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JUHTKIRI

LENNUK 48

Tere tulemast lennule nr 48!

See jääb minu viimaseks numbriks Lennukis, seega pole minu võimuses rohkematele põlvkondadele sõna anda. Eelmisel aastal valisin
suuna kirjutada teemadel, mis ei pea otseselt kooliga seotud olema.
Tegin seda aastakese, kuid edasi ootab Lennukit võib-olla hoopis
teine suund. Minu töö võtab üle Sabina Liselle Zahharov (11C ). Seda,
kuhu Sabina lendab, ei tea minagi. Olen tänulik Lennuki meeskonnale
koostöö eest. Ma ei väida, et jään igatsema öist tekstide toimetamist,
kuid üks vahva etapp saab nüüd kahjuks või õnneks läbi.

Selle numbri fookuses on tänapäeva noored. Kuigi eesmärk pole välja
jätta neid, kes oma teist, kolmandat või neljandat noorust kogevad,
avab see number ukse just praeguste gümnaasiumiealiste maailma.
Noored satuvad ikka ja jälle vanemate kriitika alla. Oleme sündinud
kiiresti muutuvasse digimaailma, märkides oma sünniga 21. sajandi
algust. Vanemad inimesed on ikka arvanud, et noored elust midagi
ei tea. Noored on rumalad, teevad üldse kõike teisiti, räägivad imelikult, käituvad totralt, riietuvad narrilikult... Praegused noored on
kogu aeg ninapidi telefonis, soiuvad kliimast ja ei oska õigesti eesti
keelt kõnelda. “Süüdlased” jällegi suruvad hambad risti, eirates
“vanainimeste” juttu. Neid lihtsalt ei mõisteta.

Olge tublid!
(Ootan tagasisidet selle kohta, kas juhtkirja kunagi üldse loetakse.)
Peatoimetaja Heneliis Notton 12C

Ehk on võimatu seda põlvkondadevahelist lõhe lappida, kuid sellegipoolest ei tee üksteise mõistmine (mitte siis kohe üksteisega
nõustumine) kellelegi paha. Kirjutajad said vabaduse kirjutada sellest, mis nende arvates praegusel ajal oluline on ja meie põlvkonda
iseloomustab. Kindlasti ei saa panna mõnekümne gümnasisti õlule
koormat kirjeldada kogu oma põlvkonda, kuid siiski annavad järgnevad leheküljed mingisuguse ettekujutuse praeguste noorte muredest
ja rõõmudest. Kui keegi seda juhtkirja kunagi üldse loeb, siis mõelge
kaasa ja avaldage arvamust selle kohta, mis praeguste noorte generatsiooni ilmestab.

Liitu Lennuki toimetusega!
Kui soovid panustada meie koolilehe tegemistesse, sulle meeldib
kirjutada või kui oled valmis oma häid ideid ja soovitusi toimetusega jagama,
siis võta ühendust peatoimetaja, Sabina Liselle Zahharoviga, sabina.liselle@gmail.com
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“NÜÜD PEAME SILMAPILKU
VALVAMA JA TABAMA, AINA
TABAMA” (A.H. TAMMSAARE)
MARTA SAAR 10C

Tabama mida? Või äkki keda? Ehk isegi
mõlemat.
Elame 21. sajandil, mil maailma uksed on
meie ees valla. Uksi tegelikult polegi, sest
meil on valik minna, teha, näha, osta ja
mida kõike veel. Tegelikult polegi paljude asjade saamiseks kuhugi minna vaja.
Ainult paar sammu lähima nutiseadmeni, mis ilmselt meil juba taskus istub.
Internet on nagu omaette universum, mis
jaguneb tuhandeteks planeetideks, kust
leiab rohkem võimalusi kui tähti taevast.
Aga küsimus polegi praegu internetis, see
on hetkel vaid üks peamine vahendaja
tänapäeva tohutult laiast valikust.
,,Istume oleviku lõukal ja katsume võimalikult palju tabada.’’ (A.H. Tammsaare).
Tahaksime justkui kõike tarbida, eelkõige
uusi asju. Soovime mugavust ja mida
rohkem on saadaval, seda rohkem tunneme ebamugavust oma olemasoleva elu
suhtes. Meil oleks nagu kõik veel puudu,
pole seda masinat ja toda, mis teeks need
ja need asjad ära. Ei ole käinud seal restoranis ega tolles uues poes. Suur kurjajuur
internet veel eksponeerib meile niimoodi
kahjurõõmsalt, millega ja kus ülejäänud
inimkond tegutseb.

tahtmise põhjustesse.
,,Elav olevus sibab ja vehkleb, räägib ja
karjub, aga asi ei nihku i-st ega a-st.’’(A.H.
Tammsaare). Olen kuulnud inimesi rääkimas ja isegi teinekord mõelnud, et 100
aastat tagasi oli ikka lihtsam, valikuvõimalusi oli vähem ja vaba aega jagus
rohkem. Kuid see pole tõsi. Artiklis ,,Pole aega’’ muljetab Tammsaare,
kuidas ka tollal polnud inimestel vaba
aega: ,,Õnnetu inimene! Kui ta võiks
ometi masinaks muutuda, mis ei vajaks
kunagi puhkust ega kunste, vaid ainult
auru ja elektrit. Aga ei, inimene pole veel
masin ja sellepärast ägab ta igal pool, kus
temaga kokku puutud, et pole aega, pole
aega. Ja mis peaasi: pole kunagi aega teha
seda, mis sind huvitab. Nõnda hädaldab
minister ja professor, advokaat ja arst,
kunstnik ja kirjanik. Inimese tühised
ühiskondlikud elutarvidused kasvavad
rutemini kui võimalused nende rahuldamiseks. Inimene on nõudlik igasuguses
tühjas-tähjas, kribu-krabus, see on tema
saatuslik vanne.’’
Aja leidmine ei sõltu ju absoluutselt sellest, kui arenenud on meie ühiskond
ning milliseid võimalusi see pakub, vaid
inimesest endast. Eelkõige tema oskusest filtreerida olulist tähtusetu seast.
Oskus öelda EI on muutunud nii raskeks
ja vaevarikkaks, et seda pigem välditakse. Sel hetkel kui hakkad kaaluma
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Eks inimloomus ongi nõrk ja langeb sellise
manipulatsiooni ohvriks, tundes, et peab
ka niiviisi talitama nagu sotsiaalmeedias
keegi teeb. Vahest mõtleme, et kui soetame endale igasugu vidinaid, mis meie
eest töö ära teevad, siis jääb rohkem
aega meelistegevusteks. Minna teatrisse,
lugeda raamatut või hoopis reisida. Aga
ikka kurdetakse, et igapäevakohustused
takistavad. Elu, meie ühiskonna areng,
käib nii kiiresti, et ei suudeta filtreerida
olulist mõttetu seast. Tahetakse kõike ja
hästi ruttu, sest on siililegi selge, et kohe
saabuvad ju veelgi uuemad asjad, mida
ka sooviks. Keegi ei jõua enam süüvida
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loobumisvarianti, tekib selline ebameeldiv tunne. Niimoodi vastikult torkiv ja
kripeldav tunne, et nüüd ma jään millestki olulisest ilma. Tänapäeval võrdub
see maailmalõpuga.
Jah, meil on rohkem, palju rohkem
võimalusi kui meie esivanematel,
aga samas tammume ikka sama koha
peal nagu 100 aastat tagasi. Me ei leia
aega oluliseks, aega lähedaste jaoks
ega iseenda jaoks. Ja inimesed, peame
märkama teisi inimesi. Hoidma oma lähedasi ega tohi lasta neil unustuse hõlma
vajuda, sest oleme hõivatud endale uue
elektroonilise tolmuimeja või airpod’side
valimisega. Põhjuseks see sama lihtlabane oskamatus ennast tagasi hoida ja
eristada, mida mul tõesti on vaja ning
mida soovin ehk vaid tuju tõstmiseks.
Mida suurem on valik, seda raskem on
inimestel sellega toime tulla, enda soove
ja vajadusi mõtestada. Niiviisi oleme
kuhjanud, praegu kuhjame ja ka veel 10
aasta pärast täidame oma elu tühiste
asjade ja tegevustega, kuna tahaksime justkui kõike kogeda. Me peame
olema valvsad, et tabada seda olulist,
kogemust või hoopiski inimest, kellega
meie elusse rohkem värvi tuleb. Siis on
meie valik õigustatud ja pole raisatud.
(Kõik eelnimetatud tsitaadid on pärit A.H.
Tammsaare ,,Publistika’’ 1 osast, artiklist
,,Pole aega’’.)

MIDA TULEKS TÄNASEL
PÄEVAL, KARJÄÄRIOTSUSEID
TEHES, ARVESSE VÕTTA?
RAUNO ARIKE 11A

Kogu oma gümnaasiumitee jooksul olen
mõtisklenud sellest, mida tulevikus
tegema peaksin. Kui ilmselt ülekaalukalt
levinuimad soovitused koolinoortele on
„Tee seda, mis sulle meeldib“ või „Järgi
oma kirge“, siis arvan, et tänasel päeval
on aspekte, mida tuleks karjäärivalikuid
tehes arvesse võtta, mõnevõrra rohkem.
Üks olulisemaid erinevusi praeguse ja
varasemate generatsioonide karjäärivalikute vahel on, et tänaseid otsuseid
tehes peame arvesse võtma tehisintellekti potentsiaalset mõju tulevikus. Kui
varem võis ülikooliteed alustav noor
kindel olla, et tahtmise korral võib ta valitud alal tegutseda elu lõpuni, siis praegu
on pea võimatu ennustada, milline näeb
tööturg välja 20 või, veel enam, 40 aasta
pärast. Jah, masinad on üle kahe sajandi
inimestelt töökohti ära võtnud, kuid
erinevus varasemaga seisneb selles, et
kui seni on inimestelt ära võetud vaid
füüsilisi lihttöid, siis masinõppe arenguga
muutuvad algoritmid järjest paremaks ka
kognitiivseid oskuseid nõudvatel positsioonidel. See ei anna tingimata põhjust
hüsteeriaks – seni on inimesed alati kaduvate tegevusalade asemele uusi leidnud ja
pole põhjust arvata, et see lähiajal võimatuks muutuks – aga on selge, et tööturgu
ootavad ees suured muutused.

ja andeid ning kui head tagasisidet inimene oma soorituse kohta saab. Lisaks
nendele faktoritele mõtlemisele on tema
sõnul karjäärivalikute juures määrava
tähtsusega veel vastus küsimusele „Kui
sa panustaksid sellesse oma aega, siis kui
heaks võiksid sa mingis potentsiaalses
tegevusvaldkonnas saada, võrreldes teiste
valdkondadega, mida saaksid valida?“

Kuidas sellises ennustamatus olukorras
oma tuleviku osas otsuseid teha? Kindlasti
tuleks olla kursis arengutega tehisintellekti vallas, aga sellest ei piisa otsuse
tegemiseks. Oma kire järgimine võib, ent
ei pruugi olla parim lahendus. Teistsugust
varianti propageerib Šoti filosoof ja efektiivse altruismi liikumise üks algatajaid
William MacAskill. Karjäärinõustamisega
tegelevasse organisatsiooni 80,000 Hours
kuuluv MacAskill väidab oma uuringute
põhjal, et kõige enam pakuvad inimesele
töö juures rahulolu tehtava töö omadused,
mitte töö vastavus inimese varasematele
kirgedele.

MacAskill tegeleb igapäevaselt uuringutega, millised karjäärivalikud
võimaldavad inimestel efektiivsemalt ja
suurema moraalse kindlusega positiivset
muutust luua. Tema sõnul tuleks neil,
kes seesugust muutust luua soovivad,
mõelda kahele aspektile: milline on sinu
mõju selles valdkonnas töötades ja kui
hästi valmistab see valdkond sind ette
hilisemas elus suurt positiivset mõju
omama ehk kui palju pakub töö uusi oskuseid, võimalusi ja sidemeid. Mõju ei pea
tingimata olema otsene tegevus, tihti on
suuremgi positiivne tulem annetustel efektiivsetele heategevusorganisatsioonidele
ja positiivsete muutuste propageerimine.
Näiteks Bill Gates võib MacAskilli arvutuste kohaselt ainuüksi oma annetustega
päästa kokku umbes 5 miljonit inimelu
ja kuigi tavainimestel pole loomulikult
võimalik sarnaseid summasid panustada,
näitab see siiski, et ka väiksematest annetustest on palju abi.

MacAskilli sõnul on olulisim töö kaasahaaravus, mis tuleneb viiest faktorist:
kui palju on inimesel võimalik oma tööga
midagi suures pildis maailma parandamisesse panustada, kui palju on inimesel
oma töö üle kontrolli, kui väljapaistev
on inimese panus töö lõpp-produkti,
kui palju nõuab töö erinevaid oskuseid

Oma karjäärivalikud peavad kõik siiski
ise tegema. Ei algoritmid ega filosoofid
suuda pakkuda ideaalset mõõdupuud, mis
need meile ette näitaks. Sellegipoolest
loodan, et mõne lugeja jaoks avas artikkel uusi vaatenurki - mida informeeritum
on otsus, seda tõenäolisemalt on see ka
edukas!
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2013. aastal avaldasid Oxfordi ülikooli
teadlased Carl Benedikt Frey ja Michael
A. Osborne uuringu „Tööhõive tulevik“,
milles uurisid, kui suure tõenäosusega
võib tehisintellekt järgmise 20 aasta
jooksul erinevad töökohad üle võtta.
Uuring näitas, et 47% USA töökohtadest
on kõrge riski all. Kõige kõrgema riski all
on eelkõige lihttöökohad, aga väga kõrge
riski all on nende hinnangul ka kokad,
kelle töökoha kadumise tõenäosuseks
hinnati 96%, ja giidid tõenäosusega
91%. Progressi pidurdumine on ülimalt
ebatõenäoline, näiteks ainuüksi liikluse
täielik automatiseerimine aitaks ülemaailmselt aastas ära hoida umbes miljon
surma ja võrreldavaid valdkondi on
teisigi. Milliseks kujuneb tööturu tegelik
tulevik, näitab aeg, aga uuring on selge

indikaator, et muutustega tuleb arvestada.
Eelmainituga seonduvaid probleeme on
oma menuteostes käsitlenud ajaloolane
ja ühiskonnateadlane Yuval Noah Harari.
Tema sõnul on väga raske, kui mitte võimatu, ennustada, milline tööturg aastal
2030 välja näeb. Küll aga toob ta välja, et
vähemalt lühemas perspektiivis peavad
automatiseerimist kartma eelkõige inimesed, kelle tööülesanded on rutiinsed
ja kitsa ulatusega. Kõrget loovust nõudvad ja muud vähemrutiinsed töökohad,
kus tuleb üheaegselt kasutada erinevaid
motoorseid ja emotsionaalseid oskusi,
on võrdlemisi kaitstud olukorras, kuigi
Harari hoiatab ka, et alatiseks kaitstuks
ei saa pidada ühtegi tänast tööd.
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KAS KOOLI KÕRVALT ON
VÕIMALIK TÖÖL KÄIA?
MOON LOKK12C

Minul nagu ka nii paljudel teistel gümnaasiuminoortel on tekkinud dilemma: kas ja
kui palju on aega kooli kõrvalt tööl käia?
Pole just harv nähtus, et esimestesse
tundidesse esmaspäeval paljud õpilased
kohale lihtsalt ei jõua ning need üksikud, kes näole annavad, püsivad ka vaevu ärkvel. On selle põhjuseks varajane
kellaaeg, pühapäeva hommikuni kestnud meeleolukas pidu või siis hoopis
midagi kolmandat: rohke töötundide
arvuga nädalavahetus? Nii mõnelgi korral on põhjuseks just viimane variant.
“Keskhariduse omandamine on juba
täiskohaga töökoht. Seda ei ole võimalik ühendada poole või täiskohaga tööl
käimisega. See on mõeldav üksnes suvevaheajal,” on öelnud Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi. Julgen temaga antud teemal eriarvamusel
olla. Loomulikult peab õppimine olema
esikohal, kuid arvan tõsimeeli, et kui
minu ainuke kohustus oleks käia koolis,
läheksin omadega päris hulluks. Vajan
hädasti õppimise kõrvale mõnda lisategevust, mis laseks mul rutiinist väljuda.
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Loomulikult olen kuulnud teisigi inime-

Allikas: Elmo Riig/Sakala
6

talv 2 0 2 0

si ütlevat, et kooli kõrvalt tööl käimine
on äärmiselt rumal tegu. “Keskkool ongi
sulle töö eest!” ütlevad nad, ning neil
on õigus, arvestades, et minu argipäev
on keskmiselt seitse kuni kaheksa tundi
pikk, peale mida suundun koju kodutöid
tegema. Siiski olen veendunud, et oma
aega hästi planeerides on kõik võimalik.
Pole küsimustki, et töökogemus on mitmel moel kasulik. Miks ei võiks aga piirduda ainult suvetööga, vaid tahetakse
ka kooli kõrvalt tööd teha? Vastus on
lihtne. Kindlasti leidub inimesi, kes on
kooli ja trenniga nii hõivatud, et millekski muuks enam aega ei jäägi, kuid
mõnel teisel on ehk töökoht ainuke
paik, kus õppimisest natukenegi puhkust saada. Viimaste all pean silmas ka
ennast - pole vist raske uskuda, et isegi
koduseinte vahel suudan mõelda peaasjalikult ainult õppetööle, niisiis vajan
kohta, kus ennast kõigest välja lülitada.
Kui tahes püüdlikult ma muremõtteid
ka eemale peletada ei prooviks, leiavad
need ikka tee minuni. Töökoht on aga
paik, kus mul lihtsalt pole aega mõelda
mitte ühelegi kõrvalisele teemale - seal
olen koolikohustustest prii ning tegelen
sellega, mille vastu päriselt huvi tunnen.
Kui ma juba nii palju töötegemisest
räägin, siis oleks vist paslik mainida, kus
mina töötan. Tallinna loomaaia koosseisuga liitumine oli tõenäoliselt parim,

mis minuga kunagi juhtunud on. Avastasin enda kire, mis hoiab mul elu sees
ega lase mul eksamite eel pead kaotada.
Iga nädalavahetus korraldan loomaaias
laste sünnipäevi ning tiirutan nendega
paar tundi loomapuuride vahel. Võiksin
rääkida tunde lugusid sealsetest asukatest ning loetleda üles kõikide šimpansite, krokodillide, elevantide, jääkarude
ning teiste asukate nimed ja vanused.
Võiks ju arvata, et ainuüksi loomade
nägemine on põhjus, miks see on maailma parim töökoht, kuid tegelikkuses on
see lihtsalt ainuke territoorium, kuhu sisenedes lakkan justkui võluväel oma igapäeva probleemidele mõtlemast ja olen
oma mõtetega 100% töö juures. Nii ongi
kujunenud minu tööst hoopis puhkus.
Tõsi, mõnikord jõuan esmaspäeval pisut
väsinuna kooli, sest nädalavahetus oli eriti kiire, kuid vähemalt praegu tunnen, see
on seda väärt. Nii lihtne see ongi - lõppude
lõpuks tuleb lihtsalt plussid ja miinused
kokku lugeda ning otsustada, kas töökoht annab rohkem juurde kui võtab ära.
Minu puhul on vastus ütlematagi selge.
Kohe kindlasti ei kannusta ma nüüd
noori esimese asjana CV-Online’i jooksma, et tööpakkumisi otsima hakata.
Proovin öelda, et on okei käia kooli kõrvalt ka tööl, kui see teeb sind õnnelikuks
või hoiab täielikult hulluks minemast.

KÜSITLUS
EVA LOTTA LELLO 9B

Läbi aja on inimeste arenguga kaasa
käinud erinevad uuendused. Sinna hulka kuuluvad erinevad tehnoloogilised
arendused, mis meie igapäevaelu mugavamaks muudavad. Meie vanemad ei
saanud lapsepõlve jooksul teatada
sõpradele küllaminemisest Messengeri
teel. Koolitöödeks otsiti informatsiooni raamatutest ning need vormistati
käsitsi. Ei olnud nutitelefone, mis on
kujunenud meie noorusaja nii suureks
osaks. Kas tänapäeva noored on igapäevategevustes sarnased vanematele generatsioonidele või eelistavad
viimastel aastakümnetel kasutusele
tulnud lahenduste kasutamist? Küsitlesime meie kooli vanema astme õpilasi.

X X I

talv 2 0 2 0

7

MEIE AJA LAPS
HENELIIS NOTTON 12C

9-AASTANE: Olen jube kiiresti kasvanud.
Alati kui nädalavahetusel Issi juurde
lähen, imestab ta, et mida need tänapäeva
lapsed söövad, et nad nii kiiresti kasvavad.
Mina küll tean - kiirnuudleid! (Tema telefon helendab.)
Üks sünnipäev tuleb kohe teise järel.
Tuleb jälle uus pidu Skyparkis või Lasergame´is. Ei, see on muidugi lahe. Kingitusi
saab ju. Emme tellib hunniku pitsat, sest
tal endal pole aega mingit kringlit küpsetada. Ta ütleb, et ega ta mingi vanaema
pole. Emme on hoopis ärinaine, Issi on
ärimees. See tähendab, et nad teevad
palju raha. (Imestunult.) Lähevad iga
hommik kontorisse ja hakkavad printima.
Iga kord, kui mul sünnipäev on, siis Issi
tuleb ukse juurde ja annab mulle kingituse. Tema ka ei küpseta. Tavaliselt kingib
uue telo. Siis paneb ukse kiiresti kinni ja
võtab mingisuguse ärikõne vastu. Ta mitte
kunagi ei kuule, kui ma ütlen… Sest uks
on juba kinni ja ma kuulen, kuidas ta valju
häälega midagi telefoni räägib ja siis oma
autoga minema kihutab. Ta alati kihutab.
(Telefon helendab.)

X X I

Kui mul just sünnipäev pole, istun ma
kodus. Meil on ilus valge diivan, väga
pehme ka. Seal on hea telos olla. (Vajutab
suurele nupule telefoni esiküljel, veendudes, et ta ühtegi uut sõnumit saanud
pole.) Mängin tavaliselt mänge ja neid on
mul palju. Mängin Minecrafti, aga vahel
ühte sellist mängu, kus peab zombie’de
eest ära jooksma. Muid mänge on ka. Ega
emale muidugi väga ei meeldi, et ma kogu
aeg diivanil passin. (Telefon helendab.)
Ükskord mul läks kõht tühjaks ja siis ma
võtsin sügavkülmast jäätist. Vaatasin
samal ajal videot ja unustasin jäätise ära.
Siis see sulas nii kaua, et kukkus pulga
otsast diivanile. Kui ema töölt koju jõudis,
oli ta hullult kuri. (Kontrollib telefoni.) Ta
nühkis seda diivanit kolm päeva jutti ja
seletas, et ega see mingi IKEA diivan pole.
Mulle küll IKEA meeldib. Saab laevaga
Soome sõita ja lihapalle süüa. Igatahes
pidi see diivan kahe kuu palga maksma.
Kes teab, kellest see tehtud on. Igal juhul
pidi selle kellegi elu ikka väga kallis

8

talv 2 0 2 0

olema. (Telefon helendab.)
Noh, ma üritasin emale seletada, et mul
võiks siis väike õde või vend olla. Et ma ei
peaks igavlema diivani peal. Tädi Eeval on
küll neli last, aga nemad elavad Vändras.
Me ei käi neil külas, sest Emme ütleb, et
onu Harri on nõme mees. Mõtlesin siis,
et mul võiks ju oma väike õde või vend
olla. Emme saatis mu Kuu peale. Tal pole
aega. Ma siis palusin, et hea küll, võtame
koera või kassi. Aga koera ei saa, sest ta
pissib diivanile. Kass kraabib diivani katki
ja ajab karva ka veel. Nii ma siis istun seal
diivanil ja ootan näiteks zombie-rünnakut.
Ega ma ei võitlekski selle zombie’ga. Ma
tahaksin temaga hoopis mängida, sest
kellelgi teisel pole kunagi aega. Ja kui ta
mind ära sööb, siis mul oleks ju kaks elu
vähemalt veel alles. (Telefon helendab.)
Kuigi tegelikult mul seda vaba aega nii
palju ka pole. Esmaspäeviti on klaveritund, teisipäeviti inglise keele eratund,
kolmapäeviti tennis, neljapäeviti prantsuse keele eratund ja reedeti robootika.
Inglise keelde tahtsin alguses ise minna,
et youtuber’iks hakata. Inglise keeles
filmides saab endale rohkem fänne.
Tennisesse läksin sellepärast, et Emme
töökaaslase laps käis ka. Ma ei saanudki
aru, miks mina siis ka pidin minema. Selle
poisi nimi on Kevin, aga minu nimi pole.
Võib-olla vahetab Emme siis mu nime ka
ära. (Telefon helendab.)
Vahel ma robootikasse ei lähe ja sõidan

hoopis Issiga koos maale. Eelmisel nädalal
läksin reede õhtul tema korterisse, et järgmisel päeval maale sõita. Maal on lahe,
sest vanaisal on traktor, millega ta mul
sõita lubab. Ja siis ükskord hammustas
mind lehm. Ma tegin sellest snap`i, aga
koolis arvasid kõik, et ma valetan. Keegi ei
uskunud, et lehmad inimesi söövad. Nad
lihtsalt pole maal käinud. Aga jah, siis ma
läksin isa korterisse. Laupäeva hommikul
ajas ta mind üles. Ütles: “Sorry, mulle
helistati töölt. Pean ruttu sinna sõitma.”
Pakkisin oma kotid uuesti kokku ja ronisin autosse. Issi näitas mulle oma uue
auto katuseluuki, aga maale ma ei jõudnudki. Läksin tagasi Emme juurde valgele
diivanile lebotama. (Telefon helendab.)
Kui enne seda Skype´is vanaemaga rääkisin, lubas ta nädalavahetusel kartulit
võtma hakata. Ma ei teagi, kuidas neid
puu otsast kätte saab. Ja nüüd ma ei
saanudki teada. Läksin koju ja viskasin
ennast diivanile pikali. Emme viis mu
kiirtoitu sööma. Tuju läks paremaks. Siis
viskas Emme mu jälle koju ja läks tädi
Kadiga joogasse. See tädi Kadi ajas ühel
teisel korral veel punast jooki (ma tegelt
tean küll, mis jook see oli) meie mitteIKEA-diivanile. Nüüd ta pole enam Emme
sõbranna ja Emme käib nüüd üldse pilateses. Aga sellest pole hullu, sest ta tellis
telefonist endale uue sõbra. Onu Toomas
on täitsa tore. Tema ei aja diivanile süüa
ega juua ja tal pole nii kiire. Ja ta oskab
zombie-häält ka teha. (Ekraan lööb jälle
helendama. Pilk enam ei tõuse.)

FOMO
MARIA KRJUTŠKOVA 10C

Keskpärane lumehelbeke
Kell on 6.10. Olen just kinni löönud tiriseva äratuskella (jah, see on mul vanamoodne). Võitlen väsimusega silmis.
Alanud on järjekordne kiire päev. Et olla
kursis kõigega, mis viimase kuue tunni jooksul on toimunud, avan ekraani ja
vaatan üle öösel saabunud sõnumid. Jään
kogemata Instagram explore’i scroll’ima,
see on igapäevane nähtus. Avan snapid streaks’idest ja liigun kooli. Bussis
teen pildi Pirita teel olevast liiklusest
ja kirjutan irooniliselt: “Kaks uut bussipeatust juures, pigem hakkan autolube
tegema.” Keegi ei vasta mu snapile, sest
see on mõttetu informatsioon, mis ei
oma mingit väärtust. Olen unustanud, et
mind ümbritsevatel inimestel on samuti silmad. Saan aru, et ka nemad näevad
esimest lund. Kuid mina olen õppinud
päikeseloojanguid pildistama ja jagama.
Usun, et igaüks teadvustab endale aegajalt mõne sotsaalmeedia kanali mittevajalikkust. Järk-järgult olen kustutanud
oma pikalt lemmikutena püsinud äpid Twitteri, Redditi ja Instagrami. Jah,
Snapchatist ma ei suuda veel lahti öelda.
Miks? Seda analüüsin järgnevalt.
Hirm ilmajäämise ees (HIJE) ehk inglise
keeles FOMO on lõputu isu uue informatsiooni järele. Fomo on see laupäevaõhtu,
mil oled Tallinnast eemale vanavanematele külla tulnud. Veedad oma aega,
olles kursis sellega, mis linnas toimub.
Kannatad teadmise all, et teised lõbutsevad ilma sinuta, elavad paremat elu või
kogevad paremaid hetki kui sina tol hetkel. See seisund hõlmab sügavat kadedustunnet ja mõjutab indiviidi enesehinnangut. Sageli võimendavad seda sellised sotsiaalmeedia saidid nagu Instagram ja Facebook, minu kogemuses ka
Snapchat.

Sotsiaalmeedia loob platvormi võistlemiseks. Kuid nagu teame, on igal võistlusel omad võitjad ja kaotajad. Auhindu
jagatakse erinevate imetegude eest vaid
parimatele. Suurimat tähelepanu pälvivad tüdrukute seas meigivideote filmijad, ebarealistlikult perfektse välimusega
piigad ning vahetusaasta blogijad. Poiste
seas on populaarsed samast soost särgita suunamudijad, prangede tegijad ja
meemivennad.
Kogeme igapäevaselt, kuidas keegi on
andekam kui me ise, nautides raha,
kuulsust ja tähelepanu.
1..2..3..LÄKS! Võistlus selle nimel, kes
kõige rohkem täiuslikke hetki kogeb.
Sotsiaalmeedia pakub võimalust võrrelda
oma tavalist elu teiste elu tipphetkedega.

Olen korduvalt igasuguseid sõltuvust
tekitavaid äppe ära kustutanud ning
poolteist nädalat hiljem, tõsises infonäljas, uuesti alla laadinud.
Kuna gümnaasiumielu kõrvalt jääb vaba
aega aina vähemaks, tuleb oma aega
mõistlikult sisustada. Aina rohkem tuleb
suurendada efektiivsust, et koolitöö kõrvalt ka huvide jaoks aega leiaks.
...
FOMO leevandamise eneseabi ehk parim, mida sa saad iseseisvalt ette võtta
1. Õpi olema tänulik

Selle tõttu võib enesehinnang langeda ning tekkida küsimus: ‘’Millest mul
puudu on, et sellist elu elada?’’

Liiga paljude inimeste probleemiks on
see, et nad ennast pidevalt teistega
võrdlevad. Võrdlus saab olla positiivne,
kuid enamikul juhtudest ennast erinevate suunamudijatega võrreldes läheb
tuju pigem halvaks. Leppida tuleb sellega, et sa ei käi viis korda aastas reisimas,
sa ei saa tihti restoranis süüa ega igal
nädalavahetusel kõige kuumematel üritustel osaleda. Siit tuleb järgmine tähtis
samm.

...

2. Lepi iseendaga

Tänapäevane noortele suunatud info on
võtnud kaasaegsed vormid. Pisikesed
magustoidud, mis meid elektriseerivad,
naljakad snapid sellest, kuidas keegi tunni ajal sööb, soojad Elu24 pirukad Brigitte
Susanne Hundist või populaarse tüdruku
Instagrami pildid järjekordse uue kutiga.

Kõik muutub hetkel, mil mõistad, et oled
tegelikult päris lahe ja omamoodi inimene. See arusaam muudab tähelepanu
kogust, mida varem suunasid enese ja
teiste võrdlemisele, aga nüüd saad suunata seda tähelepanu iseendale, et saaksid rahumeelselt tegeleda meelepäraste
tegevustega ning mitte raisata aega
iseenda kritiseerimisele.

Peale Twitteri kustutamist oli raske naljadega kursis püsida. Grupivestlustes
ei tajunud ma enam biiti. Kõik, mida
käsitleti, oli küll mõttetu ja labane huumor, kuid tundsin ennast sellegipoolest
kehvasti, sest ma olin nüüdsest väljajäetud. Asi on peavoolus, millest keegi
ei taha kõrvale jääda. Helgemad pead on
selle riski võtnud, kuid kas neid me just ei
kutsugi outsider’iteks?
Seda teemat on samas liialt nämmutatud. Kõik teavad, et ei tasu oma kallist
aega kulutada, aga ikka tiksutakse kaks
tundi päevas sotsiaalmeedias. Helgemad
pead võtavad riski pisut eralduda. Iseasi, kas nad pärast kahetsevad või mitte.

Kokkuvõttes tuleb leppida iseendaga,
selle taga peitub rõõm. Edasi läheb aina
lihtsamaks.
3. Mõista, mida sa elult soovid
Maailmas on miljon viisi elada õnnelikku elu. Kes ütles, et kõige õnnelikumaks teeb joogatreeneri või ilublogija
karjäär ning ülejäänud võimalikud eluteed pole üldse nii kihvtid?
Tegelikkus on ju see, et meelepärasega tegeledes võib igaüks luua oma enda
õnneliku elu. Ma tean, et seda on lihtne
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FOMO on seotud madala rahulolutundega elus. Ajakirjas Computers and Human
Behavior avaldatud artiklis leiti mitu
FOMO-ga seotud suundumust. Leiti, et
hirm ilmajäämise ees on seotud madala
enesehinnanguga. Nagu teisedki uuringud on näidanud, soodustab FOMO sots-

iaalmeedia suuremat kaasamist oma igapäevaelusse. See tähendab, et FOMO ja
sotsiaalmeedia pidev kasutamine võib
põhjustada negatiivseid emotsioone
ning ärevushäireid.

öelda, kuid raske mõista.
Arvan, et õnneliku elu jaoks pole
ainuõiget mudelit. Selleks, et olla edukas,
ei pea kena soengu ja ülikonnaga Silicon
Valley kontoris istuma. Hawaiil surfariks
olemine ei ole võib-olla see eesmärk,
mida igaüks peaks jahtima. Küll aga
tähendab see õnnelikku elu kellelegi.
Soovitan olla julge. Ning piisavalt mõistlik saamaks aru, et õnnelik elu ei ole
toode, mida Rimist osta saab. Õnnelik
elu ei tähenda seda VSCO filtriga surfipliksi profiili, kes hommikust õhtuni avokaadot sööb ja jahiga sõidab. Õnnelik elu
tähendab reegli nr 2 järgmist ning mõist-

KUNAGI ÄRKAME KOOS
TUULE KANGUR 11A

X X I

Mu vanaisa on hommikuinimene. Vahel
olen mina ka. Mõnikord panen äratuskella
helisema ja virgun enne seda, kui päikene
endalt ööloori heidab. Tõusen ja tunnen,
et olen võitja. Ma ei maganud maha oma
äratust, ei vedanud ennast alt. Tegin täpselt nii, nagu tahtsin, ärkasin, ja nüüd
on kõik vait. Pistan pea enda toa ukse
vahelt välja, kuulatan ja avan pikkamisi
ukse. Vaikne nohin. Isegi masinad on
vait. Hiliskevadel laksutavad ööbikud just
varastel hommikutundidel kõige ennastunustavamalt. Suvel on sel ajal põllu
kohal veel udu. Ja siis, kui mu vanaisa
on ärkvel, seguneb uduga korstnast välja
immitsev suits.
Mu vanaisa on hommikuinimene, tõuseb
enne kukke ja koitu, aga toimetab nii
vaikselt, et minu und köögi kohal pole see
kunagi häirinud. Teised küll väidavad, et
ta kolistab köögis hullumoodi, aga mina
põõnan sellest hoolimata keskpäevani.
Hommikul ärgates ootab mind pliidi peal
potis mitmeviljapuder ja laual soojamütsi
all kannus jahtunud kohv. Muidu ma eriti
kohvi ei joo - pole aega seda valmistada
- aga siin, vanaisa hoole all, on aja kulg
teistsugune. Mõnes mõttes nii aeglane ja
piirideta, teisalt aga nii kiire, sest üks päev
veereb teise järel märkamatult õhtusse.
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mist, et ka sinu valitud tee võib olla just
parim.
4. Vajadusel piira oma sotsiaalmeedia
saitide kasutust

siaalne loom, kes paratamatult tahab
teistega suhelda ja olla kursis päevakajaga, kuid siinkohal on igaühe ülesanne
säilitada selge kriitiline meel. Ohutut
kasutust!

Proovi kasvõi nädal aega Instagrami
mitte kasutada. Paari päevaga mõistad,
et sa ei jää millestki väga olulisest ilma,
kui kõiki postitusi iga päev ei näe. Mõtle
sellele, et suunamudija, kes eileõhtusest
kontserdist seitseteist Insta story videot tegi, ilmselt tegelikult ju ei nautinud
seda.
Viimaks jäta meelde, et sotsiaalmeedia on äärmiselt petlik. Inimene on sot-

Aeg minu vanaisa seltsis möödub
märkamatult. Elan temaga suviti ühe
katuse all, einestan koos temaga, ja
ometi oleme kumbki oma ilmas, kaugel
teineteisest. Me vahetame sõnu, aga
mitte mõtteid. Väiksena teadsin hästi,
mida ta teeb ja miks ta nii teeb. Tüütasin
teda pidevalt küsimusega “miks”. Miks ta
telekat vaatab? Miks ta pudru peale võid
paneb? Miks linnud lendavad? Tema alati
vastas kannatlikult, isegi kui küsimus oli
selline, millele ei saanud hästi vastata.
Kuulas mind ära ja proovis minust aru
saada. Mõnikord mõtlen, et rohkem inimesi võiks niiviisi teha - kuulata. Kõigil
on nii tohutult palju öelda, aga kuulata
kannatavad vähesed. Vahel mõtlen, et see
ongi peamine, mille poolest meie oma
vanematest ja vanavanematest erineme.
Me muudkui räägime, eelkõige iseendast,
ning unustame kuulata ja teistest hoolida.
Tunnen, et nüüd on minu kord vanaisa

kuulata. Saada tema lugu kirja enne, kui ta
lahkub. Et ka minu lapsed teaksid, et ta oli
kunagi ENSV tugevaim kolmevõistleja. Või
seda, et seni, kui ta suutis autot juhtida, oli
ta pühendunud marjuline. Tasane ja tugev
töötegija. Vana aja inimene, kes hoidis
esemetest kinni ega lasknud näiteks
vanal loperguste ratastega ühekäigulisel
jalgrattal minna. Võib-olla hoidis ta seda
ratast alles mälestuste pärast - selle ratta
sadulal tegi ta nooruspõlves vanaemaga
Hiiumaale tiiru peale ja leidis selle koha,
mis on nüüdseks pea pool sajandit meie
pere suvekodu olnud. Igatahes hoiab ta
seda nagu reliikviat. Temal on esemed,
mis aitavad tal mäletada. Minul on pildid.
Kunagi saan mina ka hommikuinimeseks.
Askeldan köögis pere jaoks ja iseenda
rõõmuks. Kütan ahju, õpetan lapsi malet
mängima. Kuulan inimesi ja ilma. Hoian
südame soojas.

MU AJU PLAHVATAB
SABINA LISELLE ZAHHAROV 11C

Järjekordne aasta on jõudmas lõpule.
Pime aeg on saavutamas oma haripunkti,
Hiina valitsus piirab elanike privaatsust
aina karmimalt ja internet mõjutab rahvast täie rauaga.(> _ <)

Miks mu aju aga plahvatab?
Sest mulle tegelikult meeldiks kõigest
eemalduda.

Olen tegelikult õnnelik, et kasvasin üles
internetiajastuga paralleelselt ning saan
aru, kui võõras samaealine mulle ütleb, et
tal on ligma.

Kuid kuni ma olen kaasaegse ühiskonna
funktsioneeriv lüli, maksumaksja, õpilane
ja aktiivne noor, siis jäängi mõtlema, kas
kunagi ka mina infost vabaks saan. Internetikultuur on muidugi vahva ja suures
osas hariv, kuid ma ei soovi, et teadmiste
omandamine toodaks mulle pealekauba
ka massilist ajuprügi. Hea meelega näeksin vaeva, et infot kätte saada ja loeks läbi
teatmeteoseid, et omandada legitiimseid
teadmisi. Info liiga kerge kättesaadavus
on pigem muutnud noored inimesed
rumalamaks, sest lugeda nad enam ei
viitsi. Google ju ütleb kohe vastuse.

Sotsiaalmeedia on ühendanud selles
leiduva huumoriga noori üle terve maailma ja pole ime, et boomerid sellest aru ei
saa. Nad on kasvanud teisel ajastul ning
pole väikesest saati olnud seotud sotsiaalmeediaga ja seal toimuvaga.

Mulle meeldiks eemalduda sellest, kuidas
Postimees mulle iga päev Mart Helme
toimetusi sisse söödab või mida mu
sõbrad jälle ilma minuta tegid. Eemalduda
ebavajalikust ja vajalikust infost, mida
pidevalt saadetakse Messengeri teel.

Ma võiksin ju kirjutada, kuidas meedia
meie tegevust mõjutab, reklaamid ajusid
pesevad ja Instagram, oi kui rusuvalt, inimeste enesehinnangut mõjutab, aga see
kõik on ilmselge.

Eemalduda sellest, et kogu info minu
identiteedi ja individuaalsuse kohta kuskil
internetis on. Eemalduda oleks tõepoolest
tore.
Kui ma midagi ise muuta ei saa, siis
tuleb vist kedagi süüdistada. Nii et aitäh,
Obama.

X X I
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MÜÜDID VS FAKTID EHK
SOTSIAALMEEDIA KAHJULIKUD MÕJUD
MAGNUS TEDER 10C
VILLEM JONATHAN OLONEN 10C

Igal aastal kasvab internetikasutus
märkimisväärselt.
Rahvusvaheliste
uuringute põhjal on maailmas enam
kui 4 miljardit aktiivset veebikasutajat.
Internetikasutuse aja ja sageduse tõus
tõstatab küsimuse, mis on sotsiaalmeedia kahjulikud mõjud ja mis pelgalt linnalegendid?
Kas sotsiaalmeedia mõjutab inimese
tuju?
Jah, ning sageli negatiivselt. 2014. aastal
Austria teadlaste poolt läbi viidud uuringus avastati, et mida rohkem inimesed
kasutavad Facebooki, seda halvemaks
nende enesetunne muutub. Seda seostatakse sellega, et inimesed vaatavad seal
veedetud aega justkui raisatuna või ootavad saada uut informatsiooni, mida nad
ei saa.

X X I

Üheks huvitavaks avastuseks on ka see,
et ilm mõjutab sotsiaalmeedia kasutajate
postitusi. Halb ehk vihmane ja sombune
ilm tõstis negatiivse sisuga postituse
arvu 1% võrra. Kehva ilmaga piirkondade
veebikasutajate postitused mõjutasid
teiste inimeste postituse aurat 1.3 korda.
Sama efekt toimus ka teistpidi, kus hea
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ilmaga piirkondades asuvad postitajad
tegid 1.75 korda positiivsemaid postitusi.
Tihe sotsiaaalmeedia kasutus toob
kaasa üksinduse
Ameerika Ühendriikides tehtud uuringus
selgus, et 7000 katsealusest vanuses 1932 aastat olid need, kes sotsiaalmeedias
väga palju aega veetsid, sageli sotsiaalselt isoleeritud. Põhjuseks võib pidada
seda, et rohke seesuguste platvormide
kasutamine võib, eriti nooruki, võõrutada näost näkku suhtlemisest. See võib
tekitada olukorra, kus ei osata enam nii
hästi suhelda. Seetõttu võivad paljud inimesed jääda üksildaseks, mis omakorda
võib tekitada masendust ning teisi vaimse tervise probleeme.
Sotsiaalmeedia mõjutab poliitilisi
vaateid
Hüpotees, et erinevates sotsiaalmeediakanalites, nt Facebookis, näidatakse kasutajale kindla poliitilise vaate ja
kalduvusega sisu, mis kunstlikult moonutab isiku poliitilisi vaateid, kerkis esile
peale Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi. Seda efekti seostati valituks
osutunud Donald Trumpi ootamatult
suure populaarsusega. Kuid 2016. aasta
lõpus Pew Research Centeri poolt läbi
viidud uuringus leiti vastupidist ehk enamike katsealuste sotsiaalmeediakeskkondades oli palju poliitiliselt väga erinevat sisu, nt artiklid, arvamuslood jne.
Seega võib öelda, et enamikud sots-

iaalmeediaplatvormide kasutajad ei asu,
erinevalt avalikule arvamusele, “kajakambrites”, mis siis mõjutavad kuvatava
sisuga kunstlikult inimese poliitilist
orientatsiooni.
Kas sotsiaalmeedia põhjustab stressi?
Jah. Uuringud Pew Research Centeri teadlaste poolt kinnitavad, et sotsiaalmeedia
kutsub esile rohkem stressi, kui ta seda
leevendab. Kõige suuremaks masenduse
tekitaja faktoriks peetakse Twitterit, sest
see suurendab hüppeliselt teadlikkust
teiste inimeste stressist. Uuringust võttis
osa 1800 inimest, kellest naised olid rohkem stressis kui mehed.
Kas sotsiaalmeedia põhjustab sõltuvust?
Vaatamata paljude teadlaste väidetele,
et sotsiaalmeedia on rohkem sõltuvust
tekitav kui suitsetamine ja alkohol, ei
ole sotsiaalmeedia sõltuvust viimsesse
vaimse tervise häirete diagnostika käsiraamatusse lisatud. Kui aga internetisõltuvus eksisteeriks, oleks ta klassifitseeritud häirena.
Inimesed on läbi aegade läinud magama
pimedas, aga nüüd oleme meie kunstvalguse keskel päeval ja ööl. Uuringud Pittsburghi ülikoolist on leidnud, et seadetest
kiirguv sinine valgus häirib melatoniini
hormooni tootmist, mis ei lase inimesel
kohe magama minna. Seetõttu ei teki
neil unetunnet ning miski ei takista inimesel oma nutiseadet edasi kasutamast.

NOORTE SÕNAVARA AHENEMINE
VALTER PÄRN 10C

Noorte sõnavara pole pooltki nii lai, kui ta
seda varem on olnud. Varem said kirjandus ja kunst endale lubada mõttekonstruktsioone, natuke isegi sõnade ja lausetega mängimist, kuid nüüd läheb kõik
lihtsustumise suunas. Julgen väita, et see
on otsene indikaator noorsoo sõnavara
ahenemisest. Seetõttu on kannatanud
ka eneseväljendusoskus. Eneseväljendusoskus aga on tänapäeva mõõk, kilp
ja raudrüü ehk ülimalt oluline. Mis on
tinginud noorte sõnavara ahenemise?
Esimeseks põhjuseks on inglise keele
hiilimine noorte sõnavarra. Olgu, inimleksika on pidevas arengus, kuid üks
eestlane võiks teisega siiski eesti keeles
kõnelda. Miks hiilivad ingliskeelsed väljendid noorte sõnakasutusse? Filmides,

ÜKSIlDUS KIIRE SUHTLUSE
AJASTUL
GRETE LAURA KUNNAS 10C

Noortel
on
tänapäeval
mitmeid
muresid. Muuhulgas on üks suur
hirm üksildus. See eristab nooremaid põlvkondi kõvasti vanematest, kelle hulgas see nii levinud pole.

Teiseks noorte sõnavara kitsendajaks
on suhtlusrakendused nagu Messenger.
Suhtlusrakendustes kasutatakse ohtralt
lühendeid ning kirjutatakse napisõnaliselt. Kuna antud rakendusi kasutatakse väga tihti, hakkab säärane kõnepruuk noorukile kergesti külge. Noorsugu unustab seetõttu eestikeelseid
sõnu. Miks? Ei saada piisavalt keelepraktikat, kuna suheldakse netis. Netis suheldakse tavaliselt väga simplifitseeritud eesti keeles, kuhu on
põimitud ka erinevad ingliskeelsed
väljendid. Eestikeelsed sõnad unusta-

mistõttu ei või kunagi teada, mis probleemidega keegi maadleb. Sellepärast
võibki enda elu igav näida, et sotsiaalmeedias on näha ainult elu parem pool.

takse lihtsalt ära, sest neid ei kasutata.
Kolmandaks kurja juureks on noorsoo vähene lugemine. Kuna noored
loevad vähe, ei tutvuta uute eestikeelsete sõnadega. Ei tunta enam lauseehitust ning aluseid ja öeldisi ei panda enam nii, nagu vaja. Sellest lähebki kõik segamini ja enam ei saa aru,
mis lause mõte on. Selle tõttu kannatab eneseväljendusoskus. Noored ei
oska enam oma mõtteid väljendada.
Noorsugu on silmitsi suure probleemiga, milleks on nende sõnavara ahenemine. Välismaiste filmide vaatamine,
arvutimängude mängimine ja nutiseadmete ohter kasutus - probleemi tekitajatest on saanud pea iga nooruki jaoks
argised tegevused. Probleemi on sellegipoolest võimalik lahendada.Tuleb rohkem suhelda, raamatuid lugeda ning vähem telefonis olla. Õige suhtlus käib siiski näost näkku. Minu arvates vähemalt.

mesed teineteist tundsid ja tervitati isegi
võõraid. Suhtlemine oli palju kergem kui
kiire elutempoga linnades. Kuigi teoreetiliselt on kõikjal ümbruses inimesed,
on vahel tunne, nagu oldaks ihuüksi.

Sageli isegi ei mõtle, kui teistsugust
elu varasemad põlvkonnad elasid. Sotsiaalmeediata tuli teineteise eluga kursis püsimiseks kokku saada või kirju
kirjutada. Üksi aega veetes oli lihtsam
oma tegemistest rõõmu tunda, sest ei
olnud võimalik ennast kellegi teisega võrrelda. Puudus pidev meeldetuletus sündmustest ja kogunemistest,
kuhu minna ei jõudnud või saanud. Varem osati nautida võimalust rahulikult
omaette olla. Nüüd tuntakse eemalolekut, isegi kui seda tegelikult pole.

Võib näida justkui kardaksid noored
mingil määral ka inimsuhteid. Arvan,
et tegelikult on hirm nende lõppemise
ees. Minu sõprusringkonnas on väga
palju inimesi, kellel on vanemad lahku läinud. See on lapsele ebameeldiv
kogemus, mis jääb meelde kogu eluks.
Seetõttu ei söandata ennast avada,
sest kardetakse haigetsaamist. Kuna
peredes on sageli üsna vähe lapsi, harjub inimene väiksest peale rohkem
endasse tõmbuma, eriti üksiklapsed.

Võib-olla põhjustab üksildust ka inimeste kogunemine aina suurematesse
linnadesse. Hämmastav on see, kuidas
suurtes kortermajades on naabrid sageli ainult nägupidi tuttavad. Nii paljude
teiste keskel võib inimene tunda, justkui kaoks ta sellesse voolu ära. Seetõttu
ongi mulle meelde jäänud maal veedetud
suvedest see, kuidas kõik ühe kandi ini-

Iga põlvkonna noortel on oma probleemid ja teemad, mis neid kõnetavad. Üks
tänapäeva noorte hirmudest on üksildus. Seda võivad põhjustada mitmed erinevad tegurid, millest paljud on hulgal
noortel sarnased, kuigi muidugi on iga
inimese elu erinev. Tuleks lihtsalt püüda paremini teisi mõista ja mitte kellegi
muresid kuidagi vähemtähtsaks pidada.
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Nagu ka muude probleemide, nii võib ka
üksilduse põhjusi otsida sotsiaalmeediast. Noored suhtlevad pidevalt telefonis. Kogu aeg on vajadus kontrollida, ega
keegi pole üritanud ühendust võtta. On
omamoodi kohustus olla pidevalt kättesaadav. Teiste inimeste elu ja tegemisi jälgides võib tunde oma toas istuda.
Isegi inimestest ümbritsetuna hoitakse
elul virtuaalmaailmas silm peal. Võib
kergesti juhtuda, et päriselus suhtlemise asemel kulutab noor oma aega
sotsiaalmeedias. See omakorda tekitab
üksildust, sest kellegi teise elu näib
alati toredam ja sündmusterohkem,
mille tulemusel tuntakse end väljajäetult. Postitatakse ainult oma elu lõbusatest ja meeldejäävatest hetkedest,

arvutimängudes ning paljudes mobiilirakendustes on domineerivaks keeleks
just seesamune inglise keel. Kuna nooruk
veedab suure osa ajast digitaalmaailmas,
puutub ta tahes-tahtmata kokku ka inglise keelega. Sealt hakkabki see külge.
Sellegipoolest arvan, et eesti keel jäägu
eesti keeleks, ärgem solkigem emakeelt.

KUIDAS ERINEVAD X, Y JA
Z - PÕLVKONNAD
JOOSEP RALF NÕGENE 10C
ARTUR SEPP 10C

Tänapäeva ühiskonnas on valitseval kohal eelkõige noored. Mitte noored kui
kogenematud, vaid ainult oma parimates
aastates noored. Nendeks on tavaliselt
30-50-aastased. Selles vanuses inimestel on olemas juba suur elukogemus ning
lisaks on neil hulganisti energiat ja pealehakkamist. Ei saa eirata fakti, et peale
on kasvamas uus põlvkond noori - meie
ise. Erinevate põlvkondade inimesed erinevad teineteisest oma tegutsemisviisi
poolest, sest erinevad generatsioonid on
üles kasvanud erinevatel aegadel. Kuidas
hakkame meie asendama oma vanemaid
tuleviku ühiskonnas ning kuidas seetõttu
ühiskond muutuma hakkab?
Põlvkond X (1965-1977)
Põlvkond X-i kuuluvad inimesed, kes on
sündinud 1960ndail ja 1970ndail aastail
pärast Teise maailmasõja järgset beebibuumi. X-põlvkonda iseloomustatakse
tugevalt skeptiliste ja “mis mina sellest
saan” hoiakuga. Nende kohta on levinud
apaatsed, küünilised ja rahulolematud
stereotüübid. X generatsioon on vaieldavalt kõige paremini haritud põlvkond,
kellest 29% omandab bakalaureuse või
veel kõrgema kraadi.

MESILASE ÕNNELEND VÕI
PÄRISELU KATSUMUSED? LÜHI
JUTT ARGIPÄEVA TEGEVUSTEST,
MIS VÕIVAD MÕNEL PÄEVAL

Põlvkond Y ehk milleniumilapsed
(1977- 1990ndate algus)
Y-põlvkonda on mõjutanud mitmed
ajalooliselt tähtsad sündmused. Nende
inimeste tulevikku on Eestis ehk kõige
enam mõjutanud taasiseseisvumine. Nad
on kasvanud üles paralleelselt kiirelt
areneva tehnoloogiaga. Seetõttu iseloomustataksegi neid tehnoloogia-osavana.
Lisaks on nad arenenud kodaniku teadvusega ning nagu ennist mainitud - vägagi aktiivsed ja huvitatud, soovides olla
kõikjale kaasatud. Hetkel on just nemad
meie ühiskonna-tegevuse eestvedajad
ning eeskujuks nooremale põlvkonnale.
Põlvkond Z (1995-2012)
Põlvkond Z on esimene generatsioon,
kellel on noorest peast niivõrd lihtne ligipääs digimaailmale. Tõtt-öelda on nad
sellesse juba sündinud. See põlvkond on
mugavdunud tehnoloogiaga ning kasutab
igapäevaselt sotsiaalmeediat. Tõenäoliselt saavad neist selles valdkonnas veelgi
nutikamad eksperdid kui seda on nende
eelkäijad Y põlvkonnast. Teadlaste sõnul
on generatsioon Z kõige kiiremini kasvav
generatsioon järgmise viie aasta jooksul.
Just praegu jõuavad nad vanusesse, kus

on vaid hetkeks pilgu all. Lähenedes oma
väljavalitule, muutub sumin kõvemaks.
See paisub ja paisub. Muutub väljakannatamatuks. Kõrvulukustav. Mesilane
vajub kokku.

RASKEMALT MINNA

Neiu lööb äratuse kinni.

MARIE HELEN MATSINA 11B
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Eestis on selle generatsiooni inimesed
äärmiselt tähtsal kohal, sest nemad on
ülesehitanud modernse Eesti riigi. Nad
on meie ühiskonna tugev baasstruktuur.

Paks mesilane lendab tiireldes kastest
helkivate, päikese käes sädelevate lillede
vahel, otsides seda ilusaimait õit, millele peale end istutada. Puude vahel võib
märgata silkavate jäneste sabatutte, mis
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Kell on 6 hommikul. Ei koit ega linnudki
pole ennast näole andnud. Uduse aknaklaasi tagant võib aimata õrna vihmasadu, mis viib tuulega viimsedki värvilised lehed puude otsast lendama, jättes
alles ainult justkui krimpsu vajunud vana-

ollakse ise tarbijad ning seeläbi mõjutavad nad ka oma perekonna tarbimisharjumusi. Marketingi instituudi andmetel
moodustab aastaks 2020 generatsioon
Z juba 33% maailma populatsioonist ja
26% Eesti populatsioonist.
Kuna meie põlvkond (Generatsioon Z) on
nii tihedalt seotud digimaailmaga, oleks
raske ette kujutada elu ilma interneti ja
nutiseadmeteta. Seetõttu on arvata, et
tulevikus elavad inimesed palju mugavamalt. Probleemiks võib tekkida liigne
mugavus, mida on noorte seas tunda ka
tänapäeval. On tähtis, et meie generatsioon ei muutuks liiga mugavaks, sest
kunagi tuleb meil oma eluga iseseisvalt
toime tulla, kuid üha rohkem tahavad
noorukid oma tulevase elu nimel vaeva
näha ning ka poliitilisel tasemel sõna sekka öelda. Kõige enam puudutatakse kliima soojenemist. Ka Eestis on koolinoorte
eestvedamisel toimunud kliima-proteste ja LGBT-liikumisi. Avameelsus ja
positiivne kangekaelsus justkui kujunevadki meie, noorukite, põlvkonna tunnusmärkideks.
Tänapäeva noorukid hakkavad tasapisi
täisealiseks saama ning asuvad iseseisvat
elu elama. Võrreldes eelnevate põlvkondade eludega, muutub meie ajastu drastiliselt. Meie ülesandeks jääbki oma elu
kujundamine nii, et oskaksime tuleviku probleemidega, näiteks kliimasoojenemisega, toime tulla, võibolla isegi ära
hoida.

inimesed, küürus ja väsinud. Toas valitseb vaikus. Teki all on soe ja selle alt väljasaamine osadel hommikutel raskem.
Hommikul on rutiin alati üks. Sõnumid,
hommikukohv, juuksed, riided. Vähemalt ei pea teesklema, et tuju on hea.
Kohvimasina kannu tilkhaaval kukkuv
ja äratav kofeiiniga vedelik hüpnotiseerib Neidu ning hetkeks tundub talle,
et kuuleb mesilast, kuid see vaid masina
tavapärane surisemine.
Tulikuum jook põletab, puudutades
huuli. Küpsiste maitse tuletab meelde
suviseid telkimisi sõpradega, tuju siiski

meenutab ilma - sombune ja täiesti hall.
Tahtejõud kipub jalutama minema, tundub Neiule viimasel ajal. Käib mööda katuseid, kolab pööningute peal, kust keegi
ei leia teda.
3
Trammid on hommikuti puupüsti täis.
Loksumine ajab südame pahaks. Veepiisad jooksevad mööda uduseid aknaid
alla, mees kõrval lõhnab tubaka järgi
- tavaline tuim olek. Värske õhu pahvakad löövad pea selgeks iga kord, kui
uks avaneb, aga pärast seda taandub kõik
samasuguseks.
Neiu naeratab kooliuksest sisse astudes.
Naeratab ja ütleb hommikust, sest muidu
võidakse veel küsida, kas midagi on viga.
Ega õpetajatel vahet pole niikuinii, peaasi, et kodutööd tehtud ja istud tunnis
vaikselt. Nende ajal polnud sellist asja
üldse olemas, et üks normaalne, funktsioneeriv noor inimene ei tunne enam elust
rõõmu, kuigi see pole tihti tema enese
valik. Ema ütleb, et temal on liiga kiire,
pole kurb olemiseks isegi aega.
4
Klassiruumis valitseb vaikus, mis arvestades tavalist lärmi, on üsnagi üllatav.
Vana kella rütmiline tiksumine tekitab
mõnusa rahu, ei pea muule keskenduma kui töövihiku lehtedele, mis täituvad
järk-järgult sõnadega, mida edasi seierid

ÜHISKONNA VALITSEJAD INFLUENCERID
LISETTE MEIER 10C
LINDA KOOBAS 10C

Sotsialiseerumisega pole Neiul kunagi
probleeme olnud. Talle meeldib seltsielu,
käia väljas, nautida inimsumma sagimist
suurtel kaubandustänavatel. Miskit selles ajutus, sisse programmeeritud käitumises on lausa lõõgastav. Sõbra hüüde
peale pöörab ta pead ja ruttab edasi.
Raha vajab raiskamist.
5
Helkiv kuu on asendanud punaka õhtupäikesega, mis veel tunnike tagasi
piilus horisondi tagant välja, kui vana
tammepuidust koduuks selja taga kinni
läks. Tuttav esik ja riidenagi, päeva jooksul polnud liikunud isegi mahakukkunud
kinnas, mis temast lahkudes sinna jäi.
Iga liigutus nõuab juba suuremat vaeva.
Päevane kvoot kehale on täis.
Koolikott lendab kindlameelselt toa nurka ja sealt ta enam ei liigu. Kodused tööd
vaid piiksatavad korra, et neid märgataks
teha, kuid ka nemad jäävad siis vait. Järgmisteks ohvriteks on sokid ja ülejäänud
riided, mis loobitakse teise hunnikusse.
Vannitoa erksinine valgus pimestab korraks silmi, kuid harjuvad sama kiiresti, et
näha valget vanni toa nurgas.
6
Kuumast veejoast tuleb auru, muutes

Inimeste jaoks on igapäevane tegevus
sotsiaalmeedia kanalitesse postitamine
nii endast kui ka oma tegevustest. Miks
tunneme vajadust näidata teistele enda
elu? Selleks on mitmeid põhjuseid: on
inimesi, kellele on sotsiaalmeediasse
postitamine kujunenud karjääriks. Me
soovime saada tähelepanu teistelt ning
nende positiivseid kommentaare, mis
tõstavad enesekindlust. Tänapäeva inimestel on tekkinud kiindumus sotsiaalmeediast saadud tähelepanusse
ehk on kujunenud n-ö tähelepanuvajadus. Inimesed soovivad saada kindlust,
et nende elu, kaasa arvatud välimus, on
kadestusväärsed. Võib-olla on sellistel

ruumi kiiresti niiskusest üleküllastunuks. Pladin võtab tumedama tooni,
mida rohkem vann täitub, kuni on peaaegu ääreni. Esimesena lükkab ta sisse oma
sinise sädelusega lakitud varbad, et katsuda temperatuuri. Järgnevad jalad ja
Neiu libistab end üleni kuuma vette. Seal
lebab ta hetke. Keegi ei taha temast midagi, ta on tol hetkel mittekeegi.
Kõrvu kostab kaugelt mürin, kuid nii
summutatult, et sellest on ainult väike
aimdus. Täiesti mõttelagedasse pähe
tuleb mälestus sumisevast mesilasest,
kes lendab aasal, otsides kauneimat õit,
mille õietolm kolooniasse tagasi viia.
Soojal suvepäeval tiirleb ta rahulikult
ringi, ainult üks eesmärk silme ees. Ta
lendab ja lendab.
Öeldakse, et lootus sureb viimasena
ning ehk seetõttu leiabki ta end sellest
väikesest mõttekillust, mesilasest mõeldes end lootvat, et asjad ei ole alati nii
halvad. Vaid kätt välja sirutades saab kinni haarata uuest homsest, kus on vähem
muresid ja kajab lustlik naer. Mullid kihisevad kõrva ümber ja nende kihin on nakkav. Varsti on terve vannituba rõkkamist
täis. Tol hetkel on ta vabadus ise: kerge ja
lendlev kui mesilane.
(Depressiooni ei ole paljudel tuttavatel
näha, kui näed või tunned, et kellelgi on
midagi viga, mine ja räägi nendega, isegi
kui nad väidavad, et kõik hästi. Väärtustame aega koos oma lähedastega.)

inimestel sotsiaalmeediasse postitamise põhjus madal enesehinnang, mida
tõstetakse virtuaalse tähelepanuga. Või
tunnustatakse neid päriselus liiga vähe
ning nad otsivad “armastust” digitaalmaailmast.
Teine põhjus, miks tahetakse suunamudijaks hakata on väga lihtne - arvatakse, et
see on kerge töö ning sellega on lihtne
elus läbi lüüa. Selle ametiga kaasneb
tõesti mugav ja vaba eluviis. Noored ei
viitsi enam õppida, sest alternatiiviks
on influencer’iks hakkamine. “Palju lihtsam oleks ju kool ja sealne mõttetu
tuupimine pooleli jätta ning lihtsalt mit-
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Tänapäeval on ühiskonnas influenceritel
ehk suunamudijatel suur mõju inimeste
üle. Liht
sus
tatult öeldes on influencer keegi, kelle arvamust usaldatakse ja
keda jälgitakse. See võib olla tuntud isik,
spordikangelane või blogija, kes kajastab
oma elu sotsiaalmeedia kaudu. Aga miks
tahavad nii paljud noored suunamudijateks hakata ning kuidas on neil nii suur
mõjuvõim?

liiguvad. Vahepaus kõikidele segapuntras
mõtetele.

meid aastaid teistele inimestele eeskujuks olla. Kajastada oma täiuslikku elu
sotsiaalmeedia kanalite kaudu, teenides
sellega tuhandeid, sadu tuhandeid ja
isegi miljoneid eurosid,” võivad mõelda
paljud noored. Tundub ju lihtne ja hea
valik? Kuid pikemas perspektiivis mõeldes: kas sa tahaksid sattuda tähelepanu
keskpunkti ükskõik kuhu minnes, olla
kohustatud alati perfektne olema ning
mitte kunagi eksima? Iga inimene tahab
vahepeal rahu ning tunda ennast vabana, kuid suunamudijatel on seda raske
saavutada, sest nende töö ongi kajastada
kogu oma elu ning olla kogu aeg aktiivne
ja trendidega kaasas käia.
Internetis

surfates

tutvuvad

paljud

LUMEHELBEKESE MITU “MINA”
LIISI PERLI 10C
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Enesele teadvustamata on igal lumehelbekesel
mitu
“mina”.
Kõige
tähtsam neist on see, kes inimene
tegelikult on ja teiseks “minaks”
see, kes on noor sotsiaalmeedias
.
Tõeline “mina” on igaühele tähtsaim,
kuid paratamatult ka kõige varjatum.
Ühel päeval tegime sõbrannaga avastuse, et inimesi, kes teavad meie tõelist
olemust, saab vaid ühe käe sõrmedel
kokku lugeda. Kõigi ülejäänu jaoks oleme
nende endi peas välja mõeldud karakterid. Miks on see nii? Mis takistab inimestel näidata oma õiget “mina”? Kõige
rohkem kardetakse, et siis ei meeldita
teistele ning samuti takistavad kõik
ülejäänud “minad”. Isegi kui lumehelbeke ühel hetkel avastab, et tema “minad” ei ühti, on siiski väga raske neid
võrduma panna. Kuidas käituda sotsiaalmeedias ja päris elus samamoodi?
Enamjaolt käituvad lumehelbekesed
sotsiaalmeedias teisiti. Olgu selleks
Instagramis pildi postitamine, Snapchatis story jagamine või Messengeris
suhtlemine. Kõigi puhul on tegu suhtlusega sotsiaalmeedias. Miks siis ikkagi
hakkavad noored ekraani vahendusel
teisiti käituma? Tõsiasi on see, et sot-
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noored tänapäevase ühiskonna elu- ja
iluideaalidega. Nende ideaalide levitajad on tihti just influencerid, kes sageli
võltsivad oma täiuslikku elu ja välimust.
Noored võivad nähtust eeskuju võtta,
sest alati ei tajuta, et internetis nähtu
võib võlts olla, ning hakata ekstreemselt käituma. Näiteks “ideaalse” keha
saavutamiseks otsustatakse ebatervislikku dieeti pidama hakata. Selline eeskuju
võib mõjuda kahjulikult noorte vaimsele
tervisele. Seega arvame, et influencerid
võiksid elu käsitleda nii nagu see on,
koos kõikide tõusude ja langustega.

kuid suunamudijatel on võim oma jälgijaskonna üle. Nad saavad mõjutada oma
vaatajaid ning panna nad enda pilli järgi tantsima. Paljud firmad tahavad teha
koostööd influenceritega just sellepärast,
et nad teavad suunamudijate mõjuvõimu
inimeste üle. Influencerid mõjutavad inimesi endaga sarnaselt mõtlema ning
suunavad jälgijaid oma olemuse järgi.

Kindlasti on influenceriks hakkamise
põhjuseks ka “võimuiha”. Tavalised sotsiaalmeedia jälgijad ei märka seda tihti,

siaalmeedias muututakse julgemaks kui
päris elus. Silmsideta on ju palju lihtsam
kellegagi suhelda. Kuid luues kujutluspilti teistele, loome selle ka iseendale.
Lumehelbeke võib ühel hetkel avastada, et ta tegelikult polegi see “mina”,
kes sotsiaalmeediast vaadatuna toitub
tervislikult, teeb sporti, reisib palju ja
kannab ainult stiilseid riideid. Nii tekib
juba endalgi kahtlus, et milline see õige
“mina” nüüd ikkagi on ning kumb see
“parem” on. Soov näidata end parimast
võimalikust küljest ja olla aktsepteeritud on muidugi inimlik, kuid nähes teisi vaid nende parimast küljest, madaldab omakorda noore enesehinnangut.
Olles mõnikord üks “mina” ja teinekord
jällegi teine, loome teistele erinevaid
kujutluspilte. Selleks, et võltse kujutlusi
ennetada, ei saa palju teha, sest see tekib
iga inimese enda peas. Kuid siiski aitaks
iseendana käitumine ning teiste suhtes
eelarvamuste unustamine, sest inimesed
pole kunagi sellised, nagu arvame või
meile tundub. Tihti on kujutluste tekkepõhjuseks ka see, et ei käituta tõelise
iseendana ning üritatakse teistsugustena tunduda või just teistega samastuda. Kes meist poleks kuulnud lauset:
“Ma arvasin, et sa oled hoopis teistsugune”? Kuid paraku on mitmel “minal”
karmim pool. Nimelt võib see osutuda
noortele vaimselt ohtlikuks, sest see on

üks paljudest depressiooni tekitajatest.
Mida teha, et lõpmatust sotsiaalmeedia
nõiaringist pääseda? Minna psühholoogi
juurde? Kuulata Ed Sheeranit ja nutta?
Või hoopiski teadvustada? Teadvustada
olukorda ja tõmmata piir enda ja sotsiaalmeedia vahele. Mõelda kriitliselt,
säilitada selge mõistus ning tunnetada,
kui on vaja virtuaalsest maailmast distantsi. Luua endale ühtne terviklik identiteet.
Luues üha enam “minasid” valetame nii
endale kui ka teistele. Kuid tihti ei tea
lumehelbeke veel isegi, milline “mina”
ta siis ikkagi on. Noorte suurimaks katsumuseks on ennast tänapäeva ühiskonnas üles leida ja mitte uuesti ekraanide
taha ära kaotada. Leida see päris “mina”,
et saaks juba kahe käe sõrmedel kokku
lugeda inimesi, kes tõelisi meid tunnevad. Kui igaüks käituks sellisena, nagu
ta on, jääks kõik arusaamatused ja pettumused ära. Nii lumehelbekestel kui
ka x- ja y-generatsiooni lumepallidel.

SEE LAPS
HANNA GRETE REBANE 10C

Ma olin alati olnud see paks laps.

Miks mulle endale siis tundub,

See laps, kellel polnudki üht kindlat nime.

et on?

Aastad möödusid ja ma kasvasin suuremaks,

Kui nii jätkata, siis varsti olen skeleton.

aga polnud siis ime,

Ma tean ju ise ka, et see on arulagedus,

et see tunne minust ei kadunud.

aga ikka valdab Instagramis hinge kadedus,

Ei ununenud need päevad lasteaias,

et ma pole sama peenike kui nemad.

kui soovisin, et keegi oleks minuga peitust mänginud.

Põrgu kah, ära kuula seda jura, mida aetakse!

Ma olin vaid neid eemalt jälginud.

Saatanast on sodi, mida sinna üles laetakse.

Neid teisi, kellel olid värvitud küüned ja barbied ja bratzid

Ja ma tean seda, aga ennast ikkagi kuulata ei suuda.

ja neid, kellel bakugane kümnete viisi kastis,

Võtan ainult alateadvust kuulda,

mis oli vaid poiste pärusmaa.

mis pole suutnud unustada lasteaeda.

Ma tahtsin ka mängida!

Ehkki möödunud on juba hulk aega,

Aga nad ei tahtnud minusugust sinna.

ei unune iial paksu lapse tunne…

Ma võisin minna aknalauale istuma ja ootama,

Ma ei küsi muud, kui vaid, et te ei nõelaks neid,

millal ema ja isa mulle järgi sõidavad

kes on kogukad.

ning viivad mu sealt ära.

Te ei aimagi, kui kohutav on uinuda teadmisega,

Aga ei, see roostetav värav oli kinni nagu alati

et nii lihtsalt ei muuda seda,

ja polnud lootustki, et sealt pääsen.

kes ja milline on.

Ma mäletan ühte poissi, ta oli vist venelane

Ma pole naiivne loll, et usuksin kiusamise kadumisse.

ja harrastas meeleldi laps olemist.

Lihtsalt palun, et te vaataksite enesesse

Poiss oli minust ainult aasta vanem,

ja kasvõi tätoveeriksite kõrva taha:

kuid ta ei suutnud seda mõista, et kiusamine on vale.

“Ei enam iial tee ma teisi maha.”

Veel praegugi tuleb tunnistada endale,
et inimesed ei saanud ega hakka sellest kunagi aru saama.
Ema ütles, et lapsed ongi õelad.
“Eriti tüdrukud,” pidas ta tarvilikuks lisada.
Need väikesed nõelad torkisid mu südamesse auke,
mida ei osanud keegi silmas pidada
ja ega ma ise ka neid algul märganud.
Kuni tänaseni.
Pole see midagi nii, et lapsed ei tea, mida nad teevad,
sest nende suud ei valeta,
ja et inimesed kasvavad idiootsusest välja.
Ma ei räägi mingit halba nalja,
ma vihkan valetamist.
Aga tundub, et tuntakse vastupidi vist.
Ning mina pole erandiks,
kui jutt käib enesepetmisest.
See neiu, kes nüüd vastu vaatab peeglitest,
ei ole enam see sama paks laps.
See tüdruk on ju saanud aastaid vanemaks
ja vaata, ta ei olegi nii suur.

X X I
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22 - VIIMANE TAKS?
ÕNNELIIS PAPPEL 10C

Uuringud ja statistika näitavad, et esmasünnitanud naiste vanus on iga aastaga tõusnud.
Lääne Elu 3. juuli 2018. aasta artiklis
,,Statistika: esimene laps sünnib perre
üha hiljem” tuleb välja, et 1987. aastal
sündis kõige rohkem lapsi 22-aastastel
emadel, 2017. aastal aga oli see näitaja 28
aastat. Samuti on muutunud esmasünnitanud naiste vanuse näitaja: 1989. aastal sündis kõige rohkem esimesi lapsi
21-aastastel ja 2017. aastal 28-aastastel
naistel.
Kuidas oli varem?
Me kõik oleme kuulnud lugusid, kus
räägitakse maanaisest, kes toidab ära
seitse last ja mehe veel pealegi. Need
lood pole aga niisama väljamõeldud, vaid
kirjeldavad ehedalt kunagist maaelu,
mis on tänapäeva ühiskonnast peaaegu
lõplikult kadunud. Tol ajal oli inimeste
seas välja kujunenud teatud peremudel:
mees leiab naise, abiellutakse ja saadakse vähemalt 3 last. Vallaline naine, kes
oli n-ö “küla peal” rasedaks jäänud, tembeldati ühiskonna poolt kergemeelseks
naiseks, kelle poole vaadati halvustavalt,
ning kelle järglast hakati kutsuma sohilapseks. Vaatamata sellele, et see naine
võis olla oma lapsele armastav ema, pidi
ta elu lõpuni leppima külarahva pilkava
suhtumisega. Tollane peremuster hoidis
koos kooselusid, mis kulgesid üle kivide
ja kändude - tülisid tuli tihti ette. Lahku mindi ainult väga harvadel juhtudel,
kuna see oli tabu ning lastel pidi olema
korralik perekond.
Tänapäeval on olukord aga muutunud.
Abielu on kaotanud oma väärtuse ja
populaarsuse, perekonnad lähevad tihti
laiali ning rasedust lükatakse edasi. Mis
on nende muutuste põhjuseks? Vaatame
lähemalt peamisi põhjuseid:

X X I

Elukoha vahetus - karjäär ja õpingud
Ajal kui inimesed kolisid maalt linna, toimus muutus ka peremudelis. Kui maa-
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inimesed võtsid lapsi sissetulekuallikana,
siis nende põhimõte oli, et mida rohkem
lapsi, seda rohkem toetust (lapsetoetus
on iga järgneva lapse saamisel suurem).
Linnainimesed tahtsid vastupidiselt aina
rohkem pühenduda haridusele ning teha
karjääri. Pereelu jäi pigem tahaplaanile.
Üsna tihti viivitatakse lapse saamisega
viimase hetkeni, kus võib rolli hakata
mängima naise bioloogiline kell.

Õige partneri leidmine
Inimesed on hakanud rohkem väärtustama seda õiget, kellega koos pere luua
ning hiljem vanaduspõlve veeta. Enam
ei taheta raisata aega lühiajalistele partneritele, kellest peegeldub juba alguses
suhte ebaõnnestumine, kuna väärtustatakse eelkõige iseennast. Kuid õige

partneri leidmine võib võtta palju aega,
mille tagajärjel puudub vallalisel naisel võimalus pere loomiseks ja lapse
saamine lükkub hilistesse aastatesse.

Kaitsevahendid
Võrreldes kunagise nõukaajaga on
tänapäeva rasestumisvastased vahendid (kondoomid, pillid jne.) tõhusad ja
turvalised. Nende kasutamine hoiab ära
enamiku soovimatutest rasestumistest.
See annab partneritele võimaluse planeerida lapse saamist kauem. Samuti on
tänapäeva abordivõimalused lihtsamad,
kergesti kättesaadavamad ja naise tervisele ohutumad.

Lapse saamine on kallis lõbu

Võrreldes tänapäeva maanaistega, kes
võtavad lapsi sissetulekuallikatena, planeerivad linnanaised lapse saamist pikalt, kuna kogu sellega kaasnev protsess
on kulukas - see eeldab vähemalt ühe
partneri hästi tasustatud tööl käimist,
lapsele sobivat elukohta ja materiaalseid hüvesid. Partnerid soovivad pakkuda oma lapsele täisväärtuslikku elu,
mis nõuab nende endi majanduslikku
kindlustatust, püsivat elukohta ja tasuvat tööd. Siit tuleneb lapse saamise edasi
lükkamine.

Inimesed tahavad olla hingelt nooredNoored, kuid ka paljud keskealised inimesed soovivad enne pereelu ja lapse
saamist nautida elu - käia pidudel, hängida sõpradega, reisida maailmas ringi, rajada oma ettevõte, olla hulljulged ning
vabad jne. Lapse saamine eeldab paikseks
jäämist ja paljudest endistest meelistegevustest loobumist. Tänapäeval tahetakse elu nautimise aega pikendada
võimalikult palju, mille tagajärjel jääb
pere loomine hilistesse aastatesse või
lõppeb hoopiski lastetuks jäämisega.

Loomulikult on siiski säilinud perekonnad, kus partnerid on koos ka peale lapse
sündi, võib-olla ka abielus, kuid neid ei
ole enam nii massiliselt kui nõukaajal.
Kuna muutusi ühiskonnas ja peremudelites on siiski näha, saab siit järeldada, et
noorem generatsioon liigub uues suunas,
jättes maha vanema generatsiooni traditsioonid ja tavad.

ABORDIST

juhul, kui lapse sünd ohustab naist või
kui laps võib sündida vaimse või kehalise
tervisekahjustusega, samuti kui naine on
alla 15- või üle 60-aastane.

sed on rohkem konservatiivse maailmavaatega, ja teised naise õigustele,
näiteks arstid ja inimõiguslased.

MARK SVERKER SAAR 10C

Abort on ühiskonnas praktiliselt sama
kaua eksisteerinud kui inimkond. See on
huvitav ning nüansirohke teema, millest inimesed teada võiksid. Abordiõigus
kütab siiani maailmas kirgi, eriti Ameerika Ühendriikides, aga puutumata ei jää
ka teised riigid. Kas lubada aborti või
keelustada? Ja kui lubada, siis mis määrani ning kas riik peaks aborte rahastama? See kõik on keeruline ning riigid on
selle erinevalt reguleerinud.

Nagu eelnevalt mainitud, on Eesti abordi
tegemise koha pealt üks Euroopa leebemaid riike. Kuna aborti saab nii lihtsalt sooritada, teevad inimesed aborti
kergekäelisemalt ja see muutub nende
jaoks väga tavaliseks. Kui tugevalt seadust karmistada, siis mingi kontingent
raseduse katkestajaid kukuks kindlasti ära, kuid see annaks võimaluse nn
põrandaaluste kohtade tekkimisele.

Kas abordi teostamine on sisuliselt kelleltki elu võtmine? Eesti põhiseaduse
paragrahv 16 välistab vaid meelevaldse elu võtmise, kuid abordi puhul on
tegemist juhitamatu moraalse konfliktiga. Asjaolu ongi keeruline, sest mängus on loote õigused ning naise õigused
ehk see on kohutavalt keeruline ja sõltub vaatevinklist ning maailmavaatest.
Abordi puhul põrkuvadki naise ja loote
õigused. Mõned inimesed keskenduvad
rohkem loote õigustele, näiteks perekond
Helme ja Varro Vooglaid, kuna viima-

Eestlased on üks kõige usukaugemaid
riike maailmas ning kuna raseduse katkestamise seadus on suuresti seotud
usuga, siis poleks meil ka selle koha pealt
mõtet seadust karmistada. Samuti looks
see võimaluse põrandaaluste kliinikute
tekkimisele, sest paljud inimesed leiaksid ikka võimaluse abordile ja sellistes
kohtades pole tööohutuse inspektsioon
käinud ning kuna tegevus pole kontrollitud, pole need põrandaalused kohad alati
turvalised. Seega seaduse muudatusel
poleks eriti palju häid külgi.
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Eestis on seadused abordi tegemiseks
üpriski leebed. Naise raseduse võib katkestada, vaid tema enda soovil, kuid see
pole alati nii olnud. Nõukogude ajal steriliseeriti vägisi inimesi, kes olid mõne
vaimse või füüsilise puudega, et ennetada laste saamist. Nüüdseks on kõigil
enda otsustada nii steriliseerimine kui ka
abort, aga aborti ei saa teha suvalisel hetkel, millal hing ihaldab. Raseduse võib
katkestada, kui see on kestnud vähem kui
12 nädalat. Kui rasedus on kestnud juba
üle 12 nädala, siis saab aborti teha vaid

Kõikides Euroopa riikides nii leebed
sead-used aga ei ole - Vatikanis ning Maltal on abort täielikult keelatud. Andorras,
Iirimaal ja San Marinos on abort lubatud
vaid naise elu päästmiseks. Abordi
keelustamine on nendes riikides sageli
seotud religiooniga. Keelustamine aga ei
vähenda abortide arvu, sest alati kui on
olemas nõudlus, on ka pakkuja.

ARVUSTUSED

Filmiarvustus
		
“Laegas” (The Box, USA, 2009) 13+

MEERI PALTMANN 12A

Režissöör ja stsenarist: Richard Kelly
Lugu: Richard Matheson
Osatäitjad: Cameron Diaz, James
Marsden, Frank Langella, Sam Oz
Stone jpt

Raamatuarvustus
Roald Dahl “Nõiad” (The Witches,
1983)
Roald Dahl on kirjanik, kelle lasteraamatute lugemiseks ei pea ilmtingimata olema laps. Tema teostel näib olevat kummaline külgetõmbejõud, sest isegi praegu, pea kaksteist aastat pärast esimese
Dahli raamatu kättevõtmist, käivad mul
aeg-ajalt neelud kas “Matilda”, “Suure
Sõbraliku Hiiglase”, “Charlie ja šokolaadivabriku” või “Kaelkirjak, Pelku ja mina”
järele. (Oivalised raamatud, soovitan
soojalt ka neid lugeda!)
“Nõiad” räägib natuke jubeda, aga tohutult põneva loo väikesest nutikast
poisist, tema vanaemast ja muidugi
ka nõidadest. Vabandust, mitte nõidadest. PÄRISNÕIDADEST. Pärisnõiad
ei ela piparkoogimajas ega lenda luuaga
ega ole tingimata vanad ja kohmakad.
Pärisnõiad on vastikult kavalad ja neid
pole võimalik ninapidi vedada. Ja mis
kõige tähtsam: pärisnõiad vihkavad lapsi. Vihkavad meeletult, tuliselt, kogu
südamest.

X X I

Poisi vanaema teab seda hästi ning on
sellepärast terve elu oma lapselapsel silma peal hoidnud. Kõigi ettevaatuste kiuste satub poiss ikkagi nõidadega kokku.
Algab tormiline sündmustemöll, millest
edukalt välja tulemiseks on poisil ja vanaemal tarvis demonstreerida erilist vaprust ja leidlikkust ning üksteist hoida.
Lugemine läheb kiiresti, nii on see ka
kõikide teiste Roald Dahli raamatutega,
mida ma lausa neelasin. Ja uskuge, neist
paremat vaimutoitu ei ole!
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Meiega halvad asjad ei juhtu. Kui kusagil
maailmas ongi sõda või looduskatastroof,
siis meid see igatahes ei puuduta. Kui
kusagil maailmas liiguvadki ringi koletised või hirmsad inimesed, siis meie
õue peale nad ei satu. Meie oleme kaitstud, sest me pole ju midagi valesti teinud.

Allikas: Draakon ja Kuu

Allikas: Warnes Bros

Nõnda näib arvavat ka filmi keskmes olev
pealtnäha täiesti harilik kolmeliikmeline
perekond. Seda kuni päevani, mil nad
tiritakse üleloomulike jõudude meelevalda ning neist saab osa suures üleriigilises
eksperimendis. Psühholoogilised katsed,
mida peategelased nüüdsest läbi tegema peavad, tõestavad muuseas ka seda,
et mõiste perekond ei tähista lihtsalt
üht inimgruppi, sest inimestevahelised
sidemed, mis on piisavalt tugevad, ei katke kriisiolukorras niisama kergesti. Kuid
kas perekonnal, olgu see nii tugev kui
tahes, jätkub jõudu ja julgust seista vastu palju elusid nõudnud eksperimendile,
selle läbiviijad üle kavaldada ja olukorrast puhtalt välja tulla?
Linateos ei kuulu õudusfilmide kategooriasse, pigem on ta ulmeline triller, mille
paremaks analüüsimiseks peab meeled
erksa ja pea selgena hoidma. Tegu on ka
suurepärase võimalusega vaadata iseenda sisse ja mõelda: “Mida mina sellises
olukorras teeksin?”

TEATRIARVUSTUSED
“Vapruse
2019)

Värinad” (NUKU

“Rahvavaenlane”
2019) 16+
teater,

Autor: Henrik Ibsen
Lavastaja: Kertu Moppel
Osatäitjad: Ivo Uukkivi, Inga Salurand, Liisa Saaremäel, Markus Truup,
Anne Türnpu, Tõnu Kark, Jüri Tiidus
jpt

Autor ja dramaturg: Ott Kilusk
Lavastaja: Kaili Viidas
Osatäitjad: Getter Meresmaa/Doris
Tislar, Karl Sakrits/Risto Vaidla, Mait
Joorits/Mart Müürisepp, Mihkel Tikerpalu/Taavi Tõnisson jt
Ühes Eesti väikelinnas elavad kaksikud
Villi ja Volli. Nad on sõbralikud ja nutikad, vahel ka veidi üleannetud kuuenda
klassi poisid, kelle jaoks nende vanematel töö tõttu sageli aega ei ole. Enda
lõbustamiseks saadavad poisid tihti korda julgust nõudvaid koerustükke, millega nad enamasti endale, aga mõnikord
ka naaberkorteris elavale Tiinale suure
pahanduse kaela tõmbavad. Ohtlikud
mängud lõpevad vahel ka õnnetustega
ja nõnda võiks juhtuda selleski loos, kui
ootamatult ei tuleks abi sealt, kust seda
keegi oodata ei oska…
Tegemist on ühe ütlemata südamliku
jõululavastusega, mis räägib küll päris
inimestest reaalses maailmas, tegemas
igapäevaseid toimetusi ja seistes silmitsi argielu väljakutsetega, kuid kust ei
puudu ka kübeke maagiat ja õnne. Lavastuse muudavad kaasakiskuvaks hoogsad
räpipalad, särasilmsed näitlejad ja saabuvatele pühadele kohane rõõmus energia.

Allikas:Draamateater

Kertu Moppeli lavastatud tuline poliitjant pole külmaks jätnud veel ühtegi hinge, kes sellega lähemalt tutvust
teinud on. Arvamusi olen kuulda saanud
igasuguseid, mõned neist on positiivsed,
mõned mitte nii väga. Vaataksime ehk
lähemalt, milles siis õigupoolest seisneb
selle lavastuse fenomen, et ta inimesi
nõnda sütitab. Järgnevalt panen kirja
mõned oma isiklikud täheldused.
Esiteks on julgustan “Rahvavaenlast”
vaatama minna koos – soovitatavalt
aruka – kaaslasega, et hiljem muljeid
vahetada ning koos mõtiskleda, miks
etendus mõjus nii, nagu ta mõjus. Oma
tuttavate arvamuste põhjal saan kindlasti väita, et lavastusele lähenemiseks
on mitmeid eri vaatenurki. Need sõltuvad nii vaataja hetkeemotsioonidest;
poliitilistest, eetilistest ja üleüldistest
vaadetest kui ka isegi istekohast saalis.
Samuti tasuks lavastuse olemuse paremaks mõistmiseks lugeda selle kohta ka
võimalikult palju lisatekste ja artikleid.
Teiseks on tähelepanuväärne, et Norra
klassiku Henrik Ibseni pea poolteistsada
aastat tagasi hoopis teise konteksti kirjutatud näidend sarnaneb nii väga praeguse Eestiga. Moppel on ära tabanud, et
praegune vanema-uuema põlvkonna vastandumine ning erinevate mõtteviiside
konfliktid sobituvad tänasesse ühiskonda nagu rusikas silmaauku.
Järgmiseks soovitaksin väga suhtuda teatritükki teatava uudishimu ja mõistusega. Püünel öeldut (või karjutut) ei tuleks
mitte niivõrd hinge võtta, kuivõrd püüda
materjali analüüsida ja lahti mõtestada.
Et tükist jääks hea mulje, ei peagi selles öelduga 100% nõustuma. Eks ongi ju
ühe hea lavastuse üks põhieesmärkidest
tekitada diskussiooni ning luua sobiv
keskkond aruteluks. Seda tegi “Rahvavaenlane” kohe kindlasti ning seepärast
soovitangi endale kiiremas korras pilet
hankida!
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LOOMENURK
KATARIINA KUUSARU 10C

Ragisev telekas.
Noor saatejuht aina seletab,
minu meeletut igavust peletab.
Täielik mõttetus.
Midagi nii näotut
pole minu silmad enne kohanud.
Miks ma juba viiendat järjestikust minutit ekraani takseerin?
Teine võrdlemisi kaasahaarav.
matka kirjeldus: raske äratundmine
Vahest on mul lihtsalt väga igav.
olen neid sammaldunud irvel puid juba näind
Väga võimalik.
olen täpselt samat teed vist juba käind
Kass lamab vana voki peal.
tundub et eksind: hiis üleni kinnine
Pea käpale toetatud.
Laseb vast leiba luusse.
silmavaatesse ulatuvad ühetaolised lehtpuud
Lasku rahus.
ühelt poolt igavus matka lõpetama sunnib
Telekast kostub juba mitmendat korda
teiselt poolt juba hallaöö ähvardavad tunnid
sama viisijupp.
vastikul laginal naerab trotslik hämarkuu
Pole just minu maitse.
Ega maitse üle vaielda.
aga miks ma üldse matkan?
Peaks televusseri välja lülitama.
ei keegi mulle põhjust seletand
Ragina saatel lülitub telekas ise välja.
ei olnd plaan mind isegi mitte erutand
Sisse enam ei lülitu.
nüüd lõputult ringiratast tatsan
Oli ka aeg.
Valter Pärn 10C

X X I

Sametisse pimedusse,
maetult linnatuledesse,
peitu valgusreostusesse,
sügavmusta sinasse
vahel peita tahaks end.
Täpselt sinna, kust ei suuda
keegi üles leida mind.
Seal siis üksi oleksin
ja muudkui vaikselt mõtleksin
ainult tähtedega koos,
selles kummalises loos.
Grete Laura Kunnas 10C

22

talv 2 0 2 0

lõpp-punkti ei ole kunagi olemas olnd
siht puudub. südamesoovid kuhjas
meelt valdab rusuv tühjus
enda soov matk eluteel polnd
jäljed kaovad kus sammud sean
tagasi koju aovalgus ei juhata
ei kedagi enam võimalus kohata
tagasi möödaläinuisse ei saa, ma tean
uued puud, vanad puud: rohelised mõlemad
kunagi lapsepõlves erksamad näisid
kui väiksed saapad metsateedel käisid
paigalseisjad on kaotanud värvi: kõledad!
ühekülgsed päevad moodustand kihi
ringiratast vist ma püüdlikult jalutan
päiksega identset ringi jälle ma alustan
kuhu viis harras hämarik matkasihi?
Annette Maria Hermaküla 10B

Olen vahel endamisi arutanud,
siis kui keegi jälle uue küsimusega
lagedale tuleb.
Ja ei tahaks uuesti vastata:
“Ma veel kindel ei ole.”
Sest nad ei lepi vastusega,
et luuletaja ei ela tegelikult põõsas.
Niisiis mis oleks, kui ma saaksin psühholoogiks?
No vähemalt prooviks.
Sest inimeste vaimne tervis pole just kiita,
pigem paartuhat tuleriita
jalutavad ringi ja põlevad läbi.
Käbi ei kuku kännust kaugele,
aga mina läksin neil vist metsa mediteerima või musitseerima
ja sinna jäin vähe
liigagi kauaks.
Eks nii selle viimase lapsega ikka lähe,
seega mis seal enam imestada.
Küll vanaemal oht on ikka minestada,
kui ma järgmise mõttega lagedale tulen,
mis ei hõlma arstindust või muud sellist,
millest koolis raske vaevaga läbi puren.
Aga psühholoogia... see mõte ehk isegi rahuldaks neid.
Vähemalt perel oleks laual leib
ja me ei elaks raamatust raamatuni.
Pole vahet, mis on minu unistus.
Kuni talviti sajab maha lumi,
siis mina luuletajaks ei hakka.
Ei hakka ja jutul lõpp.
Seega mida järgmiseks?
Psühholoog peab olema hea kuulaja, eks?
Ja andma nõu, mis teeks siis inimesed korda.
Te ei kujuta ette, mitu korda
olen proovinud selliseid ravida.
Aga läbi närida teiste probleemidest
tundub täiesti mõttetu ajaraiskamisena.
Kui ma ei saa ka iseendaga hakkama,
siis kuidas peaksin suutma teisi terveks teha?
Ma ei tea seda,
aga tundub nii, et olen jälle tagasi alguspunktis.
Kui mitte luuletajaks, siis kelleks veel?
Ma enam ei käi kliimastreikidel,
sest siis, kui lumi läeb,
saan kirjanikuks.
X X I

Hanna Grete Rebane 10C
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