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Juhtkonna rubriik

teadustermineid luues eesti keeles
õpetamine, sügaval nõukogude ajal
Meie koolil on 14. oktoobril 113. inglise keele süvendatult õpeta
sünnipäev.
mine või rahvusvahelise õppekava filosoofiale tuginedes kaasMeie kooli lugu on Eesti hariduse aegse, teadusuuringutel põhineva
edulugu. Kooli asutajate eesmärk õpikäsituse arendamine.
oli luua uuenduskool, kus ei kardeta teha uusi asju, olgu need siis Mis on Eesti hariduse eduloo võtametlikult venekeelses ühiskon- mesõnad? Praxise hariduspoliitika
nas selleks vajalikke eestikeelseid analüütik Sandra Haugas kirjutas

rahvusvahelise uuringu tulemustele tuginedes Õpetajate lehes, et eesti õpilaste head tulemused põhinevad kolmel olulisel tasandil. Need
on ühiskondlik kultuur (ehk sajanditepikkune usk haridusse), poliitikad (meie riiklikud haridusstrateegiad on läbivalt kestnud kauem
kui üks valitsemisperiood) ning
kool. Artiklis on nimetatud kuus
edutegurit, mis tulenevad koolist
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jundamisel me kõik oma osa anda mekesise õpikeskkonna arendada
saame. Meie hariduse edulugu sõl- laiapõhjalisi teadmisi ja oskusi ning
tub meist endist.
avab võimalused edasisteks valikuteks nii haridus- kui töömaasMeie koolis kasvab põlvkond, kes tikul. MHG annab enesekindluse
muudab maailma paremaks. Nii ning algatusjulguse panustada Eesoleme sõnastanud kooli uues aren- ti ja maailma arengusse.
gukavas meie kooli visiooni. See
tähendab, et meie kool on õpilas- Palju õnne sünnipäevaks, Härma
keskne maailmakool, mis aitab läbi kool! Et sinu õpilased ja õpetajad,
kaasaegse õpikäsituse ning mit- kõik kooli töötajad, lapsevanemad
ja vilistlased ning linnavalitsus
saaksid sinu üle ikka uhked olla.

Euroopa keeltepäev Härmas

Peatoimetaja
rubriik

loomingut, sest taas on gümnasistid jõudmas arusaamisele, et nemad on maailma nabad. Siinkohal
tuletame meelde, et kõik sõltuänaseks peaksid ka kõige mata vanusest on oodatud Tabula
unisemad õpilased olema Rasaga oma kaastöid jagama ning
märganud, et kooliaasta on loodame, et ajalehest leiab midagi
alguse saanud. See sügis tuli mit- põnevat lugemiseks iga koolipere
meti teisiti, alustades tempokast liige!
esimese septembri aktusest ning
lõpetades täiesti tuttuue kooli ko- Siinkohal ei saa me kohe mitte läbi
dulehega. (Esialgne peatoimetaja tänusõnadeta. Seda lehte ei ekrubriigi kavand sisaldas siinko- sisteeriks ilma meie usina toimehal sõnarohket heietust astritest, tuseta, kelle loovusest sündis Tabuõunalõhnast ja sõbralikest taas- la Rasa vorm ja sisu, juhtkonna
kohtumistest, aga lugeja säästmise liikmeteta, kes meie ettevõtmist
huvides jäi see siiski seekord välja.) igati toetasid ning õpetaja KübaraKuid üht sellesügisestest uuendust- ta, kes oli nõus meie kirjavigadesse
est hoiad Sa praegu käes - nimelt põhjalikult süvenema. Ning otse
tõi kooli algus enesega kaasa ka loomulikult tänab toimetus ka
Tabula Rasa taastulemise.
Sind, lugeja, sest Sulle ongi meie

ja klassiruumist. Need on õpilaste
ja õpetajate vahelised usalduslikud
suhted, kooli juhtimine jagatud
eestvedamise põhimõttel, õpilaste
arvamuse küsimine ning nende arvamustega arvestamine koolielus,
õpilaste loovust toetavad huvitegevused ning õpilaste ja õpetajate
individuaalsete vajadustega arvestamine. Seega sõltub hariduselu
paljuski koolikultuurist, mille ku-
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Kahekümne kuuendal septembril
tähistati kogu Euroopas ja muidu
gi ka Miina Härma Gümnaasium
is keeltepäeva, et seeläbi näidata Paul Kristjan
kõneldavate keelte mitmekesisust.
Koppel

pingutused suunatud. Nüüd aga
Esimesena võib kogenud lugeja- kibekähku lugema!
le ehk silma hakata ajalehe värske
välimus, ent soovitame siiski
soojalt ka sisule pilgu heita. Lugeda võib muu seas nii Härma aasta õpetajatest, suvisest laulupeost
kui ka õpilaste keskkonnaharjuIta Lillo
mustest. Otse loomulikult oleme
tähelepanu pööranud ka septemTOIMETUSE KOOSSEIS Illustraatorid: Ita Lillo, Mia Pakbris toimunud rebaste ristimisele,
kanen, Jana Sirli Suur
mida võib kogeda lausa kümnend- Peatoimetaja: Liisa Oks
Küljendas: Liisa Oks
Reporterid: Hugo Cheetham,
iku silme läbi.
Kaastööde autorid: direktor Ene
Maria Grünberg, Maarja Kask,
Oleme eesmärgiks seadnud kajas- Eiki Kogres, Paul Kristjan Koppel, Tannberg, õpetaja Riina MuruMaare Karmen Oras, Raili Rand- laid, Marian Herodes (4.b)
tada veel rohkem ka nooremate
kooliastmete õpilaste tegemisi ja mäe, Jana Sirli Suur

Euroopa keeltepäeva raames olid kõneldava ja Härmas õpitava keele
sel päeval MHG-s koolikelladeks kohta.
laulud erinevates Euroopa keeltes.
EESTI KEEL
Kokku kõlas päeva jooksul 15 Õ-tähe võttis eesti keeles kasueri
nevat muusikalist koolikella. tusele Otto Wilhelm Masing 19.
Sellega seoses oli võimalik osale- sajandi algul. Enne õ-tähe kasuda võistlusel ning ära arvata, mis tuselevõttu kasutati selle asemel
keeltes laulud kõlasid. Võistlusel
o-, ö- ja e-tähte.
osalemiseks oli vaja pärast viimase
SAKSA KEEL
muusikalise kella kõlamist kirjutaKeele
eripära
seisneb selles, et nida vastavate keelte nimekiri õiges
järjekorras paberilehele ning heita misõnad kirjutatakse alati suure
see silindrikujulisse kasti, mis asus algustähega. Ajaloolist ß-tähte kafuajees õpetajate toa ukse kõrval sutatakse tänapäeval vaid just saksa keeles.
asuval laual.
Euroopa keeltepäeva eesmärgiks
PRANTSUSE KEEL
on
tutvustada
avalikkusele Kuigi see keel on eesti keelest
keelteõppimise tähtsust ning kas- väga erinev, kasutame mitmeidvatada teadmist, et kõik Euroopas ki prantsuse päritolu laensõnu,
kõneldavad keeled on väärtusli- näiteks portrait – portree, cham
kud, samuti julgustada ja toetada pagne – šampanja ja accordéon –
elukestvat keeleõpet. Siin on huviakordion.
tavaid teadmisi kaheksa Euroopas
INGLISE KEEL
Ligikaudu 2 miljardit inimest
SOOME KEEL
Kõigile Uurali keelkonna keeltele maailmas valdab inglise keelt
omaselt on ka soome keel vähemalt elementaarse suhtlemise
soovõrdne ehk selles puudub tasandil. See on üks riigikeeltest
rohkem kui 50 maailma riigis.
grammatiline sugu.

Kaaneillustratsioon kujutab 10.c
õpilasi Liisi ja Karoliinat 27.
septmbril Raekoja platsi kliimastreigist osa võtmas. Illustratsioon
on kannustatud Fridays for Future
liikumisest, mille eesmärki toimetus toetab.

UUDISED

Direktor Ene Tannberg

HISPAANIA KEEL
Hüüdlause jääb hüüumärkide
vahele: ¡Adiós! (eesti keeles head
aega!), küsilause aga küsimärkide
vahele: ¿Por qué? (eesti keeles
miks?).
VENE KEEL
Vene keeles kasutatakse slaavi
tähestikku ehk kirillitsat. Tähestikus on 33 tähte: А, Б, В, Г, Д, Е, Ё,
Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С,
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э,
Ю, Я.
ROOTSI KEEL
Kirjapildis saab rootsi keele hõlpsasti ära tunda å-tähe järgi, mis
hääldub nagu eesti keele o. Tähti
æ ja ø kasutatakse küll norra ja
taani, aga mitte rootsi keeles.
ALLIKAD
Tartu Ülikooli maailma keelte ja
kultuuride kolledži koduleht. (i.a).
Kasutatud 28.09.2019, https://
www.maailmakeeled.ut.ee/et
SpeakLanguages: soome keel.
(2018). Kasutatud 28.09.2019,
https://et.speaklanguages.com/
soome/
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Aitäh, õpetajad!
Reedel, 4. oktoobril tähistatud õpetajate päev möödus sel aastal topelt
rõõmsalt, sest Tartu linna aasta põhikooliõpetaja laureaadiks sai meie
koolist Marje Peedisson ning aasta klassijuhatajaks Janika Kaljula. Tabu
la Rasa käis uurimas, mida sellised tiitlid õpetajatele endile tähendavad.

Liisa Oks

Õpetaja Marje Peedisson: „Õpetajatöö suurimad rõõmud on valmis töö
võlu ja säravad silmad”
Millal ja miks otsustasite Te
õpetajaameti kasuks?
Tegelikult tahtsin hakata spordiarstiks, aga haiglas raskes seisus
vanaisa nähes minestasin, mille
peale ütles isa: “Tuli meil ikka arst
välja!”. Nii see karjäär lõppeski.
Läksin oma treeneri juurde, kuna
olin kolmandast klassist peale
võrkpalli mänginud, ja teatasin
uhkelt, et minust saab ka võrkpallitreener. “Hakka jah treeneriks,
siis näed, kui raske on minu elu!”
Kui küsisin, miks raske, seletas
ta, et trennid on õhtul, võistlused
laupäeval-pühapäeval, aga naisena on ka lapsi vaja kasvatada. Kuna
olin kogu aeg käsitööringis käinud
ja selle kõrvalt ka natuke kunstialaseid teadmisi omandanud, sest
meie käsitööõpetaja oli väga kunstilembene, oli olemas ka kolmas
valik ja nii läksingi Tallinna Peda
googilisse Instituuti. Õppisin viis
aastat Tallinnas, hiljem täiendasin
ennast pedagoogikas Tartu
Ülikoolis. Siinkohal tahaksingi öelda, et mina arvan, et
saatus on olemas, sest peale
kaht looduse seatud takistust lähen nüüd kolmandat
rada, mis on mulle õige ja nii
väga meeldib.
Muuseas, kui mind 35
aastat tagasi meie kooli
suunati, siis öeldi, et
lähed vene kooli.
Õppisin terve
suve tähtsa4

maid termineid vene keeles ütlema (puusaümbermõõt, rinnaümbermõõt jne). Õppealajuhatajaga
kohtudes sain teada, et direktori
nimi on Jüri Vene...
Millised on õpetajatöö suurimad
rõõmud?
Mul on üks ja ainuke vastus: see
ongi rõõm, kui näen, et õpilasel
silmad säravad. Samuti meeldib
mulle rõõm tööprotsessist ja val
mis tööst. Neid kahte toetan ja
püüan tekitada. Tahan ja oskan
neid iga päev leida.
Mida Teile aasta õpetaja tiitel
tähendab?
Kui meie kool alustas uue õppimise/õpetamise filosoofiaga, toimus minu sees vastuolu, sest olin
seni õpetanud ettenäitamise teel.
1,5 aastat tagasi sain väga kindlalt
aru, et nii võib õpilane küll õppida,
aga ei pruugi, ent kui õpilane
on õppimisse avastusõppega kaasatud,
siis ta tõepoolest
õpib. Mõned mõtted, millest nüüd
lähtun ja millele
tiitel annab kindlustunde:
* õpilane valib ise toote,
mida hakkab
valmistama,
juhib enda
loomin-

gulist tööd ning on keskkonna- ja
ergonoomikateadlik, vajadusel innovaatiline;
* õpetajana soovitan tunnis õpilastel võtta vastu suuri väljakutseid.
On normaalne, kui saadakse ka
negatiivseid kogemusi, mina tagan
nende korral turvalisuse;
* disaini õppeaines õpivad õpilased
pärandkultuuri, robootikat, modelleerimist, materjaliõpetust ning
kodundust segarühmades.
Õpilase kommentaar:
Käsitöötundi tulles tõusevad suu
nurgad justkui võluväel. Alati positiivne ja innustav õpetaja
Peedis
son tunneb iga õpilast nii
hästi, et oskab just tema tugevusi
arendada. Ent mis kõige tähtsam:
tema tundidest pole ma saanud
kaasa mitte ainult käsitööarmastuse ja hulga praktilisi oskusi
(alustades tikkimismasina kasutamisest ja lõpetades sellega, kuidas algklassiõpilastele võimalikult
märkamatult sussi sisse piparkooke
toimetada), vaid ka terve hulga elutarkusi ning õpetlikke lugusid, mis
jäävad mind tulevikuski saatma.
Liisa Oks, 10.a
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Õpetaja Janika Kaljula: „Suurim rõõm on kindlasti siis, kui mõni õpilane
tuleb ja ütleb, et tal on millestki kasu olnud või miski on talle rõõmu pakkunud”
Millal ja mis põhjusel otsustasite
Te õpetajaameti kasuks?
Siis, kui lõpetasin gümnaasiumi
ja ilmselt sel põhjusel, et mul oli
paar korda võimalus kooliajal oma
õpetaja asemel väiksemaid õpetada
ja kuna see tundus põnev, huvitav
ja tore, siis nii see läks. Ilmselt polnud see esimesest klassist või sünnist saati mu eluunistus, aga hoolimata juhuslikkusest on kõik hästi
läinud.

pruugi olla isegi
ainega seotud.

Õpilaste kommentaar:
Janika Kaljula. Janika. Januška.
Meil on talle väga palju hüüdnimesid. Ta pole lihtsalt matemaatika
õpetaja või klassijuhataja, vaid ka
peaaegu meie teine ema, ilma naljata. Ta on hea kuulaja. Tegelikult
ei olegi ta nagu õpetaja, vaid pigem
kui sõber, kelle juurde julgeme alati
oma probleemidega minna, teades,
et ta leiab viisi, kuidas meid aidata.
Janika oskab kõiki võrdselt kohelda, samuti on ta äärmiselt toetav ja
vastutulelik.
Janika on väga tore. Tõeliselt tore.
Temaga ei ole meil tunnis kuidagi
igav, kuna iga kord saame midagi
uut ja huvitavat teada. Teist Jani-

ka-sugust inimest ei ole me kohanud ja ilmselt ei kohta ka. Räägime
temaga iga päev, isegi siis, kui meil
temaga tunde ei ole. Kui tema meid
või meie teda näeme, siis lähme ikkagi ükskõik millest rääkima, sest
ükski hea päev ei ole päriselt hea,
kui sa pole kuulnud Janika imelisi
tarkuseid. Tänu temale oleme koolis nii palju õppinud ja ka inimestena arenenud.
Ah jaa, ta on vist ainus klassijuhataja, kes jääb mingi grupi õpilastega matkal kahest rongist maha
ja siis teeb neile selle eest jäätised
välja.
Palju armastust
9.b klass

Mida Teile aasta õpetaja tiitel
tähendab?
See on küll raske
küsimus… Rõõmu
teeb ja hea meel
on. Hea meel on
selless suhtes, et
mind märgatakse
ja tunnustatakse.
kõige
Millised on õpetajatöö suurimad Võib-olla
toredam on see, et
rõõmud?
Suurimad rõõmud on kindlasti siis, endal on tunne, et
kui mõni õpilane tuleb ja ütleb, et ajan järelikult õiget
tal on millestki kasu olnud või mis asja. Rõõm ikkagi!
ki on talle rõõmu pakkunud. See ei

Alati positiivne ning laste ja vanemate seas kõrgelt hinnatud õpetaja Kaljula on kooli tegusaim klassijuhataja, kelle klass käib tihti nii matkadel,
muuseumites kui teatris. Tänasest 9.b-st, kelle klassijuhataja on Kaljula olnud juba neljandast klassist saati, oli Tartu kliimastreigil meie kooli
klassidest suurim esindus, samuti on laias koosseisus osa võetud Teeme Ära talgutest ning liikumisuuringust ja korraldatud kooli 111. sünnipäeva
tähistamist. Lisaks sellele on õpetaja Kaljula IT-õppe eestvedaja MHG-s, kuulub TÜ arvutipõhise statistikaprogrammi uuendamismeeskonda ning
on e-õppekeskkondade loomisel kooli palju aidanud.
Õpetaja Peedissoni kandidatuuri toetas eelkõige tema särasilmne suhtumine õpetajatöösse ning 35-aastane kogemus, ent ka tänapäevane õpikäsitlus: oma tundides julgeb ta lahti öelda traditsioonilisest soopõhisest õppejaotusest, toetab iga õpilase individuaalset arengut ning lõimib tekstiilikäsitööd pea kõigi valdkondadega alustades IT-st ja lõpetades võõrkeeltega. Lisaks sellele on õpetaja kaasa löönud arvutus hulgas koostöö- ning
heategevusprojektides (Meie Panus ning isegi eesti rahvuskultuuri tutvustavad tunnid Prantsusmaal!), korraldanud rohkelt näitusi ning õpetanud
põlvkondade viisi noori käsitööhuvilisi.

Õpetajad Kaljula ja Peedisson aasta
õpetajate tänuüritusel.
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Teie laulupidu minu pilgu läbi
Ausalt öeldes ei olnud ma seda artiklit kirjutama hakates eriti enesekin Hugo
del. Kuidas saan seda sündmust tõeselt kirjeldada, teades vaevalt, mida
Cheetham
tähendab olla eestlane? Mida saaksin mina öelda selle vana eestlaste trad
itsiooni kohta?
Siinkohal on tähtis 1923. aastal VII
laulupeol tehtud foto minu perekonna fotoalbumist. Kui lähemalt
vaadata, siis näeb, et esimeses reas
seisab meie kooli Miina Härma.
Kaks kohta temast paremale on
aga väike lühikeste juustega naine,
kelle tütre ristitütar oli minu vanaema. Selline on siis side minu ja
selle traditsiooni vahel.
Isegi siis, kui pole kooris laulnud,
on laulupidu ikkagi väga tähenduslik. Seda tähenduslikkust tõestavad
kõik rahvusvahelised koorid ja
lauljad, kes laulmas käisid, lisaks
sellele reisis rongkäiku ja laulupidu vaatama ka paar tuhat turisti.
Esimesele laulupeole, mis toimus
siinsamas Tartus 1869. aastal, tuli
hariduseta rahvas, keda saatsid
ühelt poolt kiriklikud koorilaulud
ja teiselt poolt regilaulud, mis olid
põlvest põlve nendeni kandunud.
Seega on laulupidu tähtsaks peetud
kõiksuguste erinevate inimeste
poolt. Osa on vist isegi arvamusel,
et ajalugu ja traditsioon on laulupeost enesest tähtsamad. Teistele
on aga olulisem oma emakeel või
lihtsalt muusika. Igaüks leiab midagi, mida väärtustada.
Mina pidin pärast seda laulupidu
natuke järele mõtlema. Seekord oli
mul täiesti erinev tunne kui varem,
üdini imeline ja unikaalne. Olen
nüüd seisukohal, et laulupidu pole
pidu. See pole pidu ega lugu ega
inimene ega laul. See on vaim. Ja
see vaim magab ja ärkab, muutub
ja jääb samaks iga viie aasta tagant.
6

See vaim pole laulmine, aga me
tunneme seda vaid lauldes ja rahvahulkades olles. See on see vaim,
mis on sada viiskümmend aastat
selle maa inimeste südameis säili-
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nud... see vaim, millest meie armsad algklassilapsed Miina Härma
sõnadega laulavad „Ei saa mitte
vaiki olla”.

Üleval: Härma lauljad sellesuvisel laulupeol
All: VII laulupeo jäädvustus loo autori perekonna fotoalbumist

Härma õpilased, ärgake üles!
Aga mitte koos kohviga…

Eiki Kogres

Kollased kohvitopsid tunduvad kooli kummitavat veel rohkem kui Härma vaim. Vaatepilt kuuma joogiga ringi
käivatest koolikaaslastest ajab mul aga alati vere keema, sest seest plastikuga kaetud pabertopse kasutades teki
tavad nad loodusesse lihtsalt prügi juurde.
Kooliaasta esimeste nädalatega laste suust kuulda väljendit „Save tekitavat ainet (teisisõnu kohvi)
on minus tekkinud tunne, et õpi- the turtles!”, mida kasutatakse, omaenese termosesse või minna
lased ei osta kohvi selle joomise et väljendada plastikkõrte ärajät- õhtul varem magama. Kui suudate
eesmärgil, vaid hoopis selleks, et mist enda igapäevaelust, ent päev ost mata jätta plastikkõrre, siis ka
ilusat topsi käes hoida. Selguse hiljem neid ühekordsest topsist 7 kohvitopsi!
saamiseks küsisin klassiõelt, miks Kohvipoisi kohvi joomas näha. No
ta peaaegu iga päev tunni ajal seda situatsiooni oskan ma kirjelkohvi joob. Tema vastas, et on dada vaid ühe sõnaga - päris piinlihtsalt nii unine, et kohvita jääks lik.
tunnis magama. Kõik kohvijoojad, kellel on sama probleem - olge Aga mida siis ikkagi teha?
mureta, sest mul on teile lahendus! Sellele maailma hukule määravale
Minge õhtul tund või
paar varem magama
ja tunnete ennast
järgmisel päeval
fantastiliselt. Lisaboonusena jääb ostmata loodust lämmaTeolt
tav kohvitops ning
tabatud
sisse joomata mitte
kohvijooja
kõige tervislikum
kofeiin.
Keskkonnakahepalgelisus
Aga kust õpilased
kohvi ikkagi saavad? Härmakad
käivad vahetunnis
(minu
klassikaaslased
tegelikult
ka tunni ajal) kas
kooli kohvimasinast või kooli läheduses asuvast R-kioskist
kohvi ostmas. Mind ei ärritaks see tegu nii väga, kui neil oleks
kaasas vähemalt oma termos või
tass, kuhu nad paluksid kohvi valada. Eriti irooniline on koolikaas-

probleemile oskan välja pakkuda kaks lahendust:
härmakad võivad osta sõltuvust-
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Kuidas minust sai härmakas
ehk rebaste ristimine

Raili Randmäe

17.09.2019
Minu ja lennukaaslaste rebasepõli on peagi lõppemas. Kuigi kohevat saba ja kikkis kõrvu mul ette näidata pole,
olen kindel, et tuttuued crocs’id ja padjapüürist kott korvavad homme algaval ristimisel need pisikesed puudused.
Ühest küljest olen ärev, teisalt aga ootan huviga, mis juhtuma hakkab. Kuigi algul pani reeglitekuhi jalgealuse
kõikuma, on nüüd juba põnev - kas suudan kõigega toime tulla või pean kuskil kandma karistuse rasket koormat?
Ent olen kindel, et üheskoos kannatame ära kõik jumalate tujud, täidame nende soovid ja näitame üles täielikku
ustavust, sest vaid nii saame kolme päeva pärast uhkusega gümnasisti tiitlit kanda.
18.09.2019

omandamas. Ei saa just öelda, et
kolmekümmet täissoditud ja minTahaks väita, et hommik oli raske, gil moel kinni seotud õppurit klasent tegelikkuses olin ärkvel juba si sisenemas nähes oleks õpetajate
ammu enne äratuskella halastama- silmis säranud heakskiit. Aga ristitut helinat. Mis seal ikka, asjad kot- mise rõõm peab meile jääma, sel
ti - oot, ei, padjapüüri! -, veepudel lest sai aru iga pedagoog.
täis, crocs’id ja vahvad sokid jalga Uus vahetund tähendas uut rivisning minek!
tust ja uusi väljakutseid. Muu sagimise vahel seoti mind klassivennaHommikune elevus
ga kättpidi kokku ja nii veetsimegi
Kooliesine oli täis värskete rebaste järgnevad tund aega üksteisele
rõõmsat ning ootusärevat sagi- lähemal kui eales varem. Niimoomist. Nii mõnegi näolapp oli juba di, muide, on täiesti võimalik teha
tundmatuseni mukitud, teised al- ka ristimistantsu! Rebaste jalles ootasid oma korda. Näha võis gealune aeti ühtäkki aga väga-värohkelt eriilmelisi silte ja ülistavaid ga külmaks, sest niigi lõdisevad
särke. Kell 07.30 ootaski meid ees kümnendikud pidid nüüd võimaesimene rivistus. Kuulasime pikka likult palju hilpe seljast koorima,
reeglite jada ning võtsime teata- et oma klassile kõige pikema rii
vaks elu ja surma tähtsusega käsud. deketiga mõned väärtuslikud li
Kuna õues oli külm, oli vaja meid sapunktid teenida. Tagasihoidlikusoojaks saada. Ketijooks pakkus mad piirdusid pealmiste kihtidega,
esimesel ringil lõbu, aga juba teis- uljamatel oli aga üsna pea seljast
el võis silmaga näha vaeste rebaste läinud kõik, mille sündsuse piirieluisu (ja plätude) kadumist. Mui- desse jäädes eemaldada sai.
dugi ei saa üle ega ümber ka ristimistantsust. Selle suve hittlugu „(ei Erakorralised meetmed
ole) aluspükse” tõi igaühe näole Esimesel korrusel liikudes tuli
mõnusa muige ja pani rebased en- järgida ainult ja ainult selleks maha
nastunustavalt puusi hööritama.
pandud rada. Oh, lõbus! Aga nüüd
tee seda neli korda järjest edasi-taTunnid ja vahetunnid
gasi. Oh, lõbusast sai peagi oh, äkki
Et aga õppetööd ei tohi rebasekoor- nad ei märka, kui ma slaalomeid
ma kandmise kõrval unustada, käi- tegemata kõrvalt lipsan!
sime muidugi ka tundides haridust Mitte miski polnud siiski võrrel8

dav söögivahetunniga. Rebastel oli
range keeld kasutada ühtegi traditsioonilist söömisriista. Kui öelda,
et lahendused olid loovad, oleks
see täielik alahindamine. Näha võis
söömist nii söögipulkade, tangide,
õpilaspiletite kui ka pangakaartidega. Kartmatud jätsid abivahendid
kõrvale ja kasutasid omaenda käsi.

hommikuse rivistuse, kohutava
ketijooksu ja meile kõigile juba
täielikult pähe kulunud tantsuga.
Kadestasin kõvasti kooli tulevaid
õpilasi, kes said said staadioni
ääres seista ja itsitada, kui mina
koos kamraadidega üle väljaku
krabikõndi tegin.
Tänu jumalate lahkusele võisime mekkida „imemaitsvat” kalapastat, mida meile otse tuubist
lahkelt jagati. Terve sajapealise
lennuga saime proovida jalgpalliväravasse mahtumist ja selgus,
et see on mõlemal pool staadioni
täiesti võimalik! Muidugi mõista ei pääsenud me ka imeilusatest
näomaalingutest, mille autoriteks
ei keegi muu kui meigikunstnikega
samaväärselt andekad jumalad.

Lood lähevad hullemaks
Päeva pärliks olid aga niigi kurnava koolipäeva lõppu sätitud kükid.
Viiskümmend kükki, no mis see
siis ära ei ole. Aga lugemine kukkus välja: „1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4…”
ja kannatada tuli seni, kuni lugeja viiekümneni jõuab. Viimasesse
tundi läksime kangetel jalgadel ja
ühe randme murdnud klassivenna
võrra vaesemana. Sest no mis ristimine see on, kui vähemalt ühte
korralikku EMO külastust ette ei
tule võtta, eks ole!
Esimene päev seljataga, kaks
ees. Eluvaim veel sees ja loobumismõtteid peas pole. Tähendab päev on korda läinud!

Kõik põrandal
Taaskord aeg söömiseks. Et aga
meie elu liialt lihtne poleks, anti
meile täiesti ettearvamatul hetkel
käsklus „Püünis!” ja mõne hetkega
oli sööklapõrand justkui rebastevaibaga kaetud, sest iga viimane
kui kümnendik lebas pikali maas,
oodates luba üles tõusmiseks. Kui
luba tuli, oli meil võimalus tänada
sööklatädisid ja siis tundi minna.
Et me ikka füüsiliselt aktiivsed
püsiks, tuli uljail rebastel nii joosta kui ronida. Võistelda sai kõige
kõrgema inimpüramiidi ehitamises ja teatejooksus, mille konksuks
oli jalge vahel kaasa veetav pudel.
Ka teise päeva lõpus oli meeleolu
lõbus ja vaim viimaseks ning kõige
väljakutsuvamaks päevaks valmis.

19.09.2019

20.09.2019

Sellel ööl ei maganud ükski rebasekutsikas, sest selgeks oli vaja saada ristimistants. Päev algas nagu
eelmine (ja etteruttavalt öeldes ka
järgmine) liialt varajase ärkamise,

Meie ristimise kõige olulisem
päev. Viimane samm, enne kui
saame täie auga hakata kandma
gümnasisti tiitlit. Ghosterbustersi
teemapäeval jäi meie kanda kum-

RISTIMINE

mituste osa. Kui rebased hommikul sedapuhku juba kella seitsmeks
kooli ilmusid, oli õhk valgetest vihmakeepidest ja tekikottidest suisa
paks. Enne rivistust sai punutud
nii mõnigi pats, toodud jumalatele
paar(kümmend) kohvi ja pakutud
neile omajagu variante hommikuseks kehakinnituseks.

armu ei andnud - jahu, õli, vett ja
mune lendas igasse kujuteldavasse
suunda, mõne õnnetuma rebase
kattekihist oleks suisa pannkooke
teha saanud.
Kui pead segaseks keerutatud ja
rebasekutsikad soustist läbi immutatud, oli aeg minna koju end
kasima, et hiljem taas värskena
viimased rebasehetked veeta.
Juba harjunud
Õhtutunnid käes, andsime kui üks
Ei pääsenud me selgi päeval mees vande ja saime teada, et risketijooksust,
tantsimisest
ja timise võidu teenis auga välja 10.b
teineteisele erakordselt lähedal klass.
viibimise võimalusest. Peatrepi
kasutamine, koolikotid ning nor- Uue epohhi algus
maalsete jalanõude kandmine olid Need kolm päeva olid ääretult
meie mäludest pühitud. Esimese lõbusad ja aitasid klassidel üsna
korruse teibirada oleksime võinud hästi kokku tulla (õigupoolest ei
ka silmad kinni läbida ning ühele- jäänud meil muud üle, kui iga
gi abituriendile ei jäänud „Tere!” natukese aja tagant meid jäsemeid
enam ütlemata.
pidi kokku seoti ja sageli käsklu
Kuigi ülesandeid jagus, hoiti meid sega „Segadus!“ külakuhja heitma
siiski peale tunde toimuva risti- sunniti). Abituurium oli väga tubli
mise kulminatsiooni jaoks. Klas- ja on au öelda, et MHG 110. lend
sidel valmisid ühised tantsulised on nüüd ametlikult härmakateks
ülistuskavad ning välja pandi pühitsetud!
kõige vingemate riimidega räpparid, kõige kergejalgsem
tantsupaar ning kõige
nobedamad meeskonnad
klassi esindamiseks mitmetel teatevõistlustel. Kui
viimaks päeva lõpp kätte
jõudis, oli kooliaed pea
kohe rahvast täis.
Viimased
proovilepanekud
Alustasime ülistustantsudega,
jätkasime
dance battle’iga, seejärel
oli aeg rap battle’iks ning
loomulikult ei saanud
läbi ka teatejooksude ega
takistusrajata, kus tuli lõhkuda õhupalle, otsida kausist kommi ning neidusid
seljas kanda. Abituurium
9
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Fotograaf: Eeva Vakmann
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Kes juhib infot?
Tähelepanelikud võivad olla märganud, et sel sügisel on Härma kooliper
sonalis eriti palju värskeid nägusid. Otse loomulikult tekkis Tabula Rasal Maria
kihk uurida, kellega täpselt tegu on, ning neid kooliperele tuttavaks teha. Grünberg
Kes te olete, kust tulete ja kuidas
Härmasse sattusite?
Olen Jüri Raudmaa, pärit väikelinnast nimega Tõrva, abielus, kahe
plikatirtsu isa ja mees oma parimates aastates. Härmasse leidsin
tee läbi endise infojuhi vihje. See
vihje tuli just õigel ajal, tundsin
oma tööelus parasjagu suurt madalseisu ja vajasin muutusi. Kõik
jooksis kenasti ja saatus soosiski
mind. Siin ma nüüd olen, hetkel
rahul ja (l)ootusi täis.

kogu kool. Algatuseks uurin läbi
meilid ja logid, mille süsteem mulle
igaks hommikuks kokku korjab.
Logid on minu elu alus, sest nende
kaudu saan kõige kiiremini tuvastada juba olemasolevaid või varsti
süvenevaid probleeme. Edasine
päeva osa on enamasti õpetajate ja
õpilaste meelevallas, sest erinevaid
probleemikesi sajab üsna tihedalt:
kes ei mäleta parooli, kellel miski
ei käivitu, kellel on mõni idee jne.
September on suures osas kulgenud ka uue kodulehe loomise
Miks olete teie kui infojuht Här- taustal. Saadame üsna väsinud
male vajalik? On teil ka mõni olemisega lehe aadressil mhg.tarplaan, mida tahaksite kindlasti tu.ee pensionile ja avame uue, uhteoks teha?
kema, ilusama, säravama ja kaasMa ei oska end kiita ja väita, et just aegsema.
mina olen Härmale vajalik. Olen
kindel, et asendamatuid inimesi ei Kas suudaksite
ole. Härmale oli vaja uut infojuh- arvuti
lahti
ti ja siin ma nüüd olen. Loodan, võtta ja koket minu koostöö Miina Härma ku panna nii,
Gümnaasiumiga kujuneb vastasti- et see ka hiljem
kuseks: õpime koos, areneme koos, töötaks?
töötame koos ja kui vaja, siis piltli- Jah, õnkult läheme ka koos sauna või rin- neks on
dele.
mind
Plaanidest rääkides on mul t e h mõtteid ja ideid süsteemide edasise käekäigu osas. Need muutused
on üsna mahukad ja vajavad head ni lis e
eeltööd ja töögruppi, enne kui neid t aiburakendama hakata. Mitmeski osas ga pii
on pisemaid üleminekuid juba s av a lt
alustatud. Hetkel ma loori selt tee- õnnis
malt rohkelt ei tõstaks.
tatud.
Küll on
Milles teie töö täpselt seisneb? j u h u s e i d ,
Milline on kooli infojuhi tavaline kus mõne
argipäev?
masina
Argipäeva alustan samal ajal kui l a h t i 12

lammutamiseks on targem enne
Youtube’ist järele vaadata ja vahel
on peale kokkupanekut ka mõni
kruvi üle on jäänud.
Kui te poleks infojuht, siis mis
tööd te teeksite või tahaksite teha?
Valikuid ei ole palju: mööblitisler,
kuna mulle meeldib puit ja selle
vormimine ning olen enne ülikooli minekut sel alal ka töötanud;
elektrik, kuna olen seda õppinud
ja elektritööd mulle meeldivad;
pottsepp: must, aga põnev töö, vahepeal otsisin isegi võimalusi sellekohaseks täiendõppeks, aga koolitusi siinkandis ei leidunud.
Hetkel töötate pisikeses kabinetis. Kui saaksite selle täiesti ise
oma äranägemise järgi kujundada, siis milline see välja näeks?
Lihtsuses on võlu! Praegune ruum
mulle meeldib. Tegelikult ei peagi
kabinet suur olema. Minu kujundatud kabinetis võiks olla
piisavalt lai laud paari
monitori,

mõne arvuti ja monteerimisnurga jaoks. Sisustu
ses leiduks veel
ratastega mitte väga mugav tool,
riiulid ja pimendava rulooga aken.
Loomulikult peaks ruum olema
soe, sest ma olen paras külmavares.

KULTUUR

Võõras ja tuttav „Toomas
Nipernaadi”
Toomas Nipernaadi nimi on tuttav Maarja Kask
vast kõigile eestlastele kas siis läbi
samanimelise romaani või mängufilmi. Viimased kaks
suve on Pärnumaal Linnamehe Puhkekeskuse tiigi
kaldal mängitud ka Ott Kiluski dramatiseeritud ning Peep Maasiku la
vastatud vabaõhuetendust või värskeõhulavastust, nagu tegijad ise seda
kutsuvad. Lavastuse muusikalise kujunduse lõi Jaan Sööt ning kunstnik oli
Jaanus Laagriküll.

Kas teile hiired muidu ka meeldivad?
Mulle meeldivad kassid ja jänesed.
Rotidki meeldivad hiirtest rohkem.
Ah jaa, siilid on ka ägedad! Arvutihiired meeldivad aga siis, kui neil
saba taga ei ole – puhas mugavuse
asi.
Läksin lavastusele kujutluspildiga
Tõnu Kargu kehastatud NiperÖelge paar-kolm põnevat fakti naadist 1983. mängufilmis ning
enda kohta.
üksikute meelesolevate lõikudega
* Ülikooli astudes vihkasin ar- romaanist, mis kunagi mitte eriti
vutiõpetuse tunde ja tahtsin isegi entusiastlikult loetud sai. Näitlejate
silmaarstilt võtta tõendit, et mu sil- trupist olid varem tuttavad vaid
mad ei kannata ekraane.
Pääru Oja, Ursula Ratasepa ning
* Ma pole elu sees suutnud ära Jüri Vlassovi nimed. Polnud midasüüa ühtegi tervet tomatit. Olen gi oodata ega milleski pettuda.
üritanud ennast ületada, aga tu- Esimene suur elamus oli see, kui
lemusteta.
hästi kasutati looduse ning rekvi* Kardan koeri, eriti keeruline oli siitide sümbioosi, et luua õhksee teema lapsepõlves.
konda. Kaev, heinarõuk, purre,
väravad, üle tiigi asuvad suured
Soovime uuele infojuhile edu Här- uksed, lakapealne - kõik need olid
mas ning julgustame õpilasi-õpeta- omal kohal ning andsid tegevustejaid oma küsimustest rääkima tu- le tõetruudust juurde. Kui peaosa
lema!
kehastanud Pääru Oja etenduse
alguses kaevust välja ronis, mõtles-

in üsna kaua, kuidas ta suutis
need viisteist minutit, mis publiku
kohtadele istumise ning etenduse
alguse vahele jäid, seal kükitada.
Loomulikult polnud kaev tegelikult kasutuskõlblik. Peamine rekvisiit oli siiski tiik, kust nii mõnigi
näitleja läbi hüppama pidi. Pole siis
imestada, et Nipernaadi hääl peale
mitut etendust teatava käheduse
omandanud oli.
Mida etendus edasi, seda rohkem
tunduski, et viibime kas mõnel taluõuel või külateel, nii nagu parajasti süžee ette nägi. Kui metsast
ahvi otsiti, siis võiski puu otsas ahv
olla, keegi ei teadnud. Puid langes päriselt. Kui õhtu jahedamaks
muutus, hakkas ka etenduses sügis
kätte jõudma. Kui Nipernaadi lumises mererannas külmetas, olid
minugi sõrmed juba kangeks muutunud. Üks etenduse maagilisemaid hetki oli minu jaoks lõpp, kus
Inriid ja Toomas Nipernaadi koos
värvidemängus teistest tegelastest
eraldusid. See andis kogu etendusele hoopis teistmoodi varjundi.
Tulin lavastuselt ära nägemusega Nipernaadist kui mitte ainult
naistemehest, kõrvus kostvate Pääru Oja kitarrihelidega ning säärase
seletamatu sooja tundega südames,
mis päris kaua lahtuda ei tahtnud.
Foto: Kevin Kotjus/MTÜ Temufi
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Väike ülevaade elust Kiievis

Kiiev (ukraina keeles hääldatakse Kõijiv) on Euroopa suuruselt seitsmes
linn oma ca 3 miljoni elanikuga. 2015. aasta uuringute järgi on etnilisi
ukrainlasi u 94%, etnilisi venelasi 5% ning ülejäänud osa moodustavad
Kui Eestis on rahvus suuresti defineeritud koduse keele järgi,
räägib Kiievi elanikkonnast umbes
30% kodus vene keelt, 25% ukraina
keelt ja 40% segamini mõlemat
keelt, ent ukrainlaseks peab ennast
ca 75%. Kiievis on paiku, kus kasutatakse ainul ukraina keelt, samas
enamasti saab vene keelega kenasti hakkama. Ukraina keel erineb
vene keelest rohkem kui eesti keel
soome keelest. Sõnatüved on teistsugused ja isegi parima tahtmise
juures ei saa aru, millest jutt käib.
Mõned näited: „aitäh“ hääldatakse
umbes nii - djakuju, „head aega“ –
do bobatšina.
Otse ajalooraamatuist
Kauni ja parkiderohke linna rajasid varjaagid kuuele künkale.
Linna ajalooga tutvudes meenusid
kunagi lapsepõlves loetud Vene
bõliinad. Nende tegevus toimub
osaliselt Kiievi aladel ja lähiümbruses, vägilane Dobrõnja oli vürst
Volodimiri, Kiievi suurvürstiriigi
ristiusustaja, sugulane ja mängukaaslane.
Linna läbiv Dnepri jõgi oma saarekestega annab suvel ujumis- ja
sportimisvõimalusi.
Uhketest
kloostritest suurim ja kuulsaim
on Petšerski lavra (lavra on suur
klooster). Arhitektuurilt on linn
kirju – esindatud on vist kõik stiilid, mida arhitektuuri ajalugu tunneb. Siiski on suurem osa kesklinna hoonetest ehitatud vahemikus
1907–1914. Oma jälje on siia jätnud Rastrelli kahe kauni ehitisega
– kirikuga Andrievskil ja lossiga
Maria pargis.
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Eluolu
Meie
elame
Hreštšatõkul
(Хрещатик), mis on linna
paraadtänav ja kus toimub suurem
osa rahvakogunemisi ja guljaanie’id. Õnneks avanevad meie 11.
korruse korteri aknad hoovi poole
ja nii ei kosta suurem osa tänavamürast tuppa. Meie maja nagu
teisedki sel tänaval on ehitatud
pompöösses stalinistlikus stiilis,
aga ehitud rikkalike rahvuslike
kaunistustega. Eestis täiesti kasutamata jäänud stiil!
Linna eest kantakse hoolt, nii on
viimase viie aastaga ära koristatud
kõik metroode sissekäikude ja tunnelite juures asuvad koleputkad ja

Riina
Murulaid
tänavate ehitus-parandus käib tasase, ent vääramatu hooga. Korda
on tehtud suuri rohealasid ja linna
on huvitav avastada. Nädalavahetusel käisime kesklinnast väljas
Kiievi vasakkalda piirkonnas, kus
asus käsitööõlle tehas. Tore oli
näha, et ka kaugemad piirkonnad
ei ole räämas, vaid suhteliselt puhtad ja korrastatud.
Söök ja jook
Kiievi elanikud armastavad tänavatoitu ja selle asemel, et kiiresti edasi tormata, söövad nad seda treppidel, kohviputka juures või lihtsalt
tänavanurgal seistes ja elavalt kaaslastega vesteldes. Kohv Kiievis on

odav ja väga kvaliteetne. Tavalistes
kioskites müüakse n-ö käpa-kohvi,
mis maksab 30 senti kuni euro, ent
isegi bensiinijaamade kohv ületab
maitselt meie Alexela või Circle K
oma. Ja isevalmistatud limonaadid
ning värskelt pressitud mahlad!
Suvehitid on kõikvõimalikud
segud nii puuvilja- kui ka juurviljamahladest. Klaasitäis Freshi
maksab ainult 1-2 eurot!
Toidupoed on rikkalikud ja võivad
hinnaklassi poolest vägagi erineda.
Väga meeldiv on võimalus toidupoes müüjalt just enda valitud
lihatükist hakkliha tellida, mida
Tartus sai teha ainult kesklinna lihapoes, selles, mis asub SEB-iga
ühes majas Ülikooli tänaval. Oi,
ja sõrnikud! Ma tean küll, et koolis on meil ka päris head sõrnikud,
aga Kiievis tuleb sõrnikuid süüa,
need on parimad, need on Sõrnikud! Meie pere on kuu jooksul
ära söönud umbes sada sõrnikut.
Võib-olla rohkemgi.
Ebameeldiv elamus
Kas on midagi, mis siin ei meeldi? Ei meeldi kusehais kangialustes ja nurgatagustes ning ka
prügimajandus on alles lapsekingades – prügi- ja kusehaisu Eestis
naljalt enam kuskil ei leia, aga siin
tuleb teatud kohtadest hinge kinni hoides kiiresti läbi või mööda
tormata. Nojah, New Yorgi Manhattan oli haisude poolest veelgi
ekstreemsem, vähemalt meie pere
lõhnamälestustes.

Meie maja aadressil Hreštšatõku tänav 25. By Alexostrov - Own
work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=21745369

Klaara koolist kirjutan järgmisel
korral.

KOGEMUS

Porgandid, pudelimäng ja
Titanic ehk Euroopa tulevik
on meie kätes - I osa
Reede, 27.09
Maria

Meie suurejooneline reis Tallinnasse algab ühest Elroni porgandist. Nägin juba esimest inimest, kes meiega MEP-ile tuleb, üks
üheksandik.
Kõigile teadmiseks: MEP on teisisõnu Mudel-Euroopa Parlament.
Pole kunagi käinud, aga ükskord
on alati esimene kord. Pea käib ringi ja kõrvad on lukus, öösel oli vist
palavik ka, aga sel ajal ma magasin.
Igatahes tundub tulevat põnev
aeg Tallinnas, kus polegi ammu
käinud. Ajame juttu, nii MEP-ist
kui muidu maast ja ilmast.
Mina olen õiguskomisjonis, kus
pean tarka juttu ajama Ungari pagulaste ja Poola kohtusüsteemi
teemal. Tean ikka, mis need on,
aga pole kindel, kas suudan neist
ka miskit arukat välja pigistada.
Samas, eks see poliitiku töö ongi
ju suuresti enam-vähem tühja jutu
ajamine.
MEP-i korraldajad on teada andnud, et riietus peaks olema smart
casual. Selliseid riideid mul lihtsalt pole, seega loodan et mina
ja Maare pole ainsad, kes ei kanna
mustvalget ning ülikorralikku riietust. Vähemalt on mul patriootlik
pusa ja patriootlikud kõrvarõngad.
Ja kui Eestimaa pole ilus ja kena,
siis olen mina papagoi.
Arutelu jõuab maani, kus räägime
MEP-i promomisest. Üks selleks
sobivaid meetodeid oleks reportaaži ehk siis Liivimaa Kroonikate
2019 kirjutamine. Kuna mul on

Maare Karmen Oras &
Maria Grünberg
praegu niikuinii ühe pikema kroonikaraamatu kirjutamine pooleli,
siis on see minu jaoks juba tavaline
põnev tegevus.
Mu arvutikell on vale, sätin selle
õigeks. Loodetavasti leian Tallinnast lisaks poliitikale ka tervise.
Jõuame Balti jaama, väljume
rongist. Ilm on Tallinna kohta üllatavalt soe ja päikseline. Kõigepealt kinnitame teineteisele, et
kuna oleme Urma õpilased, suudame ise Balti jaamast Munkenhofi minna. Siiski suudame ära eksida
ja leiame oma armastatud hosteli
ikka hea sõbra Google Mapsi abil.
Viime kotid pakihoidu ja tõttame
tagasi Balti jaama turu poole, et
oma tühja kõhtu hea ja paremaga
täita. Käime Selveris, sest see on
kohustuslik, apteegis ja siis sööme
Itaalia toitu ning burgerit. Muidugi
külastame ka Boosti.
Nüüd lippame taaskord teisele
poole vanalinna, otse Inglise
Kolledžisse, Tallinna väidetavalt
parimasse kooli. Ent tont seda teab.
Seal ei õpetata isegi ju seto keelt
(mida ühes Tallinna koolis küll õppida saab ja mitte isegi valikainena!). Kooli ees loovutan osa oma
rahast Inxile, ühele mu lemmikehtemeistrile. Registreerime end ja
ma tarbin oma burgeri ära. Paga15
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nama burgerikaste, otsustab mulle
otse pükstele kukkuda! Ja rasvane
on ta ka veel.
Toimub pidulik alustus aulas. Kui
mitte arvestada, et tegemist on Inglise Kolledžiga, oleks ma kuri, et
ruumide sildid on ingliskeelsed.
Mina olen osake MEP-i õiguskomisjonist ja seega peab mu jutt
sisaldama probleeme ja lahendusi,
mis seostuvad inimõiguste rikkumisega Euroopa Liidus, eriti Ungaris ja Poolas. Saame oma komisjoniga kokku ja toimub tutvusring.
Pärast tutvumist mängime Titanicu-mängu, kus igaüks peab tooma
argumendi, miks just tema on see
üks, kes peab saama päästepaati.
Mina nimetan end Metallica kitarristiks, argumenteerides, et mul on
tuhandeid fänne, kes peale minu
surma (eriti veel teades, et mul oli
võimalus pääseda) masendusse
satuvad. Siiski ei võida ma ja paat
läheb Teadjamehele, kes teab kõiki
probleeme ja nende parimaid lahendusi ette.
Tegime tööd ka, esimese päeva
kohta üsna palju. Palju tarka juttu,
pisut liiga palju kantseliiti. Tunnen, et eesti keel on ohustatud keel.
Täiega. Kogu aeg kipuvad arutellu tekkima ingliskeelsed sõnad,
millest enamusel on olemas täiesti
sobivad eestikeelsed vasted. Aga
võib-olla on see lihtsalt asukohast
tekkinud ajutine mõju.
Vahepeal on ka õhtusöök. Toit on
söödav, pisut parem kui oma kooli toit. Aga oma kool on patriootlikum ja selle vastu ei kaalu ükski
koolitoiduargument. Niikuinii on
enamikes õppeasutustes võrdlemisi kehv toit.
Joogivesi oli kohe otsa saamas ja
me peame veepaaki kallutama, et
H2O-d kätte saada. Teeme nalja
selle üle, et kas selline ongi pealinna parim kool.
16
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Peale söögipausi jätkuvad töö ja
Euroopa probleemid.
Päev on pikk, kestab poole üheksani. Lõpus räägitakse meile ka
rahvusvahelistest MEP-idest.
Koguneme koolimaja ees ja liigume
komisjonidega tagasi hostelisse.
Teen omale ruttu teed, et rohi sisse
võtta ja loota, et homme on mul
parem. Sätime end kiiresti sisse ja
lähme siis linna peale. Käime poes,
eksime vähemalt kolm korda ära ja
naudime Hesburgeri sööki. Hessis
on ka tuvi, kes mööda restorani
ringi jalutab, sööki kerjab ja vahepeal lendu tõuseb. Tellin omale
burgeri, mis oli ilmselgelt vale valik. Mul kukub teist korda selle
päeva jooksul burgerikaste pükstele. Ja samasse kohta! Härma vaim
tuli mulle vist oma vingerpussidega Tallinnasse järele.
Tunnen, kuidas vaatamata mu
katsetustele terve olla tõuseb mul
taaskord palavik. Siseruumis on
mantliga külm ja ilge väsimus tekib
kõigest paari minutiga. Aga mis
sellest, sest kui sageli ma saan öösel
sõpradega Tallinnas hängida?
Jõuame öörahuks Munkenhofi tagasi ja meie toakeses toimub usu-ja
maailmavaateteemaline juturing.
Saame teada, et meie seas viibib
hetkel kolm paganat ja üks satanist.
Põrusite läbi, ristirüütlid!
Samal ajal vahetan telefonis ühe
tsuraga sõnumeid. Varsti lõpetan
ka, palavik surub siruli.
Anette, Maare ja Mart on omale
ostnud piima ja hommikuhelbeid.
Kuna meil kausse pole, lõigatakse piimapaki ülemine ots ära
ja süüakse otse sealt. Kavalus missugune. Hiljem saame loomulikult teada, et meil oli võimalik all
köögis kausse kasutada. Aga see on
seiklus ja MEP.
Lähme peseme hambad ja suundume vooditesse. Mu lina on ve
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rine, peatsist! Suur tänu, Munkenhof!

Maare
13.37. Sõidame Maria poolt
nimetatud Porgandis. Tallinnani
on veel ligikaudu 30 minutit ja
me oleme kõik, millest kahe erineva komisjoni saadikud MEP-i
teemadel rääkida saavad, juba ära
rääkinud. Vähemalt ei lähe me
kahekesi, sest Tartus nägin ära
kaks üheksandikku (kellest üks
on juhuslikult selle aasta ÕE asepresident Gerli) ja ühe Treffneri
üheteistkümnendiku.
Pisut hirmus on. Majandusest ma
suurt midagi ei tea, aga kui väliskomisjon, siis väliskomisjon.
Vähemalt saab huvitav olema.
Treffneri väitlusklubi üks sel
leaastane esimees Anita näitas eile
mulle komisjoni esimehe juhendit,
milles mainiti ära, et delegaatide
käitumine olgu viisakas ja Riigi
kogus peaksid pintsakud ikka selga
jääma. Jätan siis meelde. Mina tulin lihtsalt kohale nii, nagu ma eile
koolis olin. Selliste ürituste riietust
ongi praktiliselt võimatu mõista,
nii et minu strateegia on valida
natuke ilusam särk kui tavaliselt
(boonuspunktid triiksärgi eest) ja
püksid või seelik, peaasi, et mitte
teksad. Kingi niikuinii keegi ei
vaata. Olen mõistnud, et kõik seda
tüüpi üritustel käivad inimesed armastavad õlakotte (eriti neid, mis
on mõnelt teiselt ürituselt saadud),
nii et ka mul on enda Startup Estonia kott kaasas.
Isiklikult soovitan ükskõik kuhu,
kus vähegi ajuga tööd vaja teha
on, võtta kaasa võimalikult palju
kompvekke ja muid sahhariidirikkaid toite, muidu lihtsalt ei pea
tervet üritust vastu. Minul näiteks
on kaasas Konsumist soodukaga

saadud kaks šokolaadi (+ üks Mesikäpa šokolaad) ja raha, et kohapeal veel osta.
18:27 Tulin just õhtusöögilt tagasi
ja võtsin meie „komisjonist” (klassist) oma sülearvuti, samal ajal teeseldes, et ei näinud kõigi kohtadele
pandud riigisilte (mina näiteks
olen Portugal). Tegime viimased
poolteist tundi icebreaker’eid, et
üksteist paremini tundma õppida. Kaks ringi vanaema lõngakera
ja üks Titanicut. Võitis rongijuht,
kes tegeles maailma majanduse
edendamise nimel teise rongi ehitamisega ja kellel oli poeg nimega
Tõnu. Seltskond tundub üldiselt
tore ja näha on ka nägusid eelmise
aasta MEP-ilt.

Laupäev, 28.09
Maria
Hommik. Ilmselt on mind öösel
jälle palavik külastanud ja olen üleni higine. Avastan ka, et mu padi
on voodist jalga laskmas.
Peseme hambad ja oleme valmis
uueks päevaks.
All toimub kogunemine presidentide juures, et üheskoos TIK-i minna. Kuna oleme täiesti kindlad, et
teame õiget teed, hakkame liikuma. Kõnnime mööda teada-tuntud
rada, kuni oleme jälle eksinud ja
saame aru, et liigume täiesti vales
suunas. Ilmselt paigutab keegi
öösiti Tallinna maju ja tänavaid
ringi, et pahaaimamatuid MEP-ilasi ja õnnetuid lõunaeestlasi kimbutada.
Jõuame õigeks ajaks kohale, kuigi
hiljem kui grupp, mis Munkenhofist koos presidentidega tuli.
Koolimajas on hommikusöök, kus
meile ei pakuta isegi teed ja kohv
on kohutavam kui jube. Energia
päevaks saame siiski kätte.
Algab tööpäev. Tavalisele inimesele
tähendab laupäev puhkust, Eu-

roparlamendi komisjoniliikmele
aga tööd.
Jutt on täis kantseliiti ja väga erialast sõnavara. Peab pidevalt
süvenema sellesse, mida kuulan.
Nagu võõrkeelegagi. Samuti on
jälle tunne, kuidas inglise keel
vaikselt meie emakeelt tapab. Olen
eestikeelses keskkonnas liiga palju
pidanud eestlase kõnet inglise keelest tõlkima. Hakkan vaikselt aru
saama sellest õnnetust udmurdi
mehest, kes meeleheites ja mures
oma keele pärast valitsushoone ees
end põlema pani ja soome-ugri
sõprusringkondades masendust
tekitas. Ilmselt sellepärast hoiavadki soome-ugri rahvad kokku ja sõbrustavad. Üheskoos on
lõbusam välja surra.
Ühel vahepausil tekib arutelu, et
võiks käia õues jalutamas, sest
tunneme värskest õhust ja päiksest puudust. Peael pooltteist tundi istumist teeme selle teoks. Kuna
ma ei mäleta niivõrd inimesi, vaid
riike, mida nad esindavad, saan
öelda vaid seda, et läheme Maltaga
kahekesi. Jookseme läbi vanalinna ringiga tagasi Inglise Kolledži
juurde. Jääme kümme minutit hiljaks ja ajame oma presidendid pisut paanikasse, ent õnneks ei juhtu
siiski midagi hullu.
Saame teada, et meil on kiiresti
vaja teha etendus oma komisjoni
tegevuse teemal. Selleks on aega
kolmveerand tundi, kaasa arvatud
söögipaus. Sätime rollid paika ja
lepime kokku, kes mida teeb. Ma
saan Eestiks või/ehk Eesti Vabariigi esindajaks Europarlamendis.
Õnneks ei tee me eriti mitte midagi
peale suure ühise hääletamise.
Sööme ära ja on aeg näidendite
vaatamiseks. MEP-i teater, oo jaa!
Kuigi näeme mitmeid tabavaid
ja naljakaid etendusi, ootame südames siiski juba päeva lõppu.
Kui etendused läbi, suundume väljateenitud puhkusele. Viime kraa-
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mi hostelisse ja lähme linna peale.
Käime Prismas, kuid ei osta midagi. Ronime Toompeale ja tiksume
mõnda aega seal nagu MEP-ilased
muiste. Loomulikult suudame tee
peal ka ära eksida, ent see on juba
normaalne osa meie Tallinnaskäigust.
Suundume uuesti Prisma poole,
et õhtuks midagi hamba alla osta.
Oliver lahkub ajutiselt meie ban
dest ja soetab kohvi. Poest lahkume kalja ja muu hea-paremaga.
Võtan ka paki plaksumaisiteri - hea
toit, lihtne teha ja pole ka tervisele
kõige hullem.
Istume köögi eesruumis laua ääres,
sööme popkorni, joome teed ja
kalja. Räägime maast ja ilmast,
Viktoria klõpsib meist pilte. Saame
teada, et neljandal korrusel algab
varsti pudelimäng. Võiks ka liituda, ent kõik teavad, kui umbne
see tuba on, seega kutsume pudelimängijad alla.
Puhketoa toolid on alla andmas,
diivanid veel elus. Teod lähevad järjest ja järjest tagumikule
ja huultele lähemale, ehkki on ka
erandeid (näiteks Saaremaa valsi
laulmine ja popkorni kausist käte
abita söömine).
Meie naer on valjem kui öörahu
piirinorm ja valvelauas istuv naine
palub meil vaiksemaks võtta, kuna
kõrvaltoas magatakse. Saame aru,
et siin ruumis me oma mängu
meile sobiva naerukogusega jätkata ei saa ning kolime ikkagi neljandale korrusele. Esimesed mängijad
lähevad juba magama.
Tegu on kahevoodilise poiste toaga, mille põrandat katab mingi
liiv. Superluks. Võtame kohad sisse
(mina aknalaual) ja paneme pudeli
pöörlema.
Sellest, mida Maria ja Maare edasi
teevad, saab lugeda juba järgmisest
numbrist!
17
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Lapsesuu ei valeta

Imelik leid klassist 402
On üldteada, et Miina Härma Gümnaasiumi õpilased närivad pidevalt
nätsu ning osadel on tekkinud ka vastik komme kleepida äranäritud näts
laua alla. Varem pole sellise tegevusega suuremaid intsidente olnud, ent
ükskord on alati esimene kord.
Selle õppeaasta esimese nädala
reedel leiti klassi 402 aknapoolse
rea tagantpoolt teise laua alla kleebitud näts, mis oli tugevalt radioaktiivne. Üks õpilane on kiirguse
tõttu juba jõudnud ka kooliarsti
kabinetti. Laud, toolid ja sama pingirea tahvli poole jäävad pingid on
saastunud ning õpilastel ei soovitata sinna istuda, kui just kõik muud

kohad kinni pole.
Probleemne laud koos nätsuga viidi laborisse leidmaks, kas ja kui
saastunud see on ja kas seda saab
tulevikus siiski sihtotstarbeliselt
kasutada. Suurim mõistatus seisneb aga selles, kuidas selline näts
laua alla sai, sest kiirgusohtlikke
nätse ei müüda üheski poes ja niisama iseenesest ei saa närimis-

Maria
Grünberg
kumm radioaktiivseks muutuda.
On oletatud, et objekt võis olla
pärit Põhja-Koreast või mõnest
Venemaa tuumatehasest. Mil viisil
see aga härmaka suhu jõudis, pole
teada. Samuti on veel selgitamisel, milline õpilane müstilist nätsu
näris ja selle hiljem laua alla kleepis.

Juku kooliTarkus tarviline vara
Marian
algus
Herodes
Mia Pakkanen
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Kooli algus oli Juku jaoks alati paras katsumus, sest kuidagi ei
saanud ju suve seljataha jätta. Eriti
raske oli õpsile valetada, et pärast
suve on kõigil rõõmus meel. Juku
ei saanud aru inimestest, kes juba
poole suve pealt (kõigi tuju rikkudes) kooliasju pakkima hakkasid. Tema arust oli jumala okei
alles paar päeva enne aktust kooli
pärast muretsema hakata, sest liiga
vara kooli peale mõtlema hakates
võid enda ja kõik oma ümber
olevad inimesed koolimuredesse
tirida.
Igatahes möödus kooli algus Jukul
isegi täitsa normaalselt. Algul tundus, et kõik oleksid suvega otsekui
meeter pikemaks kasvanud, kuid
kui Juku põhjalikumalt vaatas, siis
märkas ta, et isegi tema oli keka
rivis paar kohta tõusnud.
HOIATUS!
Kui sinu arust oli Juku lugu täiesti
tõsi, tähendab see, et oled nakatunud suurde KOOLIMUREDETÕVESSE!
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Lapsesuu on lõputu tarkuste varamu. Sestap otsustasimegi uurida, mida
meie kooli uusimad õpilased armastusest arvavad. Ehk aitavad noorte
kaasõpilaste vastused ka teistel selles maailmas orienteeruda!

Jana Sirli
Suur

Milline peaks olema hea kohting?
Karoliina: Kahekesi vaikuses.
Rasmus: Natukene rääkida ja juua
kohvi.
Marten: Kuskil peenes kohvikus
koos süüa, rääkida ja veini juua.
Kuidas leida õige inimene, kellega abielluda?
Karoliina: Mina elaksin natuke
aega temaga koos ja vaataksin, kuidas ta tundub.
Rasmus: Ta peab tore ja ilus olema.
Sulle peab meeldima temaga koos
olla.
Marten: Ma ei oskagi öelda.
Milline on õige vanus abiellumiseks?
Karoliina: Vähemalt 20, sest siis sa
oled juba täiskasvanu.

Rasmus: Minu vanemad abiellusid
siis, kui mina sündisin.
Marten: Näiteks 26, sest sa ei ole ei
liiga noor ega liiga vana.
Miks abiellutakse?
Karoliina: Selleks, et lapsi saada.

Rasmus: Selleks, et neile sõrmused
antaks.
Marten: Et olla koos või saada last.
Intervjuu viidi läbi Karoliina, Rasmuse ja Marteniga, kes õpivad 1.
klassis.

KAS MÄRKASID, ET...
... sõrnikute hind esmalt tõusis ja siis
jälle langes?
... uuel kooli kodulehel on
ära toodud kõik Härma kuld
medalistid?
... rahvusvahelise muusikapäeva
puhul tervitasid kooli pillimänguga noored muusikud Tambet
Uustare, Ats Joosep Laineste,
Kaur Kurrikoff, Ida Parmas, Bente
Marta Perm ja Marian Herodes?

... õpilasesindus valis uue presidendi, kelleks sai Agnes Tuule
Nöps ja asepresidendi (Gerli
Raag)?
... klassidest 202, 207 ja 208 on
midagi puudu?

... teise korruse aknalaudade
juures tuleb sõpradega näost näkku suhelda, sest Wi-Fi sinna veel
jõudnud pole?
19
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Tunned, et ei saa mõnel teemal mitte vaiki olla?
Soovid avaldada fantastilisi lugusid, mida oled seni sahtlisse kirjutanud?
Oled näinud eriti head või täiesti kohutavat filmi?
Tahaksid teistegagi jagada tehnika- või muusikamaailma viimaseid uudiseid?
Omad oskusi, mida tahaksid tervele koolile õpetada?
Kirjuta või joonista meile ühekordse kaastööna või liitu toimetusega!
Toimetus tänab: Eugenie Lee Lidmets (9.b), Katrina Laur (6.a), Eerik Haamer (12.b), Eeva Vakmann,
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õpetajad Triinu Pihus, Maie Kuusk,
Ivika Hein ja Mari Maimre.

Kontakteeru meiega:
Facebook: Tabula Rasa
tabularasa.mhg@gmail.com

