paar selfit ja lendasime vette. Just nii. Olles kogemata 
kaldasse sõitnud, kallutasime me mõlemad ühele poole ja kee-

rasimegi kanuu ümber. Vette kukkusid nii prillid, kurk kui ka 
telefon. Ühe neist- telefoni – suutsime me päästa, kuna see oli 
jäänud kanuu nurga taha pidama. Prillid jäidki alatiseks kadu-
nuks...

Pärast pikka sebimist selle kallal, kuidas kanuu taas õiget pidi 
saada, olime me taas kord jõel. Jah, tõsi, nüüd tundus tee tagasi 
eriti pikk, kuid viimaks jõudsime siiski õnnelikult kohale. Ta-
gasi kõndides saime järele mõelda kõigele, mis juhtunud oli, 
ning tagantjärgi oli juhtunud õnnetus naljakas ja kanuumatk 
imeline. Muidugi oli kurb, et vette kukkunud kurgi saatus jäigi 
teadmata. 

Järgmise päeva hommikul valmistusime oma käiguks Paidesse, 
kus oli plaanis nii MTÜ Paide Kogukonnakeskuse külastus kui 
ka performansi tegemine. Lõpuks kujunes välja veel muusika-
liidee.

Performanse sisaldas näitlikku ideed sellest, kuidas võetakse 
maha liiga palju metsi ja kuidas selle tulemusel loodus kanna-
tab. Muusikal rääkis dramaatilise armuloo kahe noore vahel, 
kellest üks hakkas teise maailmavaadet muutma, kuid vanema-
te sekkumine muutis asja väga raskeks.

Esimesena külastasime aga hoopis Paide Kogukonnakeskust, 
mis näitas, milline on üks ühtehoidev kogukond. Ühised üri-
tused, vaba aja veetmise võimalused, restaureerimine – seda 
kõike tutvustati meile, ühtlasi tekitati ideid, mida me ise saame 
tegelikult teha, et oma elukeskkonda parandada ja midagi uut 
teha.

Ent juba saabuski kõigi kurvastuseks viimane laagripäev... Vii-
mane päev oli pühendatud suures osas iseendale. Suhtlesime 
oma sõpradega, jagasime asju, millest me varem polnud rää-
kinud, ning nutsime välja oma pisarad. Komplimentide ringis 
seisime vastamisi keeruka väljakutsega kuulata komplimente 
ise midagi ütlemata. See on keerulisem, kui see tundub.  Jah, 
kuigi me lõpetasime päeva peoga, teadsime, et juba järgmisel 
päeval saab kõik läbi. 

Nii see oligi. Hommikul vara pakkisime asjad ja asusime kõik 
koos Tallinna poole teele, et süüa üks viimane lõunasöök ja 
suunduda seejärel igaüks oma koju.

Kes võttis kaasa mälestused, kes teadmised, kes sõbrad, kes 
kassipoja. Kõik leidsid midagi uut, mida meenutada, ja põhju-
se, miks tagasi tulla. 

Üks projekt, üheksa päeva, tuhat unustamatut kogemust.
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Veel viie aasta eest ei teinud me vahet sõnadel „vegan“ ja 
„vegetaarlane“ ja me ei saanud aru mõistest „loomade õi-
gused“. Loomaõiguslaste töö tundus meile absurdse „puu-
kallistamisena“. Tänaseks on aga Eestis tehtud niivõrd 
palju teavitustööd, tänu millele on loodetavasti hääbumas 
stereotüüpne arvamus, et loomaõiguslane, või veel enam 
–aktivist, on hipi, kellel puudub kindel töökoht ning kes 
süüdistab kõiges negatiivses, mis maailmas toimub, USA 
valitsust.
Meil on kaks põhilist MTÜ-d, kes loomade heaolu eest seisa-
vad: Loomade Nimel ja Loomus. Mõlemad töötavad enam-vä-
hem samade eesmärkide nimel: loomadele humaansete ja loo-
muomaste tingimuste nõudmine ning nende õiguste eest välja 
astumine. Neist kahest organisatsioonist on võib olla veidi 
enam tuntud Loomade Nimel, sest nad on viimasel ajal väga 
aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamisega ning 
seoses sellega andnud ka mitmeid intervjuusid meediale. 

Karusloomafarmide keelustamine on tänaseks just tänu eelni-
metatud MTÜ-le läinud Riigikokku arutamisele. Kuigi koos-
kõlastusringil selgus, et paljusid ministeeriume jättis teema 
külmaks, avaldasid siiski mitmed tuntud bioloogid ja zoo-
loogid oma arvamust. Teiste seas võttis sõna loomaarmastu-
sega rahva südamed võitnud Aleksei Turovski, kes tõi välja 
karusloomafarmide väga suure kasvuhoonegaaside mahu ning 
loomadele ebavajalike piinade tekitamise. Mis loomaaktiviste 
kõige enam marru ajab, ongi just see, et sajanditetaguses ajas 
oli tõesti loomanahal praktiline otstarve – soojad riided. Täna-
päeval on meil aga olemas riiete tootmiseks kõikvõimalikud 
alternatiivid, mis tekitavad keskkonnale vähem kahju ning ei 
põhjusta kellelegi ebavajalikke kannatusi, piinu. Hetkel kasu-
tataksegi karusloomalt kõige enam saba, millest tehakse jope-
dele kraesid (kuigi selle jaoks on alternatiiv loodud). Lisaks 
valmistatakse nahast eksootilisi kotte ja muud pudi-padi. Nei-
le, kellele meeldib nahast tooteid kanda, on tegelikult loodud 
ka kunstnahad. Realistlikumaks peetakse neist paari aasta ta-
gust leidu, muskinit, mis on tehtud seenest, kuid mida tekstuu-
rilt ja värvuselt pole kuidagi võimalik päris nahast eristada. 

Üks selle aasta suurimaid tegusid oli loomakaitsjate poolt veel 
ka edasi liikumine loomatsirkuste keelustamise osas. Selle ni-

mel on korraldatud juba kolm protesti: suve hakul Tondira-
ba jäähalli ees, septembris Tapal ning oktoobri lõpus Tartus. 
Meedia poolt sai enim tähelepanu just Tartu lugu, sest päev 
enne protesti tungisid kaks tsirkuse töötajat kallale 16-aasta-
sele neiule, kes läks linnas ebaseaduslikult paigaldatud pla-
katitelt esinemisaegu maha võtma. Teda ähvardati ka tappa. 
Rünnakuga tegi aga tsirkus endale tohutu karuteene, sest just 
seetõttu sattusid nad kohe kõigi loomakaitsjate tähelepanuor-
biidile ning mõni tund pärast kallaletungiteadet selguski, et 
tsirkus kasutab oma etendustes loomi, kelle igasugune riiki-
devaheline vedu EL-i piires on keelatud. Tuli ka välja, et Zoo 
Impeerium ei taga loomadele seaduse poolt kehtestatud pida-
mistingimusi. Nende rikkumiste ajendil kutsusid aktivistid ka 
Keskkonnainspektsiooni tsirkust kaema, kes pani rikkumised 
paberile kirja ning konsulteerib nüüd karistuse osas Keskkon-
naministeeriumiga. Maksimummäär juriidilisele isikule on 
aga mõlema rikkumise puhul 32 000€. 

Pärast inspektorite külaskäiku ning meeleavaldust teatas Tartu 
linnapea, et Tartu linn ei lase enam ühtki metsloomi kasutavat 
tsirkust linna territooriumile esinema. See oli aktivistidele esi-
mene märk, et aastatepikkune sõda hakkab ehk varsti lõppema 
ning muutused on tulekul. Hetkel on meediast ka läbi käinud 
info, et seaduseelnõu, mis keelaks mõnede metsloomade ka-
sutamise tsirkustes, hakatakse muutma, et keelustada kõikide 
metsloomade kasutamine tsirkustes.

Praegu on kaks TG õpilast vabatahtlikutena tööl Eesti esi-
meses loomade õiguste eest seisvas organisatsioonis, MTÜ-s 
Loomade Nimel, ning loodetavasti saame edaspidi nende kau-
du ka Sind, kallis lugeja, kursis hoida murranguliste uudistega 
loomade õiguste teemadel.

Helger-Hans Külmallik

Loomaõiguslased on tegudele 
asunud
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November 2016

horisontaalselt
2. Teda pidid rebased oma viimases ülesan-
des täielikult usaldama
4. Nii mitu kohvipausi oli Lahemaa loengute 
vahel
8. See loomade õiguste eest seisev org on 
Eesti vanim
10. "paljud lahkhelid toimuvadki ... sees"
11. Jegor Jakovlev käis seal riigis võistlemas
13. ...Gümnaasiumis toimus EÕEL-i 35. 
üldkoosolek 

Vertikaalselt
1. ERL-i suvekool toimus selles rahvuspargis
3. TG Expressi toimetuse liikmete arv 2016/17
5. "ja kui robootika pinget ei paku, mine ..."
6. Seda nime kandvas turismitalus toimus Greener You laager
7. Tema arvab, et roheline energia võiks olla prioriteet
9. Seda toitu jääb sööklas pidevalt järele
12. Kersti Kaljulaid sündis selles linnas Täida ristsõna õigesti ära 

ja osaled loosimises. Täp-
semad reeglid kodulehel .



TG EXPRESSI TOIMETUSE KOOSSEIS
2016/2017

Peatoimetaja
Helger-Hans Külmallik

Toimetus
Grete Kirpu 6.B 
Betty Abel 10.R
Kertu Allik 10.

Meriliis Valdlo 10.
Airi Võsuri 10.
Heli Kukk 11.H

Kelly Vildek 11.R
Marie-Johanna Kippar 12.H

Kristel Külmallik 12.H

Lehemüüjad
Jessica Žegul 8.a

Romet Matsiselts 8.b

Keeleline korrektuur
Sirje Sell

Küljendaja
Helger-Hans Külmallik

Helger-Hans

tgexpress.weebly.com

Armas lugeja 
Saidki lõpuks lehega ühele poole! Loo-
dan väga, et nautisid seda ja põnevat lu-
gemist jätkus. Ilmselt märkasid meie tä-
helepanelikumad seenior-lugejad, et 
oleme lehe kujundust veidike muutnud 
ning kui kõik hästi läheb, teeme veel mõ-
ned prooviversioonid lehest ja anname 
Sulle sotsiaalmeedia kaudu hindamiseks.  
Lisaks tekkis sellesse lehte ka ristsõna tänu 
Kelly lennukale ideele.  Loodan, et loed reeg-
lid kenasti läbi ning täidad ristsõna ära.
 
Trimester hakkab vaikselt lõpusirgele tüü-
rima ja loodetavasti on kõik veidike keh-
vemad hinded juba rõõmsamate vastu väl-
ja vahetatud. Kui aga veel mitte, siis nüüd 
on küll selleks viimane aeg. Kellel meelest 
ära läinud, siis tuletame meelde, et 5. kuni 
9. klass vastavad töid järgi kolmapäeviti ja 
gümnaasium reedeti 7. ja 8. tunni ajal.

Jõudu ja jaksu trimestri lõpuks ja tulevas-
teks jõuludeks!

NOVEMBER 2016TOIMETAJA VEERG

Leia meid ka facebookist:

https://www.facebook.com/
tgkoolileht/



Helkur peab olema kinnitatud sõidutee poolsele küljele autotulede kõrgusele. See peab rippuma vabalt ning 
olema mõlemas suunas nähtav. Vajadusel kinnita endale ka mitu helkurit. Vaid korrektselt kinnitatud hel-
kur aitab sind nähtavaks teha.


