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Peatoimetajalt

Tere, armsad kaaslendajad!

Käesoleva numbri oleme otsustanud pühendada noorte 
arvamusele. Otsus kajastada noorte arvamust tuli sellest, et 
15. märtsil toimus ülemaailmne kliimastreik, millest võtsid osa 
paljud meie kooli õpilasedki. Streik ei kutsunud esile ühtegi 
suuremat reaktsiooni Eesti poliitikutes, mis pani mind mõtisk-
lema teemal, kas noorte arvamus on tõesti nii väheoluline. 
Need, kes julgevad astuda välja oma arvamusega ning ürita-
vad midagi maailmas muuta, väärivad suuremat tunnustust.

Mäletan, et 4. klassis õppides nägin saadet sellest, kuidas 
Lõuna-Aafrika lapsorjad töötavad kakaoistandustes. Selle 
tulemusel otsustasin lõpetada šokolaadi tarbimise. Kui aren-
guvestlusel minu ema ja klassijuhataja naljatledes selle üle 
arutlesid, tundsin ma järsku tohutut piinlikkustunnet. Tagant-
järele mõeldes olen enda üle uhke, et suutsin 10-aastase 
šokohoolikuna sellise sammu astuda. 

Kõikidel järgnevatel eluaastatel, kui rääkisin tulevikuplaanina 
soovist hakata õpetajaks piirkondades, kus väga paljudel 
lastel puudub juurdepääs haridusele, või kui ma lõpetasin 
liha söömise, pidas mu perekond mind hullumeelseks. See oli 
teema, mille üle nalja visata või millest lõpmatult lõunalauas 
rääkida. Hiljem pidid nad aga tõdema, et poodi minnes pole 

vaja alati oma kaupa kilekotti pakkida ning et osad toidud 
kõlbavad ka lihata süüa..

Miks peavad osa vähem või rohkem elunäinud inimestest vaja-
likuks naeruvääristada teiste soovi midagi muuta? Seda eriti 
juhul, kui see mitte kellelegi otseselt liiga ei tee. Mis kasu on 
tulevikuühiskonnal kodanikest, kellel puudub arvamus kõige 
suhtes ning kes usuvad, et nendest siin maailmas nagunii mitte 
midagi ei sõltu?

Kui noored on harjunud, et nende käest olulistes küsimustes 
arvamust ei küsita, ei teki vastsetel täiskasvanutel arvamus 
sotsiaalsete teemade osas üleöö. Selle numbri tarbeks küsisin 
noorte inimeste arvamust ning lasin neil kirjutada just nendel 
teemadel, mis nende jaoks olulised on. See on üks samm selleni, 
et noored hakkavad kunagi üha rohkem päevapoliitilistel tee-
madel sõna võtma. Ühe kooli jaoks on auasi, kui selle õpilased 
on sotsiaalselt aktiivsed ning oskavad oma arvamust formu-
leerida, sest vilistlaste sein hakkajate inimesteta ei täiene. 

Selles numbris võib esineda turbulentsi. 
Peatoimetaja Heneliis Notton 

LENNUK 46

Täname meie keeletoimetajat Leelot, kes on Lennukis mitme aasta vältel parandanud kõik stiilivead ning lisanud vajali-
kud komad. Samuti on ta olnud toeks nii peatoimetajatele kui ka kirjutajatele, andes nõu ja vajadusel julgustades. Kuna 
kaugele lennates on paratamatult vaja teha vahepeatusi, soovime Leelole põnevaid uusi sihtkohtasid!

Liitu Lennuki toimetusega!

Kui soovid panustada meie koolilehe tegemistesse, sulle meeldib
kirjutada või kui oled valmis oma häid ideid ja soovitusi toime-

tusega jagama, siis võta ühendust peatoimetaja Heneliis Nottoniga.

X X I
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Streik kooli ajal – põhjendatud tegevus või harimatu kodanikuaktivism?

R A U N O  A R I K E  1 0  A

15. märtsil toimus üks viimaste aas-
tate suuremaid õpilaskogunemisi. Üle 
tuhande õpilase Tallinnas, Tartus ja 
Pärnus otsustasid mõned koolitunnid 
vahele jätta, minnes avaldama nördi-
must selle üle, kui vähe suunatakse Eesti 
ühiskonnas tähelepanu ülemaailmsele 
kliimasoojenemisele. Üritus sai ühiskon-
nas mitmesugust tagasisidet.

Koolitöötajate arvamused näisid jag-
unevat kaheks – oli nii energiliselt 
kõiki õpilasi ärgitavaid õpetajaid kui ka 
pedagooge, kes pidasid olulisemaks kool-
itundides viibimist. Ka meediasse jõudis 
erisuguseid arvamusi: mitmed ühiskon-
nategelased eesotsas Sirbi peatoimetaja 
Kaarel Tarandi ja semiootiku Mihkel Kun-
nusega kiitsid protesti häälekalt heaks, 
siin-seal leidus aga ka arvamusi, mille 
kohaselt oli tegu harimatu kodanikuak-
tivismiga, mida ei tohiks noortes üles 
kutsuda. Samuti väideti, et noored peak-
sid seesugused teemad täiskasvanutele 
jätma ja kooliharidust omandama, mitte 
streigi tõttu koolist poppi tegema.

Julgen oma tutvusringkonna põhjal 
öelda, et harimatu kodanikuaktivismiga 
ei saa toimunud üritust seostada. Jah, 
kindlasti võis leida nii mõnegi noore, kes 
oli üritusele tulnud eesmärgiga koolist 
puududa või teemast suuremat teadlik-
kust omamata peavooluga kaasa jooksis, 
ent seesuguseid protestijad leiab küllap 
kõigilt teisteltki streikidelt. Üldjoontes 
omistaksin streigile aga just hariva tähen-
duse – ürituse korraldajateks olid noored, 
kes olid probleemi teadusliku taustaga 
põhjalikult tutvunud ja postitasid tea-
duslikke allikaid ka protesti Facebooki 
lehele. Sealsed allikad ja aktsiooni toi-
mumine üldiselt andsid paljudele põhjust 
kliimaprobleemide kohta iseseisvalt 
täiendavat infot otsida. Enamik kohal-
etulnutest olid gümnaasiumiõpilased, 
seega julgen öelda, et protestil osalenute 
teadlikkus kliimaprobleemidest ei jäänud 
alla harjumuspärasema vormiga rahvako-
gunemisel osalejate teadlikkusele. Oluline 

on ka, et streik möödus täiesti rahumeel-
selt ja paljud noored said oma esimesest 
protestist positiivse kogemuse.

Eelkirjutatu põhjal usun, et mõistlikul 
määral koolist puudumine ühiskonnas 
olulise muutuse tegemise nimel on täiesti 
õigustatud. Loomulikult tuleks jälgida, et 
ülelinnalised streigid ei muutuks iga paari 
nädala tagant korduvaks normiks. Tuleb 
meeles pidada, et konkreetsed lahen-
dused probleemidele saabuvad põhjalike 
arutluste teel teadlaste ja poliitikute 
vahel. Praegusel juhul pean aga streigi 
korraldajate algatust suurepäraseks. Klii-
masoojenemine saab Eesti ühiskonnas 
kahetsusväärselt vähe tähelepanu. Meil 
pole endiselt riiklikul tasandil plaani, 
kuidas põlevkivienergialt taastuvenergia 
kasutuselevõtu suunas liikuda. Ka hiljuti 
toimunud valimistel jäi kliimaprobleem 
taaskord tagaplaanile. Pariisi kliima-
leppes sätestatud eesmärkide täitmiseks 
peaks Eesti 2030. aastaks põlevkiviener-
gia osatähtsust energiasektoris jõuliselt 
vähendama ja on väga hea, kui noored 
on valmis ja võimelised leppe täitmise 
olulisust riigi juhtfiguuridele meelde 
tuletama. Sama kehtib ka paljude teiste 

riikide kohta, kus protestid toimuvad. 
Seesuguste protestide eesmärk ongi prob-
leemile ühiskonna tähelepanu suunata, et 
lahendusi hakataks riigitasandil aktiivselt 
otsima.

Kuigi protest tõi kliimaprobleemi kind-
lasti varasemast enam päevakorda, oli 
meedia reaktsioon minu hinnangul siiski 
tagasihoidlik ning sõnum hajus valimiste 
ja koalitsioonikõnelustega seonduvasse 
suuremasse infomürasse. Kahjuks on 
endiselt laialdaselt liikvel arvamus, et 
siin, väikeses Eestis tehtav ei oma maa-
ilmaareenil mingit tähendust ja seetõttu 
pole Eesti energiasektoris muudatuste 
tegemine eriti oluline. See näitab, et prob-
leemile suurema tähelepanu suunamise 
nimel tuleb kindlasti tegevust jätkata. 
Arvan, et protesti korraldamine kooliajast 
tõsise probleemi olemasolul on põhjenda-
tud, kuid loodan ühtlasi, et sellel osalenud 
noored ei piirdu pelgalt meeleavaldusega 
Riigikogu ees, vaid hakkavad tulevikus 
ka ise töötama eesmärgiga, et järgmisel 
generatsioonil enam seesuguste streikide 
korraldamiseks vajadust poleks.

Foto: Hugo Jõks
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Mida me kliimasoojenemisest teame?

Valitsustevaheline Kliimamuutuste 
Nõukogu (IPCC) on valitsustevaheline 
(rahvusvaheline) sõltumatute teadlaste 
nõukogu, kus uuritakse ja analüüsi-
takse inimtegevuse  tõttu kiirendatud 
kliimamuutuse võimalikke tagajärgi nii 
ökosüsteemidele kui ka inimkonnale. 
Nõukoguga on liitunud 195 riiki üle maa-
ilma. IPCC viies aruanne, AR5 (The Fifth 
Assessment Report) ilmus 2014. aastal. 
Kogu aruande sisu põhineb teaduslikel 
alustel.

Aruandes välja toodud olulisemad faktid 
kliimasoojenemise ja selle põhjuste 
kohta:
• ülemaailmne keskmine temperatuur 

on ajavahemikus 1880 kuni 2012 
(vahemik, mille kohta eksisteerivad 
usaldusväärsed teaduslikud andmed) 
tõusnud 0,85 °C

• 2010. aastal moodustas süsihap-
pegaas kõigist kasvuhoonegaaside 
emissioonidest 76%, metaan 16%, 
dilämmastikoksiid 6,2% ja muud 
gaasid umbes 2%

• 40% kõigist inimkonna süsihap-
pegaasi emissioonidest on jäänud 
atmosfääri püsima, mis võimendab 
kasvuhooneefekti

• inimkonna kasvuhoonegaaside 
aastased emissioonid on endiselt 
tõusuteel

• on äärmiselt tõenäoline, et klii-
masoojenemine on väga suurel 
määral põhjustatud eelmainitud 
inimpõhjustatud kasvuhoonegaas-
ide emissioonide järkjärgulise tõusu 
tõttu

Aruandes välja toodud praegused klii-
masoojenemise tagajärjed:
• alates tööstuslikust revolutsioon-

ist on ookeanide pinnavee pH-tase 
varasemast suurema süsihappegaasi 
hulga neeldumise tõttu langenud 0,1 
skaalapunkti võrra, mille tulemusena 
on nende happelisus tõusnud 26%

• vahemikus 1992-2011 vähenes 
Gröönimaa ja Antarktika igikeltsade 
mass, massi on kaotanud ka liustikud 
üle maailma

• vahemikus 1901-2010 on maailma-
mere keskmine veetase tõusnud 0,19 
m võrra

• tõenäoliselt  k l i imasoojene-
mise tulemusena on suurenenud 
ekstreemsete ilmastikujuhtumite 
hulk

• eelmainitu tulemusena on muutunud 
mitmete loomaliikide ja mereelukate 
käitumismustrid

Potentsiaalsed tagajärjed tulevikus, kui 
olukord ei parane:
• ülemaailmse keskmise temperatuuri 

tõus jätkab suurenemist, sajandi 
lõpuks võrreldes 19. sajandiga üle 
1,5° C, kehvemate stsenaariumite 
korral üle 2° C.

• juba eksisteerivad probleemid 
võimenduvad

• täpset kriitilist punkti, millest 
suurem soojenemine muudaks 
kliimasoojenemise tagasipööram-
atuks, pole välja selgitatud, kuid 
oht tagasipööramatuks klii-
masoojenemiseks võib tekkida 19. 
sajandiga võrreldes 2° C suuruse 
soojenemisega

Kasvuhooneefekti olemus:
Kasvuhooneefekt on looduslik nähtus, 
mis on Maa atmosfääris esinenud kogu 
planeedi ajaloo vältel. Kasvuhooneefekt 
on tingitud faktist, et Maa atmosfäär 
laseb elektromagnetilist kiirgust läbi sel-
ektiivselt. Selektiivsus väljendub selles, et 
päikeselt Maale saabuvad lühilainelised 
kiired pääsevad atmosfäärist alati läbi. 
Osa kiirgusest neeldub maapinnas, 
osa peegeldub tagasi päikesesüsteemi. 
Maalt vabanev neeldunud kiirgus on 
aga pikalaineline ning pikalainelist 
kiirgust peegeldub seda enam atmos-
fäärist uuesti Maale tagasi, mida enam 
on selles kasvuhoonegaase. Levinumad 
kasvuhoonegaasid on süsihappegaas, 
metaan ja dilämmastikoksiid. Praegu-
sel määral toimuv kasvuhooneefekt on 
Maa ökosüsteemile kasulik, sest säilitab 
siin eluks vajaliku temperatuuri. Efekti 
ohtlikkus ökosüsteemile ilmneb siis, kui 
kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris 
kasvab varasemast oluliselt kõrgemaks, 
kasvuhooneefekti tugevus suureneb, 
kiirgust jääb varasemast enam atmosfääri 
ringlema ning planeedi õhutemperatuur 
hakkab selle tulemusena oluliselt tõusma.
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Kõnevõistlus
Aasta 2019 on kuulutatud emakeeleaas-
taks. Meie koolis toimus veebruarikuus 
kõnevõistlus, kus osalejad väljendasid 
oma muresid ja rõõme seoses eesti keel-
ega.

Või on eesti keel eriline hoopis oma keer-
ulisuse poolest? Ikkagi 14 käänet ja to-
hutult keeleerandeid. Võib olla ei peakski 
siis seda keelt enam õppima, sest see on 
ju nii raske. Koolis 12 aastat aina õppida 
ja õppida, aga ikka selgeks ei saa. Kui ta-
had, siis õpid veel ülikooliski ja sead oma 
elukutse keele nimel. Aga kõige paremini 
aitavad ju ometi raamatud. Raamatud on 
need, mis annavad meile teadmisi, keeleta-
ju, kogemusi, elamusi, ning nende abil saab 
isegi keele säilitada. Kui aina eestikeelseid 
raamatuid lugeda ja siis vahelduseks ise-
gi mõne kirjutada, siis see tagabki tõelise 
keele säilimise ning nii jõuab kohale ka 
keele väärtus, milleks oleme meie. Meie 
all pean silmas kõiki eestlasi - mina, mu 
sõbrad, mu vanaema, kõik, kes ennast eest-
laseks peavad, sest meie töö on seda keelt 
hoida ning aina kaugemale edasi viia.
Uku Mart Rulli 10C

Teadlased ei ole motiveeritud eesti teadus-
keelt arendama. On lihtsam kasutada rah-
vusvahelisi termineid, selle asemel, et eesti 
keeles uusi nuputada. Teadlastele on olu-
line, et nende töö ja uuringud oleksid laial-
daselt ja rahvusvaheliselt tunnustatud. 
Birute Klaas-Lang tõi välja oma artiklis 
“Eesti keele käekäik 21. sajandi alguses”, 
et enamik teadlasi eelistab avaldada oma 
artiklid just inglise keeles, et need maail-
mas läbi lööksid. See on ka mõistetav, sest 
eestlaste seas on huvitunuid ja spetsialiste 
vähem kui välismaal. Minu arvates tuleks 
uurimused avaldada ka eesti keeles ning 
sellega eesti teaduskeele sõnavara laienda-
da. Inimesed ja riik peavad teadlaste tööd 
rohkem tunnustama, et neil jätkuks moti-
vatsiooni meie väiksesse keelde panustada. 
Carita Särekannu 12A

Oma keel, millest ülejäänud seitse mil-
jardit inimest aru ei saa, on väga eriline. 
Inimestele meeldib omada asju. Omada 
asju, mida teised ei oma. Oma maja, oma 
autot, oma haruldast vinüülikollektsiooni. 
Inimestele meeldib luua asju, osata asju, 
mida teised ei oska, nagu rääkida väga ha-
ruldast keelt. 
Hugo Jõks 12A

2017. aasta suvel oli väga aktuaalne teema 
võõrkeelsete teoste laulupeo repertuaari 
lisamine. Tallinna abilinnapea Mihhail 
Kõlvarti ettepanek lisada laulupeo kavasse 
ka venekeelne laul sai nii kriitikat kui ka 
toetust. Arvati, et sel juhul huvituksid vene-
lased rohkem laulupeost ning mõistaksid 
selle väärtust rohkem. Samas kritiseeriti, 
et tegemist on siiski Eesti rahvusüritusega 
ning traditsioone tuleks hoida eestikeelse 
repertuaari näol. Sellel suvel, kui laulu-
pidude traditsioonist möödub 150 aastat, 
tehakse kavas esmakordselt muudatus. Ni-
melt on repertuaaris lätikeelne laul, mida 
laulan suvel laulukaare all ka mina, hooli-
mata oma vähesest kokkupuutest läti keel-
ega. See tundub mulle aga vale, kuna minu 
meelest on laulupidu eelkõige eesti rahva ja 
keele hoidmise üritus. 
Eliise Marie Rebane 11A

Eesti keele aasta on oluline neile, kes 
juba varem on tundnud kihku tavapäras-
est sagedamini õigekeelsussõnaraamatut 
lehitseda või mõtiskleda piltlike väljen-
dite veidruste üle. Jah, pean tunnistama, 
et olen ka ise inimene, kes vahel niisama, 
huvi pärast, otsib sõnastikust ebatavalisi 
või vähekasutatavaid sõnu. Seni kuuluvad 
minu leidude hulka näiteks sõna “lüüme”, 
mis tähendab “läbipaistev” ja “reebus”, 
mis on pilt- või tähtmõistatus ning mitmed 
teised väljendid, mis jutu sisse pistes nii 
mõnegi vestluskaaslase silmad suureks 
ajavad. Minu lähedased teavad, et olen 
ka kirglik sõnamängude looja, eriti seoses 
inimeste nimedega, ning võin ka matemaa-
tikatunnis teha avastuse, et sõna “koordi-
naadistik” riimub ju “seeneniidistikuga” ja 
hakata samal hetkel vihikuservale luuletust 
kirjutama. 
Luisa Susanna Kütson 11C

“Mu keele piirid tähendavad minu maa-
ilma piire,“ on öelnud filosoof Ludwig 
Wittingstein. Tänases maailmas avardab 
inimese maailma piire kõige enam inglise 
keel. Pole mõtet võidelda inglise keele dom-
ineerimise vastu internetis, küll aga aren-
dada eesti keele digivõimalusi ja pakkuda 
internetis võimalikult palju heal tasemel 
eestikeelseid teenuseid. Tartu Ülikooli kui 
tippülikooli ambitsioonidega õppeasutuse 
jaoks oleks mõttetult kangekaelne üritada 
õpet täielikult eestikeelsena hoida, kuid 
väga oluline on erinevates valdkondades 
hoida ja arendada eesti terminoloogiat ja 
pidada meeles, et eestikeelne õpe on selge 
prioriteet. 
Rauno Arike 10A

Kui on antud vabadus oma keelt hoida ja 
kaitsta, siis miks just vabaduses kipume 
meie, noored, seda risustama? 
Sabina Liselle Zahharov 10C
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Kas Eestis peaksid muuseumid kooliõpilastele tasuta olema?

T U U L E  K A N G U R  1 0  A

Väga lühidalt öeldes: jah, peaksid küll. 
Vähemalt minu arvates. Järgneva jutuga 
püüan selles veenda ka lugejaid, tuues 
välja argumendid, mis on minu silmis 
kõige kaalukamad. 

Minu kui Eestis elava kooliõpilase jaoks 
oleks tasuta muuseumid suur rõõm ja 
kergendus. Esiteks muidugi selle pärast, 
et nagu noorel inimesel ikka, on ka minul 
pidevalt näpud põhjas. Kuid peami-
selt seetõttu, et juhul kui ma ei peaks 
maksma sissepääsu eest, külastaksin 
muuseume märksa tihemini. Ma ei taha 
sellega öelda seda, et ma praegu muuse-
umides ei käi, kuid sellegipoolest tunnen, 
et saaks paremini, veel rohkem, veel 
põhjalikumalt!

Suurim pahe praeguse olukorra juures 
ongi see, et ühe piletiraha eest ahmitakse 
korraga nii palju näitusi, et miskit ei jõua 

korralikult läbi seedida. Ka vaimutoitu 
võib üle süüa ja see raske, täis tunne pole 
sugugi meeldiv. Kui oleks võimalus muu-
seume oma soovi kohaselt, kasvõi iga päev 
külastada, jäädaks mõõdukuse piiresse. 
Seejuures kasvataks üles teadmisega, et 
muuseum pole koht, kuhu peaks minema 
ema, isa, vanaema või õpetaja tungi-
val soovil – sellest võiks saada paik, kus 
sõpradega ennast harida. Mõistetaks, 
et need asutused saavad pakkuda lisaks 
kõigele muule ka meelelahutust ning 
naudingut.

Inimese kõige tähtsamad ning püsivamad 
harjumused hakkavad kujunema juba lap-
seeas, kuid oluline on need ka juurutada. 
Paraku on nii, et enda vaba raha ei raat-
sita liiga suurel määral muuseumipiletile 
kulutada, samas ei soovita pidevalt raha 
juurde küsida. Muidugi on kõik lapseva-
nemad suurima heameelega nõus toetama 
oma lapse kultuuriretki, aga ühel hetkel 
tuleb piir ette. Kui tahta külastada ühes 
kuus mitut muuseumit, koguneb lõpuks  

üsna kopsakas summa, kuid elus on palju 
muudki peale muuseumide. Mõnikord 
saab kooliprojektide, tutvuste või huvi- 
ringide boonuste abil küll sooduseid 
hankida, kuid miski pole igavene.

Näiteks oli minule ootamatu uudis, kui 
KUMU kassas selgus, et minu kunstikoo-
liga oli koostööleping lõpetatud. See 
võttis korra jalust nõrgaks küll, sest need 
6€ olid mul planeeritud täiesti teiseks 
otstarbeks, aga nagu nauhti olin neist 
ilma. Ausalt öeldes kaalusin korraks isegi 
muuseumisse minemata jätmist. Õnneks 
ma siiski läksin ja sain tänu sellele väär-
tuslikke teadmisi, mida koolikirjandites 
ära kasutada, samas ka niisama mõtisk-
lemiseks ja kaaslastega jutuajamiseks 
ainest. Tasuta või tasuga, muuseumid 
on olulised ja nende külastamine näitab 
seda, kui väga neid hinnatakse. 

Avardage silmaringi ja minge 
muuseumiööle!
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Pagemine igapäevamuredest
L O T TA  L I Z B E T H  H I RV  9 A

Inimesed ei käi enam palju teatris, kuid 
see-eest aina kasvab teatriga tegelevate 
noorte hulk ja seda seetõttu, et teater on 
suur eneseväljendusvahend. Tallinna 32. 
Keskkool ja Vanalinna Hariduskolleegi-
um on loonud teatrisuunad, mis on väga 
populaarsed. Mina ise käin teatriringis, 
mis toob ka etendusi välja. Teeme seal 
igasuguseid liikumis- ja rühmaharjutu-
si, mis aitavad meil areneda ka tavalises 
elus.

Ega ainult teatri tegemine arenda, sellele 
aitab kaasa ka teiste vaatamine. Võib ar-
vata, et kui sind ei huvita näiteks tava-
line teatritükk, siis polegi mõtet teatrisse 
minna . Siiski on nii palju eri žanreid, 

millest leiab igaüks endale meeldiva. 
Teater, mida mina oma elu jooksul kõige 
tihedamini  külastanud olen, on Lin-
nateater. Juba väikesest peale, kui isa 
mind kuueaastasena esimest korda Lin-
nateatrisse viis, tekkis mul sellega suur 
side. Seal on kõik olemas: üliandekatest 
näitlejatest üliandekate lavameesteni. 
Minu lemmikud teatritükid Linnateatris 
on olnud kindlasti “Aeg ja perekond Con-
way”, “Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4” 
ning “Pál-tänava poisid”. Lisaks Linna-
teatrile olen ma väga suur Draamateatri 
fänn, kus käisin hiljuti vaatamas eten-
dust “Rahvavaenlane”. 

Suure teatrihuvilisena hindan etenduses 

kõige rohkem just seda, mis emotsiooni-
ga mängitakse, pole vahet kas tegemist 
on draama või komöödiaga: etenduse 
muudab eriliseks emotsioon. Teater on 
hea ja lihtne viis end kultuuriliselt hari-
da ning kõik võiksid vähemalt proovida 
leida endale oma lemmikteatrikogemus.

Teatriga tegelemine on mulle andnud 
juurde julgust, parema liikumisvõime ja 
eneseväljendusoskuse ning muidugi ka 
sõbrad kogu eluks. Lisaks olen tänu sel-
lele saanud näha teatrimaailma hoopis 
teisest vaatenurgast, olen õppinud aus-
tama kõiki lavataguseid abijõude, kes 
võivad esmapilgul tähtsusetuna pais-
ta. Teatris käsitletakse tihtipeale elulisi 
ja kaasaegseid teemasid. Tänu teatris 
käimisele olen saanud mõnest teemast 
hoopis uue vaate ja õppetunni, kuid 
enamjaolt pakub teater siiski kõige ro-
hkem naudingut ja võimalust oma ig-
apäevamuredest pagemiseks.
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Lõimumine
S A B I N A  L I S E L L E  Z A H H A R O V  1 0 C

Minu esimesed viis eluaastat möödusid 
Narvas ning siiani olen ma kohaga 
tihedalt seotud. Olles elanud linnas, 
mille elanikkonna moodustavad pea 
täielikult vene keelt kõnelevad inimesed, 
on arusaadav, miks seal eesti ühiskon-
naga raske lõimuda on. Tänavapildis on 
eesti keel teisejärguline, siltidel vigane 
ja justkui ebavajalik. Müüjad riigikeelest 

aru ei saa, välja arvatud suuremates kau-
banduskeskustes. Mitmed taksojuhid pole 
teadlikud sellest, et eesti keel eksisteerib. 
Töö riigiasutustes käib seaduslikult eesti 
keeles, tegelikkuses vene keeles. Sellises 
keskkonnas elades on keeruline eeldada, 
et noorsugu heal tasemel eesti keelt 
rääkima õpib.

Kuigi Narva venekeelsetes koolides 
napib õpetajaid ja eestikeelsetes õpi-
lasi, on keelekümblus suur teema. Olen 

märganud, et aina enam pannakse oma 
lapsi eesti keele kallakuga klassi, sest 
Narva õpilaste jaoks on kool ainuke 
koht, kus riigikeelt praktiseerida. Samas 
ei saa keeleõpet sundida, sest parimad 
tulemused tulevad siis, kui noorel endal 
on huvi. Paljud noored saavad kätte oma 
eesti keele oskuse, aga narvaka jaoks on 
kõige olulisem siiski vene keel, sest see 
on mugav.

Narva noore põhiline probleem ei seisne 
selles, et ta ei taha eesti keelt osata, vaid 
selles, et keele säilimist elukoht ei soosi. 
Sarnane olukord on ka Lasnamäe noortel. 
Nende vanemad, sõbrad ja kool on vene-
keelsed, tööle minnes saab hakkama ka 
minimaalse eesti keelega ja see on nende 
mugavustsoon. 

On noori, kes elavad kakskeelset elu 
- kodus vene ja koolis eesti keel, kuid 
tihtipeale on neil raske määrata, kellena 
nad ennast rohkem tunnevad. Minu vene 
keele oskus on mulle alati kasuks tulnud, 
aga kuigi ennast nimetaks ma kindlasti 
eestlaseks, meeldib mu tuttavatel mind 
puhtalt mu keeleoskuse põhjal lahterdada 
venelaste hulka. Sama lugu on ka paljude 
teiste noortega, kes tahavad lõimuda eesti 
ühiskonda. Valikuvabadus eksisteerida 
kellena me tahame on olemas, kuid meie 
imagot kujundavad suuresti siiski lähe-
dased inimesed.

Arvan, et venekeelsed kogukonnad ei 
muuda eestlaste elu kuidagi kehve-
maks, pigem annavad nad vürtsi juurde, 
olgu selleks vürtsiks kasvõi noortekam-
bad McDonaldsi ees. Lõimumine ehk 
toimubki kõige paremini siis, kui see pole 
sunniviisiline.

Foto: Evi Pärn 
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Kaltsukad
B I R G I T  B I B I K O V  1 1 B

Tallinna 21. Kool asub Vintage Humanast 
450 meetri kaugusel. Võite juba ette kuju-
tada, kuidas iga kuu lõpus peale pikka 
koolipäeva mina ja mu sõbrad teist korda 
mõtlemata seame sammud kaltsuka poole. 
Näeme silti ,,Kõik kaup 2 eurot!’’. Elevus 
suureneb ja juba oleme poes. See on 
imetlusväärne, kui palju head kaupa võib 
leida lihtlabaselt suurest tuhnimisest. 
Ma ei eita, et see on kohutavalt väsitav ja 
stressirohke, sest ülejäänud inimesed on 
tulnud kaltsukasse samal eesmärgil. See 
on nagu omamoodi maraton, kes leiab 
kiiremini suurte mantlite taha peidetud 
Adidase värvika jaki. Kui minul seekord 
veab, olen üks neist õnnelikest, märkan 
jakki, saan endale, näitan oma kaastuh-
nijale ja tal vajub suu ammuli. Möödub 
tund või kaks. Lahkume suurte kottidega, 
rahulolu sillerdab näol.

Kaltsukas on minu jaoks midagi, mis lausa 
karjub ainulaadsust ja julgust erineda 
hallist massist. Vähemalt kolmandik 
minu kapist koosneb taaskasutatud rii-
etest ja peaaegu igahommikusel debatil 
iseendaga, mida küll täna selga panna, 
on peaaegu alati vähemalt üks mu 
riideesemetest teise ringi poe leid. Koolis 
ühelt korruselt teisele uidates on tulnud 
mitu korda ette vestlusi mõne lennu-
kaaslasega teemal, kust ma olen saanud 
oma pluusi või püksid, ja iga kord minu 
vastust kuuldes on neil imestus näol, sest 
nad poleks kunagi arvanud, et midagi nii 
korraliku väljanägemisega võib leida kalt-
sukast. Soovitan inimestel minna ja anda 
võimalus Humanatele ja kõikidele teistele 
teise ringi poodidele, sest midagi erilist ja 
odavat leida on täiesti teine tunne kui osta 
jälle H&M-st see väikese detailiga T-särk, 
mida  üle maailma kannavad paljud indi-
viidid. Muidugi kui H&Mi Eestis polnud 
ja käidi Rootsis või Soomes just selle poe 
pärast, siis oli küll uhke tunne kodumaa 
tänavatel hõljuda, H&Mi kleit seljas. Kõik 
muutub ajas, aga kaltsuka kaup jääb alati 
kuumaks.

Sel aastal ma olen aina rohkem märga-
nud taaskasutuse populariseerumist ja 
seda, kuidas inimesed, kellest ma poleks 
kunagi oodanud, kirjutavad mulle mõt-
tega ühineda Humanasse minekul. Kunagi 

vaadati kaltsukaid rohkem altkulmu ja 
kui märki rahaliste võimaluse puudumis-
est. Pigem valiti alati kiirmoeketid ega 
mõeldud, mida masstoodang tegelikult 
keskkonnale teeb. Nüüd on inimesed 
muutunud teadlikumaks, aga mitte veel 
täielikeks asjatundjateks. 

Mind on pannud mõtlema ringmajanduse 
põhimõte: kõik, mis loodusest võetakse, 
peab jääma kasutusele võimalikult pikaks 
ajaks. Mida rohkem inimesi mõtleb 
ringmajanduse mõjule, alustades oma 
vanade riiete ära andmisega või kaltsuka 
külastamisega, seda parem, sest  juba selle 
panusega vähendatakse oma ökoloogilist 
jalajälge. Seda põhimõtet olen ka mina 
ja veel neli tüdrukut rakendanud oma 
õpilasfirmas aBiT. Nimelt üks meie too-
detest on uuskasutatud triiksärk, mille 

peale oleme käsitsi trükkinud oma disaini. 
Neid tooteid vaadates võib arvata, et 
see on täiesti uhiuus, aga tegelikkuses 
oleme Uuskasutuskeskusest välja vali-
nud triiksärgid ja andnud neile värske 
väljanägemise. Jällegi pisike panus kesk-
konda. Väikestest sammudest algab kõik, 
näiteks võib valida omapärase triiksärgi 
tavapoe toote asemel. 

Ma julgustan inimesi astuma oma muga-
vustsoonist välja ja andma võimalus 
taaskasutusele. Teise ringi poodides 
on peidus nii palju häid ja omanäolisi 
aardeid,  mis võivad tuua vabalt riidekappi 
kauaoodatud värskust.
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Ülevaade Tallinna 21. Kooli õpilasfirmadest 2018/2019
M E E R I  E L I S A B E T H  PA LT M A N N  1 1  A

Junior Achievement Eesti õpilasfirmade 
programm on Tallinna 21. Kooli ettevõt-
like noorte seas alati populaarne olnud 
ning seegi aasta pole erand. Toome sin-
uni ülevaate õppeaastal 2018/2019 meie 
koolist võrsunud tegusamatest õpilasfir-
madest. Kui mõne õpilasfirma toode või 
teenus pakub sulle rohkem huvi, kiika 
julgesti ka firma Facebooki ja Instagrami 
lehtedele!

ÕF Bamboozle toob turule keskkon-
nasõbralikud ja taaskasutatavad bam-

busest valmistatud joogikõrred.

ÕF Borto tooteks on kvaliteetsest päris-
nahast eestimaise disainiga kott, mida 
saab kanda nii käes kui seljas.

ÕF Buffer on ainulaadne õpilasfirma-
na tegutsev ansambel, kes soovib oma 
muusika abil luua üritustele ning kohvi-
kutesse meeldiva õhkkonna.

ÕF Cracelet on oma tooteks valinud 
kaunid personaliseeritud koordinaati-
de graveeringuga käevõrud, mis on ide-
aalseks kingiks lähedastele.

ÕF FreshUP toodab värvikirevaid ja vi-
tamiinirikkaid terviseshotte, mis paran-
davad lisaks inimeste tujule ka nende 
tervist.

ÕF Jörney loob oma unikaalse disainiga 
vahvaid T-särke ja mõnusaid pusasid.
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ÕF aBiT toodab taaskasutuse ja loo-
dussõbralikkuse põhimõttel vaimuka di-
sainiga T-särke ja triiksärke.

ÕF Glaze valmistab eriliste maitsete-
ga ja ahvatleva välimusega pulga otsas 
käsitöökohukesi. 

ÕF ISSI toob turule humoorika tekstiga 

bokserid meestele.

ÕF Selmet toob turule praktilise sise-
tasku ja trukiga riidest üleõlakotte, mille 
teevad eriliseks särtsakad ja pilkupüüd-
vad disainid.

ÕF SMARTBELT toodab unikaalseid ri-
hmu, millega saab hõlpsasti lisakoti või 
rula seljakoti külge kinnitada.

ÕF Stylo tooteks on kompaktne ra-
hakott, mis on kombinatsioon tradit-
sioonilisest münditaskust ja modernsest 
kaarditaskust.

ÕF Take A Sip toob jäätee austajateni 
uued, autentsete looduslike maitsetega 
jääteed.

ÕF Keyfit toodab randmele kinnituvaid 
võtmehoidjaid, mida saab mugavalt 
kasutada sportimisel.
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Oled sa kunagi tänaval liikudes teeselnud, et räägid telefoniga?

M O O N  L O K K  1 1 C

Äkki oled peas kalkuleerinud, et kui 
nüüd peaks kiiresti põgenema hakka-
ma, siis kõige kiirem oleks kontsakingad 
jala otsast ära lükata ja jooksma hakata? 
Noormehed, ärge heituge minu kontsaju-
tust, ka teile võib see huvitavaks lugemi-
selamuseks kujuneda.

Kui olin seitsmeaastane, õpetas mulle 
minust paar aastat vanem sõbranna, 
kellega olime parasjagu õhtupimedus-
es koduteel möödumas meie poole pil-
ke saatvast lärmavast kambast, et ohu 
korral, paremate vahendite puudumisel 
tuleb haarata taskus pikim võti peopessa, 
et end hädaolukorras selle terava otsaga 
kaitsta. Tänaseks on sellele ühele enese-
kaitsenipile lisandunud juurde teisigi, 
sest ebamugavust valmistavaid olukordi 
koguneb aina juurde.

Lastena kuulsime pidevalt loenguid 
sellest, et võõraste inimestega ei tohi 
kaasa minna. Pidime lubama oma vane-
matele, et me ei võta vastu tundmatu 
inimese pakutavaid maiustusi ega ütle 
oma andmeid suvalisele vastutulijale. Ig-
aüks meist sai eraldi loo, olgu selleks siis 
jutt võõrastest, kes lapsi kommiga kaasa 
meelitavad, või lugu valgetest kaubikut-
est, kus oodatakse parajat hetke, et just 
sind peale tõmmata. Lood olid erinevad, 
aga sisu jäi samaks – valvsust ei tohi kun-
agi kaotada.

Ajad on muutunud ja juba ammu on 
vanemate suust kadunud jutud linnas 
ringi liikuvast kommionust. Käitume 
targalt ning erinevalt Punamütsikesest 
hoiame hämaras kõndides oma trajek-
toori väga kindlalt paigas, kuid see ei 
tähenda, et pole hunte, kes meid õigelt 
teelt kõrvale meelitada proovivad.

Algul arvasin, et küllap on asi lihtsalt 
minus, aga mida rohkem see teema ju-
tuks tuli, seda suurem oli minu üllatus, 
kui avastasin, et kommionusid, kelle eest 
meid kunagi nii järjekindlalt hoiatati, on 
terve Eesti täis ja kokkupuude nendega 

on oodatust sagedasem. Ei, nad ei ole 
mehed, kes pulgakommidega sind enda-
ga kaasa proovivad meelitada. Nad on 
inimesed, kes on tänavatel platsis niipea, 
kui pisutki pimedamaks hakkab minema, 
et sind endaga kaasa kutsuda. Leebeim 
variant on sõnadega, mõni väike kom-
pliment ja silmapilgutus, kuid sellega ei 
pruugi ilmtingimata olukord piirduda. 
Tütarlapse kõrval lonkimine võib ku-
juneda pikemaks jälitamiseks või tagaa-
jamiseks. Erakordne pole ka juhtum, kui 
jälitatakse noort tüdrukut tükk maad 
autoga, ikka selleks et samal ajal neiut 
autosse meelitada. Mida selle vastu teha 
saab? Absoluutselt mitte midagi.

Mingil põhjusel on tänaval ligitikku-
mise teema tabu. Mis seal ikka rääkida, 
tegu on ju vaid lihtsa meelitamisega, 
kas pole? Milleks rääkida sellest, et iga 
kord kui tundmatu inimene noorega 
tänaval juttu proovib alustada, hakkab 
teisel süda poole tugevamalt taguma, 
peopesad tõmbuvad higiseks ja mõttes 
rehkendatakse erinevaid variante, kui-
das kõige kiiremini ohutusse paika jõu-
da. Olen palju rääkinud tüdrukutega, kes 
on täpselt sama hämmingus, nagu olin 
mina kunagi, kui saavad teada, et nad 
pole ainukesed, kes tänaval pidevaid kül-
lakutseid saavad. Mõnes mõttes on see 
lausa vihale ajav, kui tohutult tavalised 
ja normaalsed sellised situatsioonid 
on. Mis ärritab aga veel rohkem, on ta-
gasiside inimestelt, kes pole ise kunagi 
taolise olukorraga kokku puutunud ning 
on seega veendunud, et tüdrukud mõtle-
vad taolised sündmused hirmsamaks, 
kui need tegelikult on. Teate küll, aetak-
se lihtsalt vahtu, sest tegelikult ei ole ju 
olukord linnapildis nii hull, kui tütarlaste 
jutt seda arvata laseb, ega ju? Rääkisin 
meie enda kooli õpilastega antud teemal 
ning lood, mida kuulsin, olid uskumatud.

Kuidas see siis käib? Enamikel juhtud-
est hakatakse õhtul üksinda liikuva neiu 
kõrval käima ning proovitakse alusta-
da juttu. Võib juhtuda, et alustatakse 
viisakalt, kuid pole üldse välistatud, et 
küsitakse ka otse suurema sissejuhatuse-
ta, et kas on soovi ööseks mehega kaasa 
minna. Nagu eelnevalt mainisin, on ka 

juhtumeid, mil sõideti autoga kilomeet-
reid kõrval, et manguda jalakäijat endaga 
samasse sõidukisse istuma. Teinekord 
võib olukord muutuda ka füüsiliseks, kui 
tikutakse vägisi põsele musi andma või 
muud moodi oma hetkelist kiindumust 
näitama.

Peaaegu kõikidel tüdrukutel oli rääki-
da mitmeid lugusid ning kõigil neil oli 
üks eesmärk: näidata, kui väga sellised 
intsidendid häirivad, ja öelda, et selline 
käitumine ei ole okei. Siin on neist vaid 
üksikud lood.

„Kell oli umbes kuus ja väljas oli valge, 
käisin juba talvemantli ja sooja mütsiga. 
Justkui välguna selgest taevast tundsin 
kellegi sõrmi oma intiimpiirkonnas. Tak-
erdusin ja ei suutnud end enam liiguta-
da ja sõbranna mu kõrval ei saanud aru, 
mis juhtunud oli. Läksin täiesti endast 
välja ning hakkasin kõva häälega nutma. 
Helistasime kodus emaga politseisse ja 
pidin kirjeldama meest, kes mind täna-
val alandas. Pisarsilmil läksime järgmisel 
päeval politseisse, kus kirjeldasin juh-
tunut uuesti ja kuulasin jutte, kuidas ka-
bistaja teisi tüdrukuid katsus. Ma olin siis 
alles 13. Kõige rohkem häirib mind see, 
et politsei ei saa midagi teha, kui keegi 
mind jälitab, sest mulle ei põhjustata 
füüsilisi vigastusi.”

„Viie aasta jooksul on ette tulnud jäli-
tamisi ja kahtlasi mehi, kes tänaval ligi 
tikuvad. Need on jätnud sügava jälje ja 
pipragaasita kodust lahkumine on mõel-
damatu. Sellel õppeaastal on juhtunud 
juba 3 intsidenti – jälitav mees kauban-
duskeskuses, jutuisuga mees, kes soovis 
väga rääkida, ja kolmas, kõige hirmsam 
sellel aastal, mees, kes reaalselt mulle 
järele jooksis, kuigi palusin, et mind ra-
hule jäetaks. Sel õhtul tühistasin oma 
plaanid sõpradega kokku saada, sest 
keeldusin pimedas kodust väljumast.”

„Ma võisin olla 14-aastane ning üks 
40ndates mees tuli üle tänava rääki-
ma ja kõndis kogu pika tänava kaasa ja 
kutsus muudkui enda juurde õlut joo-
ma ja head aega veetma. See on rõve ja 
kohatu, eriti arvestades, et olin alles nii 
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noor. Nüüd oskan juba sellistele kutse-
tele enesekindlamalt vastata, sest tean, 
et need meesterahvad on ilmselt purjus 
ja ei kontrolli kõike, mis suust välja tuleb, 
aga samas tekitab see nii rõveda tunde, 
nagu nad võiksid mulle öelda, mida ig-
anes soovivad.”

„Istusin kohvikus laua taga, kui mees 
kohvikusse sisenes. Mees hakkas mulle 
rääkima, et ta oli kord Vene ohvitser, kuid 
mina oskasin tema poolsegasele jutule 
vaid külmalt ja sarkastiliselt vastata. Mul 
oli halb tuju ning ta ei tundunud mulle 
eriti sümpaatne. Siis ütles võhivõõras 
mulle, et tema süda kuulub minule ning 
et me tema poole läheksime. Ma vaata-
sin talle otsa ning ütlesin „ei, aitäh”. Siis 
sai mehel tee otsa ning mina suundusin 
leti äärde teenindajaga jutustama. Mees 
pani mütsi pähe ja tuli meid, eestlan-
nasid, tänama. Siis võttis ta mult ümbert 

kinni. Hingasin rahulikult sisse ja välja. 
Kas lüüa mehel nina veriseks või mitte? 
Siis tegi ta mulle ühe põsemusi ning läks 
uksest välja.”

Võib-olla on mõnel ikka veel raskusi 
mõistmisega, milles täpsemalt probleem 
siis seisneb? Tegelikkuses ei tea meist 
mitte keegi, kui tõsiseks võib olukord 
tänaval jalutades kujuneda. Kas sündmus 
piirdub lihtsa küsimusega või muutub see 
kiiresti millekski vägivaldseks? Tegemist 
on kohatu ning ebameeldiva olukorra-
ga, millele ei pöörata tähelepanu, sest 
tegemist pole karistatava süüteoga, vaid 
kõigest sõnadega. Mõne jaoks võib olla 
see pelk meelelahutus, kuid teine tunneb 
ennast selle tõttu alaväärse ja solvatuna. 
Kuhu on kadunud kombed ning mis on 
saanud elementaarsest viisakusest? Kõik 
teavad oma õigust põhiseadusest tule-
nevale mõtte- ja sõnavabadusele, kuid 

kiputakse unustama oma kohustust teist 
kohelda tema väärikust alandamata.

Ma ei kirjuta siin ühe inimese arvamu- 
sest, vaid annan mitmetele eakaaslaste-
le platvormi, et rääkida sellest, mis neid 
häirib. Kuigi ei ole otsest viisi, kuidas 
pidevaid küllakutseid tänavatel takis-
tada, ei pea neid ka tunnustama. See ei 
ole kompliment ega meelitus, mille üle 
tänulik olla, vaid domineerimissoov, mis 
on tingitud igavusest ning üksildusest. 
Oleme vähemalt meie, noored, üksteise 
vastu lugupidavad ning õpetame oma 
järeltulijaidki üksteist austama, olene-
mata soost, usulisest taustast või polii-
tilistest vaadetest. Tänavail  jalutagem  
enesekindla ja tugeva hoiakuga, mis 
ütleb “sa ei taha minuga jamada!”
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Positiivsed arengud negatiivsuse taustal
H E N E L I I S  N O T T O N  1 1 C

Viimasel ajal riigis toimunud muutused 
ei ole mind õnnelikuks teinud. Ma ei üri-
ta varjata tõsiasja, et uus valitsus oma 
koosseisult ei ole mulle meeltmööda. 
Väljaütlemised on tekitanud minus hir-
mu, et arengud meie ühiskonnas võivad 
taanduda ning tehtud töö jääda unarusse. 
On 30. aprill ja kell on 22.37. Pärast nel-
jatunnist uinakut uudiseid lugedes sain 
teada, et EKRE liige Marti Kuusik astus 
tagasi talle omistatava süüdistuse tõttu, 
et ta on koduseinte vahel vägivaldne. 

Minu silmis on koduvägivald teema, mill-
est ühiskonna kontekstis rohkem rääkida 
on vaja, olgu see suunatud naiste, meeste 
või laste vastu. Kodu on inimese kind-
lus, kuid kui inimene ei saa end ka ko-
duseinte vahel turvaliselt tunda, ei tohi 
teemat käsitleda tabuna. On postiivne, 
et süüdistust lähisuhtevägivalla kohta 
tõsiselt võetakse ning see üheselt hukka 
mõistetakse, kuid olukorda oleks muidu-
gi saanud lahendada selle loo nõrgemaid 
osapooli säästes. Ma ei poolda seda, et 
juba enne kriminaalmenetluse alusta-
mist kiskus meedia skandaali ka Marti 
Kuusiku eksabikaasa ja lapsed, kellelt ei 
saa oodata avalikku aruandmist.

Eile naasin klassireisilt Berliinist ning 
Eestis olemise ajal olen pidevalt jälginud 
uhiuue ministri Marti Kuusiku tegemisi. 
Anonüümsed allikad väidavad, et Marti 
Kuusik on tarvitanud oma naise suhtes 
vägivalda. Kui uut ministrit ametisse kin-
nitati, lahkus president protesti märgiks 
oma loožist, seega värskel ministril tuli 
kummardada tühjale loožile. Peaminis-
ter Jüri Ratas võttis ohjad enda kätte ja 
helistas ministri eksabikaasale, mõtle-
mata sellele, et ohver ei pruugi peaminis-
trile ja kogu Eesti meediale vägivaldseid 
peresuhteid tunnistada. Naise sõnul ei 
ole peres vägivalda esinenud. See selleks, 
Jüri Ratas mõistis vägivalla selgesõnali-
selt hukka, kuigi peaministri teadmised 
inimpsühholoogiast võib-olla puuduli-
kud on. 

Viimased poolteist aastat olen olnud 
kunstnik Flo Kasearu assistent. Flo ema 
on Pärnu naiste tugikeskuse juhataja, 
mille tõttu on ta palju kokku puutunud 
lähisuhtevägivalla all kannatanud naiste 
lugudega. Flo ema Margo Orupõld ütles 
intervjuus ERR-ile, et kümme aastat ta-
gasi poleks lähisuhtevägivallast võib-
olla räägitudki. Peresiseseid asju on ol-
nud kombeks hoida salajas, et teistele 
laitmatu moosireklaami-perekonna mul-
jet jätta. Praegu on Eesti rahvas tagajal-
gele aetud ning mulle on jäänud mulje, et 
ka padukommentaatorid Facebookis on 
arvamusel, et vägivallale koduseinte va-
hel meie riigi “normaalsuses” kohta pole. 
Ma pole lugenud ühtegi kommentaari, 

mis õigustaks kodus vägivallatsemist. 
Loodan, et vägivald mõistetakse hukka 
ka kodust väljaspool.

Tugeva sotsiaalse närviga kunstniku-
na on Flo perevägivalla teema tihti oma 
kunstiprojektides fookusesse sead-
nud. Eelmisel aastal oli tal selles samas 
tugikeskuses näitus “Varjupaiga festival”, 
mis oli avatud vaid tugikeskuse naistele 
ning mida ka president Kersti Kaljulaid 
külastas. Etteruttavalt mainin, et hetkel 
töötame suure näituse kallal, mis ter-
venisti koduvägivallaga seonduvat lah-
kab, kuid selle nägemiseks tuleb oodata 
aastani 2020. Pikemalt ma Flo tegemistel 
ei peatu, kuid soovitan huvi korral tema 

Foto: Flo Kasearu
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tegemisi iseseisvalt uurida.

Nüüdseks olen lugenud vist kilomeetrite 
kaupa kohtupabereid. Mul on hea meel, 
et nende juhtumite kohta on olemas 
kohtupaberid. Hea meel, et juhtumid on 
jõudnud koduuksest kaugemale. Pärnu 
naiste tugikeskuse pöördumises tuuakse 
välja, et statistika kohaselt pöördus 2010. 
aastal politsei poole 1200 lähisuhte-
vägivalla ohvrit, kuid 2018. aastal juba 
3607 ohvrit. Oleme arenenud ühiskonna-
na punktini, kus naised julgevad küsida 
abi ning vägivaldsest suhtest väljujaid ei 
mõisteta hukka. 

Floga koos töötades olen erinevaid vi-
deosid kokku pannes, niisama jutusta-
des või näitust planeerides töötanud 
süvitsi erinevate naiste lugudega. Nend-
est naistest, kes on väljunud vägivald-
est suhtest, on saanud mulle omamoodi 
kangelased. Naiste igapäevarutiiniks 
oli peksmine, ähvardused ja isolatsioon 
muust maailmast. Üldistavalt saan öelda, 
et suur osa lugusid algas lausega: “X oli 
alkoholijoobes…” Lood, mis bürokraatli-
ku kõnepruugi taustal lahti rullusid, olid 
kõik erinevad, kuid siiski leiab vägivald-
setest suhetest teatud ühiseid jooni.

Kõrvaltvaatajana on lihtne küsida, miks 
naised ei lahku või miks nad politseisse ei 
pöördu, kuid sõltuvussuhtes oleval nais-
el, kellel on ka lapsed, on keeruline jätta 
maha kodu ning loobuda varast, muutes 
sellega oma laste elu ebastabiilsemaks 
või jäädes koguni laste hooldusõigus-
est ilma. Tihti on vägivallaohvritel ras-
ke jõuda rängale arusaamisele, et nad 
on vägivaldses suhtes. Armastus ei ole 
nagu kellavärk, mis laitmatult töötab. 
Paljudel juhtudel peetakse süüdlaseks 
iseend ja kiputakse partnerit õigusta-
ma. Vägivaldne partner ise on toonud 
füüsiliste konfliktide põhjuseks näiteks 
laste kisa, supi liigse soolasuse või selle, 
et elukaaslane on “liiga rase”. 

Kuigi vaibuvas trendis, on siiski jõus 
#MeToo liikumine, mille raames av-
aldasid oma loo paljud seksuaalse 
ärakasutamise ohvriks langenud ini-
mesed. Koduvägivallast nii isiklikke lu-

gusid tihti ei avaldata. Koduseinte vahel 
toimuvat peetakse “pereasjaks” ning 
sellest võõrastele ei räägita. Üheks põh-
juseks võib pidada häbi, mis tekib pealt-
näha nii täiusliku suhte varjupoole tõttu. 
Samuti on mõningatel juhtudel ohvril 
raske oma lähedasi uskuma panna, et 
tema mees, kes kõigi arvates on tore ja 
armastav, on tegelikkuses vägivaldne. 
Peamine erinevus lähisuhtevägivalla ja 
#MeToo vahel on siiski see, et lähisuhte-
vägivalla puhul on raske avaldada lugu 
inimesest, kellega on aastaid koos elatud, 
kellega on ühised lapsed ja kodu.
 

Lastest lähisuhtevägivalla kontekstis 
räägitakse vähem kui nende vanema- 
test, kuid isegi juhul kui vägivalda laste 
kallal ei tarvitata, on nemadki ohvrid. 
Lapse esimestel eluaastatel peaks tal ku-
junema arusaam, et maailm on turvaline 
paik, kus elada. Kui laps elab konfliktide 
keskmes ning ettearvamatuse hirmus, ei 
teki tal kunagi usaldust maailma vastu, 
mille tõttu esinevad tal suurema tõenäo-
susega ärevushäired, depressioon, suit-
siidimõtted jne. Tundmata teistsugust 
reaalsust, peavad lapsed kodus toimuvat 
normaalseks ning need, kelle lapsepõlve-
kodus on esinenud vägivalda, satuvad 
suurema tõenäosusega ise vägivaldsesse 
suhtesse - vägivallatseja või ohvri rol-
lis. Lapsed on tundlikud ning kuna neil 
puudub varasem elukogemus, võtavad 

nad pagasina kodust kaasa ka kõik halva. 
Hoidkem lapsi (ja ka meile vastumeelsete 
lapsi)!

Minister Marti Kuusik astus tagasi, 
kuigi tema süüd perevägivallas ei ole 
tõestatud. Küll aga on ta tabatud auto-
roolist joobega 0,14 promilli. Eesti poliit-
kultuuris on tavaline, et kui poliitikud 
saavad hakkama mingisuguse jamaga, 
mätsitakse see vabandustega kinni ja 
unustatakse. Võtan Marti Kuusiku ta-
gasiastumist positiivse eeskujuna, jättes 
ennatlikke otsuseid tegemata kõrvale 
selle, kas ta on süüdi lähisuhtevägivallas. 
Lasen tal endal oma tegude eest kõnelda:
“Soovin tagada ametisse astunud valit-
susele töörahu ning tuua oma erakond 
rünnakute alt välja. Samuti soovin säästa 
oma perekonda meedias toimuvast psüh-
hoterrorist. /.../ Loobun ministri ametist 
mitte selle tõttu, et süüdistused minu 
vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, 
et keskenduda enda kaitsmisele krimi-
naalasjas ja oma hea nime taastamisele.”

Aitäh, et mõistsite hukka vägivalla. Abi 
on olemas ja ka keerulisematest olukor-
dadest leidub väljapääs. Poliitikud peav-
ad võtma vastutuse, ka neil tasub pärast 
suuremat sorti segaduse tekitamist lei-
da kiire väljapääs poliitikast. Loodan, et 
järgmisedki ministrid julgevad vajadusel 
oma väärikuse nimel otsustada lahku-
mise kasuks. 
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Valikuvõimalused ja eluks vajalikud oskused koolis
M A R K U S  H E R M L I N  1 0 C

Laste loovuse pärssimine ja kasti suru-
mine koolis on teema, mida paljud pea-
vad probleemiks ning arvatakse, et ole-
masolevat koolisüsteemi peaks tohutult 
muutma. Minu arvates on kooliõpilaste 
valikuvõimalused ja enda arendamiseks 
loodud võimalused praegu üliheal tase-
mel, kuid mingil määral tuleks ka minu 
arvates õppekavasid muuta.

Tänapaeval antakse vanematele õpilas-
tele aina rohkem võimalusi ise otsusta-
da, mida õpitakse. On loodud erinevad 
õppesuunad, mille kaudu lastakse õpi-
lastel veidi rohkem keskenduda nendele 
teemadele, mis õpilast ennast huvitavad. 
Meie koolis on gümnaasiumiõpilastel 
võimalus valida meeletult paljude va-
likainete vahel - vabadus, mida varem ei 
osatud isegi ette kujutada. Õpilasi lausa 
sunnitakse loovalt mõtlema, premee 
- ritakse neid, kes mõtlevad välja mida-
gi erakordset, näiteks firma või äpi. See 
kõik on loogiline ja loomulikult vajalik 
õpilaste loovuse arendamiseks. Õpila -
sed ise korraldavad koolis tähtpäevi ning 

sündmusi, nagu jõulupidu ja kunstinädal.

Põhikoolis sarnaseid jooni eriti märgata 
ei ole. Kõik õpilased õpivad sama, tihti
täiesti ebavajalikku. Tsiteerides poliitik 
Marika Saart: “Eesti hariduse tulevikutee 
on personaliseerumine: me peame pak-
kuma igale õpilasele võimaluse va-
lida talle sobiv õppekava, mis lähtub 
tema võimetest ja huvidest.” Põhikoolis 
õpivad õpilased täpselt seda, mida riiklik 
õppekava ette annab, ja valikained ei ek-
sisteeri. Kui õpilane soovib teda ennast
huvitavaid oskusi või teadmisi arendada, 
peab ta ise mõtlema, kuidas sellega hak-
kama saada.

Proovitakse küll anda laiapõhjalist hari-
dust, kuid võti laste arendamiseks on ha-
riduse individualiseerimine. Algklasside 
õpilasi ei ole tõepoolest mõistlik lisatun-
didega koormata, kuid olen veendunud, 
et 7.-9. klasside õpilased oleks huvitatud 
valikkursustest, kui neid vaid pakutaks. 
Tegin ise väikest viisi uurimuse põhikoo-
li III kooliastme õpilaste seas ja eelkõige 
sooviti õppida võõrkeeli, nagu prantsuse 
või hispaania keel, veebidisaini ja mee-
diat. Õpilased ise soovivad õppida osk-

usi, mis neid elus igatpidi edasi aitavad, 
ja kool peaks selleks võimaluse andma. 
Kriitiline mõtlemine, loovus ja kiire rea-
geerimine on oskused, mis igal inimesel 
peavad tingimata olema. Minu ettepanek 
oleks luua reaalsed koolitunnid, kus 
mängitakse läbi erinevaid elus esinevaid 
olukordi ja õpetatakse, kuidas raskete 
situatsioonidega toime tulla. Ilmselt 
kasutavad inimesed neid oskusi edaspidi 
veidi rohkem kui näiteks mitokondri pin-
dala leidmist. Lisaks loovale mõtlemisele 
on vajalikud ka praktilised oskused. Ko-
olis ei õpetata mööblit parandama ega 
seinu värvima, kuid pea iga inimese elus 
tuleb ette olukordi, kus neid oskusi oleks 
vaja, olgu see siis korteri remont, maja 
ehitus vms. Tööõpetuse tunnis õpetatak-
se sisuliselt penoplastist paati ehitama - 
oskus, mis eriti elus edasi ei aita.

Ma arvan, et kõigile oleks kasulik, kui 
õpilased saaksid õppetöös suurema vali-
kuvabaduse. Õpilastele võiks anda suure-
ma võimaluse arendada oma huvisid, õp-
pida oskusi, mis neid reaalselt huvitavad 
ja elus edasi aitavad. 
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Mõtteid hinnete tähtsusest meie elus
E L I I S E  T U U L E M Ä E  1 0 A

NB! See lugu on lihtsalt minu ja minu kaas-
teeliste mõtetest, arvamustest ja kogemus-
test, mis on tekkinud erinevaid kooliteid 
läbides.
Saan üle pika aja oma sugulastega kok-
ku. Nagu tavaliselt, küsitakse esimesena, 
kuidas mul koolis läheb. Vastan siis, et 
läheb täitsa hästi, toredad koolikaaslased 
ja enamik tunde on huvitavad. Järgneb 
traditsiooniline "kuidas siis hinnetega 
lood on?". Ikka ja jälle need hinded. On 
need siis tõesti nii olulised ja annavad 
pildi õppija iseloomust, taibukusest ja 
töökusest?

Minu arvates ei anna hinne kui number 
tehtud tööle kasulikku ja sisukat tagasis-
idet. Numbreist ei loe välja, mis valesti 
läks, mida ja kui palju peaks veel õppima. 
Kui halvema hindega töö tagasi saadak-
se, kärtsutatakse see vihast tihti lihtsalt 
kokku ja visatakse lähimasse prügikasti, 
et läbikukkumise tundest lahti saada. Kui 
töö eest hinnet ei panda, pole vähemalt 
minu silme ette juhtunud ühtegi õpilast, 
kes tööga nii käituks, pigem vaadatak-
se vead üle ja õpitakse neist. Töö tagasi 
saamine on aga veel hea variant. Tihti pa-
nevad õpetajad hinde eKooli ja järgmisel 

tunnil töid kätte ei anna, teevad seda kas 
hiljem või üldse mitte. Kooliaasta lõpul 
tagasi saadud töödel olevast tagasisidest 
pole aga kindlasti nii palju kasu, sest 
teema on vähemalt mingil määral ära 
unustatud ja ilmselt ei viitsi nii mõnedki 
õpilased siis enam kordamisega tegele-
da. Jah, mõned õpetajad lubavad korraks 
tööle pilgu peale heita, aga seda vaid 
hetkeks, mille jooksul ei pruugi õpilane 
jõuda töös tehtud vigu läbi mõelda. Nii 
võivadki teadmised kahjuks lünklikuks 
jääda. Samas saab õpetaja käest oma 
vigade kohta selgitusi küsida, mõned 
õpetajad selgitavad meeleldi vead lahti ja 
annavad veel häid nõuandeid lisaks. Olen 
oma eesti keele õpetajalt mitmel korral 
kirjandi vigade kohta selgitusi palunud ja 
need on mind tõesti edasi aidanud. Õpi-
last motiveeriks enam õppima sisukas 
tagasiside, mitte lihtsalt number.

Hinne kui hinnang tehtud tööle pole 
adekvaatne. Õpetajate hindamismeeto-
did ja tööde raskusastmed on väga eri-
nevad. Mõned õpetajad laovad lihtsalt 
tunnis paari lause ütlemise eest viisi sis-
se, teine õpetaja teeb aga väga mahukaid 
töid, mille eest hea hinde saamiseks 

tuleb palju vaeva näha. Ja kahjuks pole 
ka tänapäeval koolist nägude järgi hin-
damine täielikult kadunud. Mõni jutus-
tab tunnis sama hästi kui teine õpilane, 
ometi saab üks hindeks „hea“ ja teine 
„väga hea“. Julgen arvata, et ka spiker-
damine on vähemalt osaliselt hinnete 
põhjustatud. Kõik tahavad ju parimat 
hinnet saada ja mõned lihtsalt ei viitsi 
õppida ning otsustavad oma terve näda-
la tööks õppinud pinginaabri pealt maha 
kirjutada. Mõlemad saavad siis hea hin-
de, lihtsalt üks nägi selle nimel kümme 
korda rohkem vaeva kui teine. 

Samuti ei ole kõigil õpilastel õppimiseks 
võrdsed tingimused. Võib-olla on mõnel 
vaja peale kooli tööl käia, et üldse rahal-
iselt hakkama saada. Loomulikult on sel-
lisel õpilasel õppimiseks vähem aega ja 
kannatavad ilmselt ka tema hinded. See 
aga ei tähenda, et õpilane oleks laisk või 
rumal, ei! Tal võib olla meeletu potent-
siaal, mida ta lihtsalt pere finantsoluko-
rra tõttu realiseerida ei saa. Õpetaja, kes 
annab talle halvustavat tagasisidet, ei 
pruugi ju teada, kui raske noorel on, ja 
seepärast ei teagi õpilasele abikätt pa-
kkuda. Aga õpilase motivatsioon koolis 
pingutada langeb veelgi ja võib jõuda 
isegi selleni, et ta lihtsalt loobub koolis 
käimisest.

Kohati tundub, et õpitakse pigem hin-
nete kui teadmiste ja huvi pärast. Pide-
valt küsitakse õpetajailt: „Kas seda peab 
töös teadma?“ ja kui ei pea, siis lastakse 
teadmine lihtsalt kõrvust mööda. Õpi-
takse täpselt nii palju, kui tööks vaja on, 
ja kui vajalikku on palju, õpitakse tihti ka 
unetundide arvelt. Siit hargneb järgmine 
probleem: noorte suur unedefitsiit. Med-
icalnewstoday.com põhjal on just lapsed 
ja noored täisealised – kooliõpilased – 
unepuuduse negatiivsetele tagajärgedele 
kõige tundlikumad. Teismelised peaksid 
sama allika põhjal magama vähemalt 8, 
täiskasvanud 7 tundi. Paljudele gümnaa-
siumiõpilastele on see siiski vaid helesi-
nine unistus. 
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Elu Tallinnast väljaspool eksisteerib
M A R I E  H E L E N  M AT S I N A  1 0 B

Elades terve elu väikelinnas, kuid kohe 
pealinna kõrval, saab tunda palju elamu-
si. Elu on rahulik ja hea, aga miski nagu 
tõmbab seltsielu poole. Liigub ütlus, et 
elu Tallinnast väljaspool ei eksisteeri, 
mis on ka minu arvates õige, sest pal-
jud töökohad, firmad ning asutused on 
liikunud pealinna poole. Kõik, kes mujal 
elavad, on maakad. Koolis on läbi aastate 
käinud arutlus selle üle, kus parem on 
elada: kas maal või linnas. Neid aspekte 
ei hakkaks välja tooma, sest arvatavasti 
kõik teavad neid erinevaid külgi. Maaelu 
tambitakse päris maha, sest tänapäeval 
on tähtsaks muutunud võim, rikkus ja 
suhted, mis on täielik vastand elule lin-
nast väljas maakohtades. 

Sõites hommikuti rongis, on näha, et 
mida enam linna poole, seda kommerts-
likum on elu. Enam ei väärtustata naab-
reid ja suhteid, see personaalsus ja tihe 
suhtlemine, mis on väiksemates kohta-
des, ei kandu üle linnaellu ning tihti 
elatakse aastaid, teadmata oma kõrval 
elavaid inimesi. Võib-olla sellepärast ei 
julgegi noored kaaluda elamist väikse-
mas linnas või maakohas, sest kartus, et 
neid lõigatakse ühiskonnast ära, on liiga 
suur. Hirm, et haridus jääb napiks, töö-
koht on halb, majad on lagunenud ja et 
ei saa nautida samu hüvesid mis linnas: 
poed, abi ja meelelahutus on kõik käeula-
tuses. Elu maal ei tohiks seostada ainult 
vanaema ja põldudega, vaid kui reaalse 
kohaga, kus on ka elu ning võimalused. 

Olen ise vahel häbi tundnud, kui ütlen, 
et tulen väljastpoolt Tallinnat. Tunnen 

alaväärsust, sest pole üles kasvanud gla-
muuri ja hoopis teiste tõekspidamistega. 
Tulles uude kooli, maakas, kuigi Eestist 
pärit, sain väikest viisi kultuurišoki. See, 
kuidas asjadesse suhtuti, oli hoopis teine. 
Inimestel on kogu aeg midagi teha, öelda 
või korraldada, hetkegi pole aega puhata 
või keskenduda vaimsele ja kultuurilisele 
poolele endas.

Peaks olema normaalne, et inimesi ühes 
kohas ei peeta tähtsamaks kui teises, 
kuid siiski on reaktsioonid erinevad, 
olenevalt sellest, kas mainida, et oled 
pealinnast või näiteks Põlvast. See piir 
ei tohiks olla nii selge, kuid siiski ta on. 
Sotsiaalne hierarhia algab sealt. Keegi ei 
peaks tundma, et on väärtusetum kui tei-
sed, eriti oma sünni- ja elukoha tõttu. Elu 
eksisteerib ka mujal Eestis. 
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Geneetiliselt muundatud organismid
E VA  L O T TA  L E L L O  8 B

Geenmuundatud organism ehk geneet-
iliselt muundatud organism ehk GMO 
on kunstlikult geenide muundamise teel 
loodud taimesortide või loomaliikide 
üldnimi. Nende organismide pärilikkus-
tegureid on muudetud viisidel, mis loo-
duslikult esineda ei saa.

GMO-de ajalugu

1973. aastal arendasid Herbert Boyer ja 
Stanley Cohen välja viisi, kuidas võtta 
üks geen ühest organismist ja viia see 
teise. Nii tegid nad oma esimese eduka 
katsetuse bakteritega - ühelt võeti resist-
entsusgeen ja viidi üle teise. Esimene ge-
neetiliselt muundatud kultuurtaim jõud-
is turule 1996. aastal ning praeguseks on 
need mitmetes suurriikides igapäevaselt 
toidulaual. Geneetiliselt muundatud or-
ganismidest rääkimisel peetakse peami-
selt silmas maisi, sojauba, puuvilla, rapsi, 
suhkrupeeti.

GMO-d Eestis ja negatiivne suhtumine 
neisse

Alates Euroopa Liiduga liitumisest pole 
Eestis GMO põllukultuure kasvatatud 
ning nende “hirmutav” nimetus ja rahva 
vähene teadlikkus GMO-de kohta põh-
justavad negatiivset suhtumist. Euroopa 
Liidus on GMO-de müümiseks vaja Eu-
ropean Food Safety Authority heakskiitu. 
Vastuväitena erinevatele arvamustele 
on teadlased kinnitanud, et Eesti ei ole 
siiski GMO-vaba. Geenmuundatud (GM) 
baktereid ja pärme kasutatakse meil 
toiduainetööstuses (ensüüm laap juustu-
valmistamiseks) ja meditsiinis (insuliin 
diabeetikutele) igapäevaselt juba aas-
takümneid. Ka loomasöödaks kasutatak-
se GM-taimi (Euroopasse impordituna) 
ning puuvillast valmistatud riided võivad 
olla tehtud GM-taimedest. 

Sallimatu suhtumine geenmuundatud 
organismidesse on peamiselt tingitud 
nende potentsiaalsest riskist loodusele 
ja inimestele - geneetilise manipulat-
siooniga võib kaasas käia
ettenägematuid tagajärgi, mis võivad 
põhjustada ohtlikke olukordi inimestele 
või loodusele. Lisaks on GMO-de toot-

mine löögiks mahetoidukasvandustele 
ja GMO võib põhjustada probleeme bi-
oloogilisele mitmekesisusele ja ökosüs-
teemidele.

GMO-de kasutusalad ja potentsiaal

Viimastel aastakümnenditel on areng 
geenitehnoloogias viinud meid nii kau-
gele, et saame edukalt viia geneetilisi 
muutusi sisse organismidesse, samal ajal 
rakendades väga täpset kontrolli kogu 
protsessi üle. Kuigi Euroopas püütakse 
piirata GMO-de kasutamist, siis on need 
laialdaselt kasutusel näiteks Ameerikas, 
Lõuna-Ameerikas ja Hiinas – seal toode-
takse enam kui 95% kommertskasutuses 
olevatest GMO-dest.

GMO-de põhilised kasutusalad on 
1. Ravimitööstuses – vaktsiinid; 
2. Transgeensed loomad – kantakse üle 
inimeste geene, et uurida erinevaid hai-
guseid; 
3. Teadus; 
4. Põllumajanduses – suurem toiteväär-
tus, väiksem mürkide sisaldus, parem 
kvaliteet, odavamad. GMO pakub palju 
võimalusi muuta toidutööstust produk-
tiivsemaks.

Teadlased näevad GMO-des suurt po-
tentsiaali. Paljudele valdkondadele ja 
tööstusharudele võiksid need kasulikud 
olla. Näiteks, hetkel kasutatakse mitmeid 
mikroorganisme selleks, et
luua puhtaid kütuseid ja biolagunda-
jaid. Lisaks üritatakse leida viisi, kuidas 
taimed saaksid kasvades toota rekombi-
nantseid vaktsiine.

GMOsid ehk geneetiliselt muundatud 
organisme seostatakse tihtipeale mil-
legi negatiivsega. Siiski pole GMOde 
halb maine tingitud nende tõestamata 
kahjulikkusest inimestele, vaid hoopis 
ebakorrektsete väidete levitamist mitte-
teaduslikus kirjanduses. Tuleks panusta-
da rohkem aega avalikkusele GMOde 
tausta ning potentsiaali tutvustades, et 
ühiskonna teadlikkust GMOdest suuren-
dada ning samas nendega kaasaskäivat 
vastuolulisust vähendada. See avaks 
uusi võimalusi nii teadlastele nende te-
adustöös kui ka ülejäänud inimestele, 
kes uutest innovaatilistest lahendustest 
seoses GMOdega oma igapäevaelus kasu 
saaksid.

Foto: www.intelligencesquaredus.org
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Tantsija ideaal - kaks eri poolust.
M O N I K A  A N N I J E RV  1 0 C

Paljud ei mõista minu soovi kaalu lang-
etada. Esimene reaktsioon, mis ma ini-
mestelt saan, on üllatus. Baleriini keha ei 
saa võrrelda tavainimese kehaga. Sellist 
seisukohta sisendatakse tantsijatele juba 
väiksest peale. Peenikest baleriini on il-
usam laval vaadata, samuti on siis poisil 
kergem partnerit tõsta, kuid seades en-
dale eesmärgiks peenike olla, võidakse 
kahjustada enda tervist.

Varajasest noorusest peale räägitakse 
tantsijatele, et baleriin ei saa paks olla. 
Laval on ilusam vaadata peenikest tant-
sijat ning ka meestantsijal on nii lihtsam 
tõsteid sooritada. Mina arvan, et baleriin 
peaks olema peenike, kuid toituma ter-
vislikult. 

Teada on, et olenevalt looduslikest eel-
dustest on osadel inimestel kergem 
peenike püsida kui teistel. Suurema kon-
diga inimesed peavad nägema rohkem 
vaeva, et koostada endale toitumiskava, 
mis ei kahjustaks nende tervist. Kaalust 
alla võtmiseks kasutatakse tihti äärmus-
likke meetodeid. Statistika näitab, et 
kolmteist tantsijat seitsmekümne viiest 
on anorektikud või on kannatanud an-
oreksia all. Samuti kasutatakse kaalust 
alla võtmiseks kõhulahtisteid või ok-
sendamist. Sellised meetmed mõjuvad 
tervisele halvasti - tihti esineb pea- ja 
kõhuvalu ning depressioon (Deryli-Lo-
reen Hint, 2019). Olen ise enne etendusi 
kaalust alla võtmiseks loobunud magu-
satest toitudest ja vähendanud ports-
joneid. Selle juures püüan siiski jääda 
tervislikuks.

Mina kaalu kõige olulisemaks ei pea. 
Tähtis on, et trenni oleks hea teha ning 
jaksu jätkuks. Balletitantsija ei saa olla 
ülekaaluline. Pigem peaks baleriini kaal 
kõikuma alakaalu ja normaalkaalu piiril, 
kuid selle juures peab baleriin jälgima 
oma enesetunnet. Kuulus suusasportlane 
Kristiina Šmigun on öelnud, et lisakilod 
tunduvad nagu raskustega trenni tegem-
ine. Kaalust alla võttes on lihtsam trenni 
teha. Kõige olulisem on siiski tantsulis-
us ja eneseväljendus, sest ega kõhnus ei 
tantsi baleriini eest laval.

Foto: Vladislav Mussako
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E VA  M A R I A  A R U  1 0 CTantsumaailma kaheks jagamine võib 
kõlada äärmuslikult, kuid see on niivõrd 
suur ja lai ning iga stiili harrastajal 
on oma tõde ja ideaal. Minu tantsu-
tee ei olnud selline, nagu telekast võib 
näha - roosades tuutudes lapsed hoo-
likalt õpetajat jäljendamas. Minu algus 
ei olnud ka traumaatiline nagu paljud 
noored, kes juba enne lugema hakkamist 
võistlusala harrastavad, kirjeldanud on. 
Minu teekond algas vaikselt. Mind ei vi-
satud tundmatus kohas vette, mulle anti 
võimalus seda vett ise avastada. Kuidas 
on seotud minu algus sellega, milline 
on ideaalne tantsija? Vahest ei olegi, aga 
ma arvan, et paljusid minu mõtteid ja ar-
vamusi on mõjutanud see toetav algus.

Kaasaegses tantsus vormitakse kehade 
asemel - mõtlemist. Nagu öeldud, on igal 
tantsijal oma ideaal, kuid ma julgen väi-

ta, et kaasaegse tantsu maailmas ei ole 
ideaaliks keha või välimus, vaid mõte. 
Mõte ja arvamus on see, mis vormib 
ühe tõelise kaasaegse tantsija. Enne kui 
tantsija jõuab lavale, käib kardinate taga 
intensiivne mõttetöö. Meile, kaasaegse 
tantsu tantsijatele, on justkui sisse pro-
grammeeritud mõtte teadvustamine, ar-
vamuse avaldamine ja vastuse leidmine 
küsimusele, miks. See kõik võib kurnata 
ja tunduda ebavajalikuna, kuid mõttetöö 
on paljudel juhtudel see, mis paneb tant-
su elama. Muidugi on kaasaegses tantsus
sarnaselt balletile olemas oma tehnika ja 
liikumisvõtted, milleta on luua praktili-
selt võimatu. 
Siiski on lisaks võtetele oluline mõttetöö, 
mis suuremas mahus toimub proovisaa-
lis. Tantsijatest laval õhkuv emotsioon ei 
ole niisama tekkinud, vaid see on eeltöö 
tulemus.

“Mõtlev tantsija” on sõnapaar, mida mina 
pean tantsija ideaaliks. Teadvustamine ja 
vastuse leidmine toimub tantsija enda 
peas, mõttes. Tantsija ei ole pelgalt in-
imene, kes suudab ja oskab oma keha 
panna liikuma niimoodi, et sellest tekib 
kunst. Ideaalne tantsija valdab mõlemat, 
nii liikumis- kui ka mõttekunsti. 

Foto: Gerli Raadik
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Kas inimesed ongi mängukaartidest nii erinevad?
A N E T T E  K I P S O  7 B

Peale Jostein Gaarderi teose “Mängu-
kaartide saladus” lugemist tekib ta-
hes-tahtmata soov natuke elu üle mõel-
da, seda just autori filosoofiliste arutluste 
tõttu. Lugu räägib Hans Thomasest, kes 
isaga koos oma ema otsides jõuab välja 
oma perekonna ajalooni. Emaleidmise 
teekonna kestel esitab isa pojale filosoo-
filisi küsimusi, mis panevad poisi ning 
tema kaudu ka lugeja elu üle järele mõ-
tlema. Teose sündmustiku lõpus saab 
küll Hans Thomas oma emaga kokku, ent 
küsimustele vastuseid ei ole. See panebki 
mõtlema, mida elus tegelikult hinnata ja 
väärtustada tuleks. 

Raamatus on Hans Thomase perekonna 
ajalugu jutustatud kaardipaki abil. On 
tavalised kaardid - neljad, ässad, eman-
dad - kes elu üle suuremalt ei mõtle ning 
kõike üsna loogiliseks peavad. Nende-
ga koos on jokker, kes pidevalt kõige 
üle imestab ja pärib, püüdes nii tavalisi 
kaarte elust huvituma panna. Gaarder 
on samamoodi kaardipakiga võrrelnud 
maailma - on palju inimesi, kes elu ja 
meie maailma loomulikuks peavad ning 
otsivad marslasi ja ingleid, et millegi üle 
imestada. Nende kõrval on mõned üksi-
kud, jokkerid, kes iga päev meid ümbrit-
seva maailma üle imestavad. Selline 
võrdlus paneb asju uue pilguga vaatama 
ja endalt küsima: kas ma selline tahangi 
olla? Kas ma tahan olla tavaline ruutu 
neli või jokker, kes maailma imena näeb?

Sellist seisukohta väljendab ka kirjan-
duskriitik Paula Vince´i mõte: “See raa-
mat avab meie silmad sellesse imelisse 
maailma, milles me elame.” Inimesed 
kipuvad maailma nägema liiga loogilise-
na ning seetõttu unustama selle imesid. 
Raamatus ütleb Gaarder: “Ükski inimene 
ei usuks maailma, kui ta poleks sellega 
harjumiseks kulutanud palju-palju aas-
taid.” Sellest võib järeldada, et inimesed 
mingil ajal imestavad maailma üle, siis 
aga harjuvad sellega ja hakkavad otsima 
muid imesid. Maailm meie ümber muu-
tub aga ju nii kiiresti. Kas on üldse arukas 

sellega harjuda?

Klassiõde Getter Veber arvab teose kohta, 
et tegelasi on liiga palju ja sündmustik-
ku on seetõttu keeruline jälgida. Ühelt 
poolt on tegu põhjendatud kriitikaga - 
tõepoolest läks lugemise ajal sassi, kes 
üks või teine tegelane täpselt on. Teiselt 
poolt võib seda aga Gaarderi trikiks pi-
dada - ehk tahtis autor meile selle kaudu 
selgemalt näidata, kui palju on maailmas 
niinimetatud “jokkerite” kõrval tavalisi 
inimesi, kes maailma piiratult näevad. 

Arvestades nii kriitikat kui kiidusõnu, 
on teos minu arvates väga huvitav. Ehk-
ki tegelasterohke, paneb raamat elu üle 
mõtlema ja üsna paljusid väärtusi ümber 
hindama. Pole mõtet muretseda tun-
nikontrolli hinde pärast, kui ümberringi 
on nii palju muid olulisemaid probleeme. 
Raamatu teevad huvitavaks ka filosoofil-

ised mõtteterad, mille Gaarder on osavalt 
jutu sisse peitnud, ja inimkonna võrdlus 
kaardipakiga.

Minu arvates ei ole mõtet selle maail-
maga harjuda, sest see kogu aeg ja pi-
devalt muutub. Harjudes maailmaga 
ning lakates nägemast seda imelise ja 
huvitavana, muutumegi mängukaar-
tide sarnaseks, kes millegi üle ei imesta 
ja kõike loomulikuks peavad. Seepärast 
ongi Gaarderi teos nii hea - see paneb 
maailma üle kaasa mõtlema ja arutlema. 
Kui me seda ei tee, siis olemegi män-
gukaardid, kes elavad ainult selleks, et 
surra, nägemata kõike imelist. Gaarder 
ütleb oma teoses: “Mis me muud oleme 
kui elusad nukud.” Kuid kas me tahamegi 
olla elusad nukud? Mina ei taha, usun, et 
keegi ei taha. Olgem siis “jokkerid”, av-
agem silmad ja imestagem maailma üle. 

See on seda väärt.
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Hetk vaikust iseendas
M A R I A  G O L D R I N  1 2 B

Vene keeles on olemas üks väga ilus ja 
salapärane sõna - осознанность. Inglis-
keelseks vasteks on mindfulness. Ees-
ti keeles oleks kõige lähedasem tõlge 
‘olema teadlik’. Mis see aga täpselt on? 
Teadlik millest, kellest ja miks seda vaja 
on? Paraku küsib (kui küsib) enamik ini-
mesi eneselt seda küsimust terve elu. Asi 
on imelihtne, kuid samas nii keeruline, 
et igaüks peab läbima oma tee, et leida 
sellele vastust. Nimelt, kas te mäletate, 
mis värvi oli taevas hommikul? Või ehk 
missuguseid jalatseid kandsid täna teie 
kolleegid/sõbrad/tuttavad? Need ei ole 
trikiga küsimused, aga samas on.

Oleme harjunud mitte panema tähele elu 
meie ümber, kuid see viib selleni, et me 
ei märka ka , mis meis eneses toimub. Et-
teruttavalt ütlen, et see võib viia haigus-
teni ja halvimatel juhtudel ka surmani. 
Tulles tagasi enda sisemaailma juurde, ei 
julge paljud lihtsalt sinna sisse vaadata. 
Või ei oska näha ja mõista neid märke, 
mida keha meile annab. Õnneks on viise, 
kuidas hakata elu rohkem tähele pane-
ma.

Kui jätta näitlemise spetsiifiline pool e 

näitemäng laval kõrvale, leiame selles 
erialas palju huvitavat. Harrastajad ja 
ka professionaalid teavad, mis on har-
jutused ja treeningud. Need on mängud, 
mis aitavad parandada tähelepanelik-
kust, loovust, koostöövõimet ja kontsen-
tratsiooni ning need on hädavajalikud, et 
end kiiresti soojaks teha ja vormi saada. 
Tegelikult on nad kasulikud igale inime-
sele, sest kõik need harjutused arendavad 
ka mitmeid iseloomujooni, nagu julgus ja 
tähelepanelikkus. 

Allpool toon mõned lihtsamad näited 
treeningutest:  sulgege silmad ja kuu-
lake, mis toimub toas, siis õues, linnas, 
iseendas. Nii juhite tähelepanu erine-
vatesse kohtadesse ja pingutate kõiki 
meeli. Teine harjutus arendab ka kont-
sentratsiooni - kui kõnnite tänaval, siis 
proovige leida võimalikult palju punast 
(või mingit muud) värvi objekte. Üsna 
kindlalt avastate enda jaoks palju uusi ja 
huvitavaid detaile.

Sarnaseid meetodeid võib leida ka 
spordist, mediteerimisest, oma lemmik-
hobist. Peamiseks teguriks on see, et 
mõneks sekundiks ei ole teie peas ühtki 

mõtet ja te ainult tunnetate. Tunnetate 
oma igat lihast kehas ja vajadusel lõd-
vestate pingestatud kohad. Kuna elame 
reaalses, füüsilises maailmas ja ka meie 
keha on füüsiline objekt, siis selleks et 
see funktsioneeriks hästi, peame sell-
ele tähelepanu pöörama. Mõtted on ab-
straktsed, neil pole piire ja neil on ko-
hutavalt suur jõud, nii et ainus, mis meid 
maa peale tagasi toob, on meie keha.

Kui olete lugenud lõpuni, siis võtke hetk 
iseendale, mõelge, kus te olete, kellega, 
kuidas end tunnete. Vastates nendele li-
htsatele küsimustele, teete endale suure 
teene, sest astute sammukese lähemale 
iseenda sõbraks olemisele. Sest kes muu 
kui meie ise on endaga kaasas terve selle 
elu vältel? Lõpetuseks jätan ühe väikese 
mõtte, mis pikemas perspektiivis muud-
ab elukvaliteeti märgatavalt: Kui olete 
teadlik oma olevikust, olete teadlik ka 
oma tulevikust, sest mõtted ja tunne-
tused täna vormivad meie homse päeva.
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Jostein Gaarder “Apelsinitüdruk” 
(2003) 12+

Raamatu juhatab sisse 15-aastane 
Georg, astronoomia- ja muusikahuviline 
koolipoiss. Peagi võtab järje üle Georgi 
isa, kes kirjutas enne oma surma pojale 
tulevikku kirja salapärasest Apelsinitüd-
rukust. See kiri sisaldub raamatus täies 
mahus ning seda lugedes õpib Georg oma 
isa päris hästi tundma, olgugi et nende 
viimasest kohtumisest on möödas üle 11 
aasta.

Jostein Gaarder on suurepärane jutu-
vestja. Ta suudab lugejale luua imelise 
võlumaailma, mängides vaid reaalsuse 
reeglite piires, lisamata tilgakestki maa-
giat. Asjaolu, et kogu raamatus kirjeldatu 
võib täiesti vabalt tõsi olla, pani mind 
pärismaailma hoopis teise pilguga vaata-
ma.

Lemmiktsitaat raamatust: “Mitte keegi 
pole jätnud, nutt kurgus, hüvasti Euk-
leidese geomeetria või aatomite peri-
oodilise süsteemiga. [...] Maailm on see, 
millega inimene hüvasti jätab, see on elu, 
muinasjutt.”
Tõepoolest, maailm, kus me elame, ongi 
üks suur mõistatus ja Jostein Gaarder ei 
ole seda tõde ka täiskasvanuna ära un-
ustanud.

“Tõde ja õigus” (Eesti, 2019) 13+

Režissöör: Tanel Toom
Stsenaarium: Anton Hansen Tammsaare, 
Tanel Toom
Osatäitjad: Priit Loog, Priit Võigemast, 
Maiken Schmidt, Simeoni Sundja, Ester 
Kuntu jt

Tammsaare eestlaseks olemise “tüvitek-
stiga” peaks ideaalis iga maarjamaalane 
tutvunud olema. Kellele aga tõepool-
est paks raamat üle jõu käib, saab filmi 
vaadates üsna täpse ülevaate Vargamäel 
rohkem kui sajand tagasi toimunud 
seebiooperist. Tanel Toomi stsenaari-
um on minu meelest püüdlikult, lausa 
(heas mõttes) koolipoisilikult täpne. Ta 
ei hakanud vana ja väärika materjaliga 
mingit modernset kunsti tegema, midagi 
moonutama ega muutma. Siiski suutis ta 
vaid raamatule toetudes luua metsikult 
kaasahaarava põneviku, kus ka pikad 
pausid kandsid hästi ning juuksekarvad 
tõusid peas püsti rohkematel kordadel, 
kui jõuaksin kokku lugeda. Aplausi väärt 
on ka Rein Kotovi operaatoritöö ja Mi-
hkel Zilmeri helilooming, mis kokku 
loovad filmist maailmatasemel linateose.

“Mõrvad Rue Morgue’il” (Kellerteater, 
2019) 14+

Autor: Edgar Allan Poe
Lavastaja: Vahur Keller
Osatäitjad: Rahel Ollisaar ja Ara Yaralyan

Kuuldes, et vanalinna veerele Aidasaali 
on end sisse seadnud uhiuus teater, te-
gin kirgliku näitekunstiaustajana endale 
kohustuseks seda esimesel võimalusel 
külastada. Vahur Kelleri omanimeline 
teatrimaja reklaamib end Eesti esime-
se põnevusteatrina, mis on pühendatud 
spetsiaalselt müsteeriumitele, krimilu-
gudele ja põnevikele. Verivärske teatri 
sisseõnnistamiseks valitud Edgar Allan 
Poe’ samanimelisel novellil põhinev 
“Mõrvad Rue Morgue’il”  kujutab endast 
üht kohutavat kesköist roima Pariisi kõr-
valtänavail. Kui juhtumi, mis politseile 
üle jõu käib, võtab käsile geniaalne ja 
põhjalik August Dupin, saab lugu hoopis 
teise ilme, kui vaatajale alguses tunduda 
võis. 

Üldiselt jäin tükiga väga rahule, kuigi 
vahel harva jäi mulje, et osad stseenid 
venisid veidi pikale või hakkasid kor-
duma. Peaosas särava Rahel Ollisaare 
meisterlikku näitlejatööd kiidan aga 
taevani. Samuti tuleb uue teatri puhul 
tähelepanu pöörata meeldivalt õdusa, sa-
mas salapärase atmosfääri tekitamisele, 
millele aitasid kaasa ka hämar intiimne 
ruum ning isiklikum lähenemine publi-
kule, mis suuremates teatrites võimalik 
ei olegi..
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Karl Kuusk 
13C

Meie suudame
Õpetada, kuis näidata keskmist ka oma 
naabrile
Meie teame
Kuidas tõrjuda välja Jack
Kellelt viimased 10 aastat oleme piima 
ostnud
Meie tahame
Et kõik oleks sõbralikud ja hoiaks käest 
kinni ja laulaks
”Üksteist peab hoidma”
Kas meie mees on ikka MEIE mees
Sest šokolaadist jänes on vältimatult 
Süüria põgenik
Aga meie teame
Meie näeme

MEIE võidutseme

Ilmunud ERR-is 26.03.2019.

Õpetajate ütlused:

Adamson:
 “Mind nii häirib, kui nõud on 
valamus nii, et väiksed nõud on 
kõige all ja siis tulevad suured, 
siis jälle väiksed, suured, väiksed, 
suured. Isegi kui ma nõusid ära 
ei pese, panen ma need õigesse 
järjekorda.”

Tahvlil on кошка.
Kotovitš: “Kirjeldage”
Õpilane: “Вкусный”
Kotovitš: “ВкуснАЯ”

Riina Otsus: “Ole sa kui rohe-
line tahes, aga fotosünteesima 
sa ei hakka!”

Ingrid Paggi astub liftist välja: 
“Kurjus saabub seina seest.”

Robin Marten Leppik 12C




