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2       PEATOIMETAJA VEERG

Meil on vedanud!

Palusin  MEILi  viimaste
aastate peatoimetajatel kir-
jutada natukene oma kooli-
teest  Tallinna  Järveotsa
Gümnaasiumis.  Lisasin ka
oma kogemuse. 

Birgit Kukk
Ma olin TJG õpilane tervelt
12  aastat.  Nendest  kahe-
teistkümnest  aastast  sain
ka kaks vapustavat aastat
olla  MEILi  peatoimetaja
ajaleheringis. Ma lõpetasin
2015. aastal ja edasi läksin
õppima  Tallinna  Ülikooli
romaani  keeli  ja  kultuuri.
Hetkel  olen  Erasmus+
programmiga  Põhja-Itaa-
lias  Trento  Ülikoolis.  Võin

kindlalt  öelda,  et  TJG an-
dis  mulle  suure  tõuke  ja
vajaliku  teadmiste  pagasi,
et uutes oludes ja võõrastes
linnades hakkama saama.  

Ma astusin 1. klassi
inglise  keele  süvasuunda.
Mäletan  siiani  oma  sisse-
astumiskatset  1.  klassi,
unustasin  suures  segadu-
ses  korraks  oma  nimegi
ära.  Minu  esimene  klassi-
juhataja  oli  Marje  Liede-
mann,  kes  põhimõtteliselt
kasvatas  kõigist  meist
inimesed. Minu klass vajas
alati  kindlat  kätt,  kuni
täitsa gümnaasiumi lõpuni
välja.  Selle  tõttu  muidugi
oli  õpilaste  elu  huvitavam
ja  õpetajate  elu  kordades
raskem.  Järgmisteks  klas-
sijuhatajateks  olid  Ene
Koitsalu, Ruti Nõmm, Siret
Paasmäe ja  gümnaasiumis
Tatjana  Deništšits,  kõik
väga  ettevõtlikud  ja  inspi-
reerivad  inimesed.  Noore-
mana  poleks  uskunud,  et

TJG  õpetajad,  õpilased  ja
tundides saadud teadmised
mõjutavad mu tulevast elu
nii  palju.  Hindan  väga
seda, mis mul praegu on –
mitme keele oskus ja  tahe
õppida  humanitaaraineid.
Öeldakse  ju,  et  inimene
õpib kogu elu, ja see vastab
tõele.  Tänan  omalt  poolt
TJG-d  kõige  eest!  Palju
õnne!

Alice Gorobets
Järveotsa  on  igati  vahva
kool! Käisin seal oma põhi-
kooliaastad.  Kõik  õpetajad
on  imelised,  õhkkond  on
väga mõnus ja kodune. Mul
oli  au seal õppida ning te-
geleda  ajalehe  ja  õpilas-
esindusega. Soovin edu kõi-
gile õpetajatele ja õpilastele
ja palju-palju õnne koolile! 

Anette Antsman
Minu  koolitee  TJG-s  on
veel pooleli, kuna õpin alles
põhikooli  viimases  ehk  9.
klassis.  Raske  on  uskuda,

et aeg on nii kiiresti läinud.
Häguselt mäletan veel oma
esimest  koolipäeva  aastal
2009.  Alustasin  nagu
Birgitki oma kooliteed süva
inglise  keele  suunas.  Alg-
klassides  vedas  mul  tõeli-
selt  hea  õpetajaga,  tänu
kellele on mul tänaseks tu-
gev  õppimispõhi  ja  kelleta
poleks mul praegu nii häid
tulemusi.  Järveotsast  sai
ka alguse mu suur armas-
tus tantsimise vastu. 

Meie koolil on tõesti
vedanud õpetajate  ja  kogu
kooliperega. Tänu teile olen
laia  silmaringiga  ja  tule-
viku  suhtes  ambitsiooni-
kas. Usun, et paljud õpila-
sed võivad sama öelda.  Ma
ei  tea  veel,  mida  tulevik
toob, aga olen kindlasti hu-
vitatud oma koolitee jätka-
misest meie kooli gümnaa-
siumiastmes.

Anette Antsman
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Palju õnne, Järveotsa kool!

Ma  olen  kohutavalt  tä-
nulik sellele kokkusattu-
musele,  et  ma  just  Tal-
linna  Järveotsa  Güm-
naasiumi  1.  klassi  õppi-
ma  asusin.  Ilma  nende
inimeste  ja  teadmisteta
ei oleks ma täna see ini-
mene,  kes  ma  olen.
Mäletan  oma  esimest
koolipäeva  nii  hästi  –
lilled,  õpetajad,  lapsed,
emad ja isad. Väga palju
sigimist ja sagimist ning
õhus  oli  tunda  millegi
uue  lõhna,  muidugi  ka
hirmu.  Suurte  inimeste
vahelt  ei  näinud  suurt
midagi,  kooli  ees  oli
pildistamise  järjekord
väravast  välja  ja  suure
elevuse tõttu ei suutnud
korrakski  paigal  püsida.
Mäletan,  et  ma ei  kart-
nud  üldse!  Ema  tuletab
mulle ikka vahel meelde,
et  olin  oma  praeguseks
väga  heale  sõbrannale
käe ümber kaela pannud
ja  öelnud,  et  ta  ei  nu-
taks,  sest  homme  peab
niikuinii  jälle  kooli  tu-
lema.

Koolis  on mul ka
õpingute  kõrvalt  alati
hästi läinud, ma ei taha
ennast  kiita,  vaid öelda,
et  sellist  ühtehoidvat
kooliperet  annab  otsida!
Kui  ma  alles  algkoolis
käisin,  hoiti  väikseid
suuremate  poolt  ja  vas-

tupidi.  Üksteist  austati
ja  aidati  olenemata  va-
nusest.  Alati  oli  keegi,
kellele  loota,  kordagi  ei
tundnud  ma  hirmu,  et
olen  oma  murega  üksi,
kellelgi oli ikka lahendus
olemas  ja  soe  abikäsi
ootamas või  mõni  ühine
koerustükk,  mida  teha.
Ühesõnaga, mõtlen seda,
et  kõigil  on  meie  koolis
oma koht – see ongi mi-
nu arvates see, mis teeb
Järveotsa eriliseks.

Personal  on  suur
osa meie kooliperest, ne-
mad on just need inime-
sed, kes seda peret koos
hoiavad. Väiksemana oli
hea  tunda,  et  koolis  on
olemas  see  hea  ja  sooja
südamega  klassijuhata-
ja, kes alati ära kuulab,
kui  mõni  mure  on.  Ka
teised  õpetajad  ja  töö-
tajad  on  alati  abiks  ol-
nud:  tühja  kõhtu  sai
alati käsitööklassis täita,
valutava  pea  ja  katkise
põlvega  võis  alati  kooli-
arsti juurde minna, isegi
kui  see  oli  kullimängu
pärast  päeva  neljas  kü-
lastus arsti juurde.
 Mäletan,  et  kooli
tahtsin ma alati  minna!
Kui  mõned  lapsed  olid
õnnelikud, et ei pea kooli
minema,  kas  haigestu-
mise või mõne muu asja
pärast,  siis  mina  olin

kurb,  sest  jään  kindla-
peale  tõeliselt  lahedast
koolipäevast  ilma.  Nii
lasin ma iga kord pärast
kooli sõpradel endale he-
listada  ja  kogu  päeva
sündmused  ette  kanda.
Kui päris aus olla, siis on
see  komme  mul  siiani
säilinud.  Olen  pigem
teistega  koos  koolis  kui
üksinda kodus. 

Ma  tunnen,  et
meie  kool  töötab  hästi.
Koolielu sujub ja kõik on
paigas  –  just  nii,  nagu
olema  peab.  Mäletan,
kui  „alles”  oli  kooli  25.
sünnipäev.  Kool  oli  ehi-
tud ja aulas oli kontsert.
Juba  siis  oli  nii  tähtis
tunne, et olen õigel ajal,
õiges kohas ja õigete ini-
mestega,  aga veel  usku-
matum  on  mõelda,  et
möödunud  on  juba  10
aastat ja mina olen ikka
veel siin. 

Pärast  9.  klassi
oli  meil  kõigil  võimalik
minna  teise  gümnaa-
siumisse, et oleks vahel-
dust.  Sain  minagi  tollal
heade hinnete tõttu teise
kooli  sisse,  kuid  miski
ütles mulle,  et seal  pole
minu  koht.  Kõik  need
õpetajad,  kellega  olen
harjunud,  kõik  need
klassiruumid,  kus  ma
olen  istunud,  ning  mui-
dugi  kõik  need  sõbrad,

kellega olen kasvanud –
minu inimesed! Kõik see
hoidis mind siin kinni, ja
praegu, olles 12. klassis,
võin  uhkusega  öelda,  et
paremini  polekski  saa-
nud  gümnaasiumi  osas
valida. 

Minu  klassivend
Hagar on rääkinud, kui-
das  9.  klassis  tundus
temagi jaoks nii loogiline
mõte minna kuskile teise
kooli gümnaasiumisse, et
vaheldust saada või uusi
inimesi  kohata,  kuid
nüüd on ta tihti tagant-
järele  mõelnud,  kui  õn-
nelik ta selle üle on, et ta
eliitkooli sisse ei saanud
ja meie gümnaasiumisse
jäi.  Seda  on  ka  paljud
teised öelnud. Meie kool
ongi kõige parem kool!

Just need väiksed
iseenesestmõistetavad
asjad  ongi  mulle  hästi
meelde  jäänud,  teinud
mind selleks, kes ma tä-
na  olen,  õpetanud  mind
teistest  inimestest  lugu
pidama ja hoolima, teisi
ära  kuulama  ja  nende
mõtteid austama.

Ma  soovin  süda-
mest meile kõigile palju-
palju õnne, jõudu ja jak-
su  ning  mis  peamine  –
hoiame  ikka  Järveotsa
lippu kõrgel!

Laura Somelar, 12a
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Järveotsa kool läbi aegade

Tallinna  55.  Keskkool
avati 1. septembril 1982.
aastal. Avamisel oli koo-
lis 1.–7. klass ja 9. klass.
Kokku oli koolis esimesel
aastal 745 õpilast. 1983.
aasta  veebruaris  avati
25-meetrine 4 reaga bas-
sein.

1985.  aasta  sügi-
sel  oli  koolis  juba  43
klassikomplekti  1194
õpilasega,  lisandunud
olid  vene  õppekeelega
neli  algklassi.  Järgmine
aasta  hakkas  kool  tööle
kahes  vahetuses,  õhtu-
poolne  vahetus  lõpetas
viis  aastat  hiljem,  kui
vene  klassidest  moodus-
tati Astangu kool. 

Meie  kool  on
kandnud  kolme  nime.
Tallinna 55.  Keskkoolist
sai 1991. aastal Tallinna
Järveotsa Keskkool ning
seitse aastat hiljem Tal-

linna  Järveotsa  Güm-
naasium.  Seda  nime
kannab kool siiani.

Koolil  on  olnud
kolm  direktorit.  Esime-
ne direktor  Malle  Eglon
juhtis  kooli  aastatel
1982–2001,  teine  direk-
tor  Riho  Uulma  2001–
2006. Tallinna Järveotsa
Gümnaasiumi  praegune
dirktor Siret Paasmäe on
olnud tööpostil juba aas-
tast 2006, käib tema 12.
õppeaasta direktorina.

Järveotsa kooli on
pidevalt  moderniseeri-
tud ja remonditud. 2009/
2010.  õppeaastal  toimus
majas  kapitaalremont
ning 2010.  aasta sügisel
sai kool alustada uues ja
kaunimas koolimajas.

Tallinna  Järve-
otsa  Gümnaasiumis  on
alati  olnud võimalik  õp-
pida süvendatult kunsti-
õpetust  ja  gümnaasiu-
mis  lisakallakuna  moe-

kunsti. Moekunsti suund
on  nüüdseks  iseseisva
haruna  lõpetanud,  kuid
gümnaasiumis on võima-
lik moekunsti õppida va-
likainena.  Läbi  aastate
on  võetud  osa  erineva-
test  moekonkurssidest,
Moe Mallelt on koju too-
dud ka peavõit.

1988.  aastal  sai
gümnaasiumis  õppima
hakata  ka  reaalharu
klassis.  Praegu  kannab
suund  nime  reaal-mee-
dia.  Suuna  valikaine-
teks  on näiteks  meedia-
õpetus,  filmikunstiaja-
lugu, elu keemia, joones-
tamine,  rakendusbioloo-
gia ning loodusteadused,
tehnoloogia ja ühiskond.

1993.  aastast  on
võimalik  gümnaasiumis
õppida  jaapani  keelt.
Jaapani keelt õpetab ju-
ba  ligi  kakskümmend
aastat  Hiroyuki  Sonobe.
Jaapani  keele  õpilased

õpivad ka Idamaade aja-
ja kultuurilugu.

1993. aastal alus-
tati  süva  inglise  keele
õppimisega  1.  klassist.
Inglise  keele  suunda  on
võimalik  olnud  aastaid
valida ka gümnaasiumis.
Õppesuuna  valikained
on  maiskonnalugu,  ing-
lise ärikeel  ning briti  ja
ameerika kirjandus. Tal-
linna  Järveotsa  Güm-
naasium  on  tuntud  kui
väga  hea  inglise  keele
riigieksami  tulemustega
kool.

Järveotsa  koolis
on  olnud  läbi  aastate
rohkelt  medaliste  –
kogutud  on  26  kuld-  ja
54  hõbemedalit.  Koolis
on  töötanud  mitmed
vilistlased, ka praegu on
personali  hulgas  viis
vilistlast  (Paul  Mesek,
Ann Aruvee, Esper Kaar,
Piret Murd, Merle Lätte-
kivi).

Järveotsa kool aastal 2017

Käesoleval  õppeaastal
õpib  TJG-s  753  õpilast
(kokku  31  klassikomp-
lekti,  neist  2  väikeklas-
si) ning töötab 51 õpeta-
jat.  Kooli  direktor  on
Siret  Paasmäe,  õppeju-
hid Tea Merisaar ja Mari
Uudelt, infojuht Eve Ta-
gavälja, haldusjuht Paul
Mesek,  huvijuht  Terje
Treimann-Tupits. 

Kooli  visioon  üt-
leb, et Tallinna Järveot-
sa Gümnaasium on täna-

päevane  konkurentsi-
võimeline  õppeasutus,
kus  väärtustatakse  üks-
teisest hoolivat ning tur-
valist  töö-  ja  suhtlemis-
keskkonda  ning  ollakse
avatud  uuendustele,
kuid säilitatakse ja väär-
tustatakse  traditsioone.
Siin  on  õpilastel  võima-
lik  arendada  oma  või-
meid ja huvisid, et kuju-
neda  iseseisvalt  mõtle-
vaks isiksuseks.

Kooli missioon on
tagada  kvaliteetne  hari-
dus  igale  õpilasele  vas-

tavalt tema eeldustele ja
võimetele,  luues  mitme-
kesise  ja  inspireeriva
õpikeskkonna.  Koolil on
kolm põhiväärtust: 
1) teadmised, oskused ja
hoiakud,
2)  avatus  ja  uuendus-
meelsus,
3) järjepidevus ja tradit-
sioonid. 

Kõikides  tege-
vustes  püütakse  juhin-
duda  koolirõõmu  mo-
tost. 

Järveotsa  koolis
on  ühtehoidev  kollektiiv

ja  tegusad  töötajad.  Ke-
vadel  saime  pärjatud
tiitliga  „Parim  tervise-
meeskond 2017”.  Õpeta-
jate  päeval  tunnustas
Tallinn  parimaid  õpeta-
jaid.  Tallinna  tunnus-
tuse sai ja riiklikule kon-
kursile „Eestimaa õpib ja
tänab“ esitati aasta põhi-
kooliõpetaja  kategoorias
õpetaja Esper Kaar ning
Tallinna  aasta  õpetaja
tiitli  pälvis  teiste  seas
õpetaja  Jaana  Skvort-
sova (vt pilti).

Anette Antsman

õp Triinu Lehtoja
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Meie  koolis  on  ka  mit-
meid  tegusaid  õpilasi.
Maikuus pälvis Tallinna
tegusa  õpilase  tiitli  abi-
turient  Säde  Lahtmets,
kes innustas oma tegut-
semisega  koolikaaslasi,
viis  ellu  omaalgatuslik-
ke  ideid,  korraldas  üri-
tusi,  lõi  aktiivselt  kaasa
koolilehe  toimetuses  ja
õpilasesinduses  ning  oli
pikki  aastaid  ka  tubli
rahvatantsija.  Ka mõnel
varasemal  aastal  on see
Tallinna  linna  välja  an-
tav  tiitel  määratud  just
meie  gümnasistile  (Jen-
ny Tupits, Carmen Kata-
riina Sikk). 

Kool  pakub  mit-
mekülgset huviharidust. 

Õpilastel  on  võimalik
osaleda järgmistes huvi-
ringides:  rahvatants,
show-tants, mudilaskoor,
laulu- ja pillimänguring,
disainiring,  plokkflöödi-
ring,  korvpall,  sport-
mängud,  keemiaring,
teadusring,  ajalehering,
näitering,  robootikaring,
programmeerimisring.

Õpilased osalevad
mitmetes  projektides.  8.
klassid  osalesid  2016/
2017. õppeaastal rahvus-
vahelises  projektis,  kus
inglise  keele  ja  geo-
graafia  tundides  kasu-
tati  aine  õpetamisel
ATS2020 mudelit.  Õppi-
misel  kasutati  elulisi
ülesandeid,  digitaalset
õpikeskkonda,  e-portfoo-

liot  ning  õppimist  toe-
tavat enese- ja vastastik-
hindamist.  Õpimudel
lähtus  arusaamisest,  et
õppeprotsessi  keskmes
on õpilane, kes teadlikult
ja sihipäraselt oma õppi-
mist juhib. 

Teist  aastat  osa-
leb kool  projektis „Sport
kooli“,  mille eesmärk on
tuua koolinoori  (algklas-
side  õpilasi)  liikumis-
harrastuse  juurde  koos-
töös  spordiklubide  ja
kvalifitseeritud  treene-
ritega,  kes  tutvustavad
oma spordiala ning selle
põhitõdesid. 

Septembrikuus
alustati  pilootprojektina
Haabersti  üldharidus-
koolides  kehalise  kasva-
tuse  tundide  raames
purjetamistreeningute-
ga,  milles lõid kaasa ka
Järveotsa  kooli  teise
klassi  õpilased.  Esmalt
keskenduti  veeohutuse-
le,  edaspidi  käidi  ka
õppepaatidega  merel.
Haven  Kakumäe  Jahi-
sadama juhi sõnul annab
purjetamistreeningute
koolidesse  viimine  või-
maluse  laiendada  tead-
misi mereohutusest ning
tõsta huvi veespordi vas-
tu.

Mitmed  klassid
on  viimase  õppeaasta
jooksul  osalenud  Kesk-
konnainvesteeringute
Keskuse keskkonna-
hariduslikes  program-
mides,  mida  pakuvad
Harjumaa  loodus-  ja
keskkonnahariduskesku-
sed.  Õpilased  saavad
käia  õppekäikudel  eri-
nevates  asutustes,  kuu-
lata  loenguid  ja  teha
rühmatöid. 

TJG  õpila-
sed löövad edukalt kaasa
erinevatel  võistlustel  ja

konkurssidel  (matemaa-
tikavõistlus  „Känguru“,
nuputamisvõistlus  „Ro-
sin“,  „Haabersti  Liiklus-
äss“, õpioskuste võistlus,
kunstikonkursid,  spordi-
võistlused  eri  aladel,
olümpiaadide  piirkonna-
voorud).

Jaapani  suuna
õpilastel  on  olnud  mitu
toredat  kokkupuudet
Jaapani  noortega.  Mai-
kuus  külastasid  meid
Osaka  Gakugei  Güm-
naasiumi  õpilased,  kes
meie  kooliga  juba  teist
aastat sellist toredat kul-
tuurivahetuskogemust
jagavad.  Avastati  ühi-
seid  huvisid,  uuriti  üks-
teise kultuuri kohta ning
leiti  sarnasusi  ja  erine-
vusi meie kooli ja Osaka
Gakugei  Gümnaasiumi
koolielus.  Jaapanlaste
eeskujul  prooviti  erine-
vaid traditsioonilisi  Jaa-
pani  mänge  ning  katse-
tati  kalligraafia  ja  ori-
gamiga,  selga  sai  proo-
vida traditsioonilisi  Jaa-
pani rõivaid. 

Septembris  võõ-
rustas  Eesti  Noorsootöö
Keskus  Jaapani  noorte-
delegatsiooni  Eesti-Jaa-
pani noortevahetuse raa-
mes ning Jaapani noored
külastasid ka meie kooli.
Noortevahetuse eesmärk
oli  toetada  Jaapani  ja
programmis  osalevate
riikide  noorte  vahelise
sõpruse ja mõistmise ku-
junemist,  kultuuride-
vahelist  õppimist   ja
rahvusvahelist koostööd.

Koolis  on   palju
üritusi, millest meelsasti
osa võetakse (nt rebaste
ristimine,  Jaapani  õhtu,
sõbranädal,  advendi-
hommikud  raamatuko-
gus,   võõrkeelte  päev,
jõulukontsert jne).

Direktor Siret Paasmäe, õpetaja Esper Kaar, õpetaja 
Jaana Skvortsova
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TJG kolm pühendunud direktorit

TJG-l on olnud 35 aasta
jooksul  kolm  direkto-
rit – Malle Eglon, Riho
Uulma  ja  meie  prae-
gune  direktor  Siret
Paasmäe.  Tegime  di-
rektoritega  intervjuu,
et nende kohta rohkem
teada saada.

Mis  aastatel  te  Järveotsa
koolis töötasite?
Malle Eglon: Olen Järveotsa
kooli  esimene  direktor,  kooli
rajaja  ja  töölerakendaja.  Töö-
tasin  Järveotsa  kooli  direk-
torina 1982–2001.
Riho Uulma:  Tallinna Järve-
otsa  Gümnaasiumis  oli  au
töötada 2001–2006.
Siret  Paasmäe:  Olen  TJG-s
2006.  aasta  augustist,  seega
juba 11 aastat.

Kuidas  te  TJG-sse  sattu-
site?
Malle  Eglon: Tolle  ajani
töötasin  Tallinna  17.  Kesk-
kooli õppealajuhatajana. Mind
kutsuti tollase Kalinini rajooni
haridusosakonda ja tehti ette-
panek  asuda  juhtima  uut
kooli.  Nõustusin  pärast  lühi-
kest mõtlemisaega.
Riho  Uulma: Olin  juba  ehk
liiga  kauaks  jäänud  Viimsi
Keskkooli, ikkagi 21 aastat.

Siret  Paasmäe:  Kandidee-
risin  direktori  ametikohale  ja
nii ma siia sattusingi. Ülikooli
ajal  olin  kaks  aastat  siin  ka
õpetajapraktikal.  Kool  jättis
mulle  armsa  mulje.  Andsin
oma esimesel tööaastal Järve-
otsas  lõputunnistused  kätte
nendele õpilastele, kellele and-
sin  tunde  ka  õpetajapraktika
ajal. See oli eriline tunne.

Millised omadused peaksid
ühel  õigel  direktoril  ole-
ma?
Malle Eglon: Üks õige direk-
tor  peab  olema  veendunud
perspektiivitundega,  võimali-
kult  tänapäevane  ja  innovaa-
tiline, tugeva tahtejõu ja veen-
dumusega oma töö tähtsusest.
Direktor  on  eestvedaja,  kes
toetub  ühtsele  õpetajaskon-
nale  ja  õpilastele.  Tal  peab
olema  korrektne  suhtlemis-
oskus ja avatus.
Riho Uulma: Eelkõige ausus
enda  ja  kooli  suhtes,  oskus
suhelda  kõigiga.  Julgus
vastutada.
Siret  Paasmäe:  Millised
omadused  just  direktoril  ole-
ma peavad,  on  keeruline  öel-
da, aga ta peab oskama näha
ja  tunda  kooli  kui  tervikut:
õpilased,  töötajad,  lapsevane-
mad,  koostööpartnerid,  linn.
See on elav organism, kus iga
rakuke on olulise  tähtsusega.

Direktor  peab  vastu  võtma
erinevaid  otsuseid,  ka  neid,
mis kõikidele ei meeldi. Direk-
tor avab uksi, aga edasi peab
inimene suutma ise minna. Ja
ust saab avada ka ainult neile,
kes suudavad areneda ja soo-
vivad edasi minna. Inimestes,
ka  juhis,  hindan  ausust,  pü-
hendumust,  julgust,  motivat-
siooni, teadmisi, koostööoskust
ja empaatiat.

Mis on direktori ameti juu-
res  meeldivat,  mis  keeru-
list?
Malle Eglon: Meeldiv on see,
kui koolil  on töökas, ühtne ja
uuendusmeelne  õpetajaskond,
kes suudab oskuslikult kujun-
dada  ja  arendada  õpilaste
positiivseid  eduelamusi.  Kee-
ruline oli see, kui koolilt nõuti
tolleaegsele  ühiskonnale oma-
seid  paraadlikke  üritusi  ja
ebaeluliste  ülesannete  täit-
mist,  mis  olid  trafaretsed  ja
koolielu segavad.
Riho  Uulma: Direktori  töös
pole ühtegi rutiinset päeva.
Siret Paasmäe: Eks keerulisi
olukordi  tuleb  ikka  ette,  aga
kõik  keerud  saab  lahti  haru-
tada, kui mõlemal osapoolel on
soovi, tahtmist ja aega. Tegeli-
kult teeb muret ja kurvastab,
kui  inimene  hoidub  vastutu-
sest  kõrvale,  olgu  see  siis
koolitöötaja  või  õpilane.  Iga

otsustusega kaasneb vastutus.
Rõõmu teeb, kui meie noortest
kasvavad  loovad,  mitmekülg-
sed  isiksused,  kes  suudavad
ennast  täisväärtuslikult  teos-
tada erinevates rollides: pere-
konnas, koolis/tööl ja avalikus
elus. Rõõmu teeb, et mind kui
koolijuhti  usaldatakse  –  nii
õpilased,  lapsevanemad  kui
õpetajad. Ja ma tunnen rõõmu
ka  pisiasjadest,  juba  hommi-
kusest  rõõmsast  terest,  hästi
korraldatud  üritusest,  teie
võitudest  igal  tandril.  Mulle
meeldib koostegemine ja koos-
olemine. See annabki jõudu ja
pakub rõõmu.

Millega teevad õpilased töö
kergemaks  ja  millega  ras-
keks?
Malle  Eglon: Loomulikult
teevad  õpilased  töö  kerge-
maks, kui nad hästi õpivad ja
käituvad,  huvituvad  tunni-
välisest tegevusest,  on töökad
ja  õpihimulised.  Raskemaks
teeb töö, kui õpilased rikuvad
korda,  ei  kuula  õpetajat  ja
jäävad õppetöös võlglasteks.
Riho  Uulma: Õpilaste  koos-
töövalmidus  on  üheks  eeldu-
seks  üksteise  toetamisele.
Raskeks  muudavad  töö  selli-
sed  õpilased,  kellel  puudub
motivatsioon  olla  edasijõudev
(eriti gümnaasiumi osas).

Carmen Katariina Sikk

Malle Eglon Riho Uulma Siret Paasmäe



INTERVJUU      7

Siret  Paasmäe:  Mulle  meel-
dib koostööd teha õpihimuliste
noortega.  Tunnustan  ja  rõõ-
mustan, kui minu juurde tul-
lakse  huvitavate  ideede  ja
mõtetega,  kuidas  koolielu
huvitavamaks  teha,  midagi
muuta, ise teha. Mitte nõuda,
vaid  tõesti  ISE  TEHA ja  siis
ka vastutada. Mind kurvastab
see,  kui  mõni  õpilane  seab
ohtu kaaslaste tervise või käi-
tub  teiste  suhtes  ebameeldi-
valt.  Ma ei  kannata  ükskõik-
sust  ja  jõhkrust,  ei  kannata
valetamist. Kurvastab ka, kui
oma kooli halvustatakse.

Milliseid raskusi on tulnud
direktorina  töötades  üle-
tada?
Malle  Eglon: Uute  õpetajate
sulatamine  kooli  kasvatustöö
protsessi,  liigne  ja  mahukas
paberlik asjaajamine ning ha-
ridusametnike  formaalne  ja
trafaretne  suhtumine  koolile
esitatavatesse  nõudmistesse.
Kooli õpetajaskonna ühtsetest
nõuetest ja ülesannete täitmi-
sest kinnipidamine.
Riho  Uulma: Raskusi  ja
õnnestumisi tuleb väga sageli
ette, nii  ei oska midagi konk-
reetset välja tuua.
Siret  Paasmäe: Eks  neid
raskusi  on  ikka  ette  tulnud.
Las  need  jäävad  minu  enda
teada.  Nii  mõnigi  raskus  on
tagantjärele  vaadates  koomi-
line, aga nii mõnigi jääb meel-
de.

Nimetage  üks  meeldejääv
sündmus  või  hetk  TJG-s
töötamise ajast.
Malle  Eglon: Meeldejäävad
on kaks sündmust: kooli ujula
avamine  ja  jaapani  keele
klassi  sisustamine  ja  tööle-
rakendamine.
Riho  Uulma: Meelde  tuleb
kaks  sündmust – see,  kui  oli
rebaste  ristimine  ja  mulle
riputati saba ja rebasekõrvad,
pidin  selliselt  päev otsa  ringi
vuhtima.  Teine  kord  oli
Jaapani  kirssidega  seotud  –
sain  paar  heas  mõttes  kaaki
auke  kaevama.  Kui  läksin
tööd üle vaatama, jäi mulje, et
nad  tahavad  maakera  teisele
poolele  välja  jõuda.  Jätkus
suur töö aukude täitmiseks, et
kirsipuud  ikka  veidikenegi
välja paistaksid.
Siret Paasmäe: Neid hetki on
väga  palju  olnud.  Kõige  roh-

kem teeb rõõmu ikka see, kui
meie  noortel  hästi  läheb,  kui
olete  saanud  mingiski  asjas
tunnustuse.  Kui kool  kui  ter-
vik saavutab tunnustuse. Olgu
see  siis  ainetund,  spordi-
võistlus, konkurss, olümpiaad,
võõrkeelte päev vms. Rõõmus-
tan,  kui  endine  TJG  õpilane
tuleb  oma  kooli  tagasi  tööle.
Rõõmustan,  kui  1.  septembril
on aula taas õpilasi täis ja mul
on,  kellele  aabits  kätte  anda.
Rõõmustan, kui kevadel lõpu-
aktusel  jagan  lõputunnistusi
kõikidele neile, kes 10. klassis
meil  alustasid.  Rõõmustan,
kui  teie  ees  esinedes  mind
kuulatakse.

Kelleks te lapsepõlves taht-
site saada?
Malle  Eglon: Lapsepõlves
soovisin saada õpetajaks, kus-
juures selles  soovis oli  eriline
roll  minu  algkooli  klassi-
juhatajal.
Riho  Uulma: Tegelikult
tahtsingi  millegipärast  eesti
keele õpetajaks saada, ju vist
ei  meeldinud,  et  mind  õpeta-
takse – tahtsin seda ise teha.
Siret  Paasmäe:  Esimesest
klassist  peale  tahtsin  saada
õpetajaks. Ma olevat õpetanud
ja korraldanud juba hästi va-
rakult.  Ja  eks  mind  ka  suu-
nati sellele.

Kellena te veel olete tööta-
nud?
Malle  Eglon: Peale  Tallinna
Pedagoogilise  Instituudi  lõpe-
tamist  suunati  mind  tööle
tollase  Jõgeva  rajooni  Sadu-
küla  8-klassilise  kooli  eesti
keele  õpetajaks.  1970–1975
töötasin sama kooli  direktori-
na. 1975. aastal kolisime pere-
ga  Tallinnasse  ja  siin  asusin
tööle  Tallinna  17.  Keskkooli
õppealajuhatajana,  töötasin
seal kuni 1982. aastani.
Riho  Uulma: Olen  olnud
autoremondilukksepp,  auto-
juht-ekspediitor  ja  õpetaja,
vahel ka pulmades isamees ...
Siret  Paasmäe: Olin  viis
aastat Maardu Gümnaasiumis
keelekümblusõpetaja. Tundide
andmine on mulle alati meel-
dinud.

Mis teeb ühest koolist hea
kooli?
Malle  Eglon: Ühest  koolist
teeb  hea  kooli  see,  kui  on
ühtne ja töökas õpetajaskond,

kui õpilased tahavad õppida ja
koolis  käia,  kui  avalikkus  ja
lapsevanemad  peavad  lugu
koolist  ja  oskavad  hinnata
õpetajate ja õpilaste koostööd,
kui koolil on moodne taristu ja
interjöör. 
Riho  Uulma: Traditsioonid,
selge  tulevikunägemus,  info
hea  levi  ja  eelkõige  head
õpilased, õpetajad ja mõistvad
lapsevanemad.
Siret  Paasmäe: Küsimusele,
mis on hea kool,  võib vastata
erinevatest  vaatenurkadest
lähtuvalt.  Hea  kool  on  koht,
kus on lugupidav ja usalduslik
suhe üksteisesse, kolmepoolne
koostöö ja vastutus – õpetaja,
õpilane,  lapsevanem.  Heas
koolis  on  õnnelikud,  teadmis-
himulised  õpilased  ja  nemad
teevad ka õpetajad rõõmsaks.
Soovin, et meil kõigil oleks tu-
gev oma kooli tunne, kus üks-
teist  toetatakse  ja  mõiste-
takse.

Kas  pooldate  numbrilist
hindamist?
Malle  Eglon: Pooldan  õpi-
laste  numbrilist  hindamist,
kuid  seda  tõetruude  hinne-
tega.
Riho  Uulma: Toetan  numb-
rilist  hindamist,  kuid  ei  tohi
unustada ka kõige tavalisemat
suulist tunnustamist.
Siret  Paasmäe: Tagasisidet
saab anda ka numbriliste hin-
nete kaudu.

Mida arvate Jaak Aaviksoo
mõttest, et kooliaasta võiks
alata 1. augustil?
Malle Eglon: Ei poolda Jaak
Aaviksoo küllalt poliitilist sei-
sukohta.
Riho  Uulma: Aasta  alguse
üle arutlemine on lihtsalt de-
magoogia,  ei  näe  küll  mingit
erilist vajadust muutmiseks.
Siret  Paasmäe:   Tarkuse-
päeva  on  tähistatud  ikka  1.
septembril.  Seega  kooliaasta
algus  võiks  jääda  traditsioo-
niliselt septembrisse.

Mida  arvate  Mailis  Repsi
mõttest,  et  gümnaasiumi
sissesaamiseks peab olema
keskmine  hinne  vähemalt
3,75?
Malle  Eglon: Olen  arva-
musel,  et  iga õpilane  on oma
arengus ja võimete ilmnemisel
väga  sageli  omanäoline.  Kus-
juures  suured  erinevused  on

poiste  ja  tüdrukute  arengu
tempodes ning ka väljundites.
Seetõttu  ei  poolda  sellist  ühe
vitsaga löömist. Sellest Mailis
Repsi  ettepanekust  kumab
läbi  kutsekoolide  maine  ja
tulemuslikkuse päästmine.
Riho  Uulma: Ei  toeta  güm-
naasiumisse saamiseks mingit
X lävendit.
Siret Paasmäe: Igal koolil on
kehtestatud  oma  vastuvõtu-
kord,  kus  on  paika  pandud,
milliste  kriteeriumite  alusel
gümnaasiumisse  võetakse.
Kas see peaks olema just 3,75
või midagi muud, võiks jääda
kooli otsustada. Gümnaasiumi
eesmärk  on  õpilase  ette-
valmistamine  õpingute  jätka-
miseks,  et  omandada akadee-
milist  haridust.  Arvan,  et
gümnaasiumis  õppimine  on
igale noorele jõukohane välja-
kutse.
Millised  muutused  toimu-
vad teie arvates hariduses
lähema 10 aasta jooksul?
Malle  Eglon: Lähituleviku
muutusi  on  raske  ennustada,
sest  digitaliseerimine  vajutab
kooli  arengusse  pitseri,  mida
on  täna  võimatu  hoomata.
Kindlasti  mängivad  rolli  ka
poliitilised  mängud  ja  poliiti-
kute  vastakate  seisukohtade
realiseerimine.
Riho  Uulma:  Ei  ole  küll
mingi selgeltnägija,  aga kind-
lasti  on  koolivõrk  muutunud.
Nagu  kunagine  haridus-
minister  ütles:  „Olen  terve
inimene ja nägemusi ei näe!”
Siret Paasmäe: Kool muutub
avatumaks,  paindlikumaks,
kooli  tuleb  veelgi  rohkem
tehnoloogiat.  Ilmselt  tuleb  ka
õpilastele  veelgi  rohkem
otsustamisvabadust, aga kind-
lasti ka vastutust.
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Järveotsas pikalt töötanud õpetajad – 

Riina Nõlvak Aune Kaljapulk Lia Kullerkupp Marje
Liedemann

Millal te 
meie kooli 
tööle 
asusite?

Töötan selles majas alates 
1983. aasta sügisest. Siis 
kandis meie kool Tallinna 
55. Keskkooli nime.

Koolis töötan kooli 
asutamisest alates.

TJG-s hakkasin tööle 
1983. a.

Kohe pärast ülikooli 
lõpetamist (1. augustil 
1984. aastal).

Miks 
hakkasite 
õpetajaks?

Perekonnaviga. Muudest 
ametitest polnud ma eriti 
midagi kuulnud. Elu andis 
siiski võimaluse teha ka 
raamatukoguhoidja ja 
inseneri tööd. Valik jäi 
endiseks.

Juba lapsepõlves 
mängisin nukkudega 
kooli!

Õpetajaks hakkasin 
juhuse tahtel.

Mina ei tahtnudki 
õpetajaks saada. Aga 
sõbranna käis muudkui 
peale ja nii me Tallinna  
Pedagoogika Instituuti 
sattusime.

Meenutage 
esimesi 
tööaastaid!

Esimese tööülesande sain 
majandusjuhatajalt – tuli 
värvida tualettruume. 
Esimesel tööaastal 
õpetasin 3. klassi, tunnid 
olid õhtupoolikul. Päevad 
olid pikad ja rasked. 
Otsustasin pühenduda 
pereelule.

Kooli esimene direktor 
Malle Eglon oli ise 
muusikat armastav 
inimene ning ta oli kohe 
algusest peale huvitatud 
muusikaklassi loomisest.

Oli näiteks periood, kus
hommikul tehti 
kooliraadio juhatusel 
hommikuvõimlemist, 
mingitel aastatel olid 
siin majas ka vene 
lapsed ja kool töötas 
kahes vahetuses.

1.d klassis, kelle 
klassijuhatajaks pidin 
saama, alustas kooliteed 
41 õpilast! Mingil ajal oli 
kool ka kakskeelne.

Kuidas on 
kool ja 
õpilased 
aastatega 
muutunud?

Muutused on olnud 
mäekõrgused alates 
koolivormi ja klassipäeviku
kadumisest, kuni 
nutitelefonide tekkeni.

Õpilaste arv on 
muusikaklassis olnud 
erinev. Teeb rõõmu, kui 
õpilasi, kes klaverit 
tahavad õppida, on palju.

Kool on palju 
muutunud ja muidugi 
ka õpilased on palju 
muutunud. Tundides on
enam lobisemist ja 
õppimine peab kogu aeg
lõbus olema, 
kohusetunnet on 
kõvasti vähemaks 
jäänud ja ka viisakat 
käitumist.

Silma on hakanud üha 
suurenev „mobiilsete” 
õpilaste hulk.
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hinnatud ja armastatud üle 30 aasta

Signe Tafenau Tiina Kadopa Marina 
Anfinogenova

Hille Väljaste Tiiu Härsing

Tööle vormistati mind 
1984. aasta sügisel. 
Olin siis 20-aastane 
tudeng.

Hakkasin tööle 1985, 
kuna kursusekaaslane 
kutsus tööle just TJG-
sse, minu kodu 
lähedasse kooli.

Tulin  Tallinna  55.
Keskkooli  tööle  1.  au-
gustil 1987. aastal.

Alustasin tööd 1986/87. 
õppeaastal, kui esimest 
aastat tulid lapsed kooli
6-aastaselt eriprogram-
mi järgi.

Viis aastat pärast kooli 
avamist ehk 1987. 
aastal. 

Õpetaja sai minust 
juhuse tõttu. Pärast 
keskkooli lõpetamist 
asusin õppima Tallinna 
Georg Otsa nimelisse 
muusikakooli flöödi 
erialale. Olin 3. 
kursusel, kui õpetaja 
Lia Kullerkupp pakkus 
tööd asja avatud 
muusikaklassis. Võtsin 
pakkumise hea meelega
vastu.

Lugesin lapsena väga 
palju. Meie kodus oli 
palju raamatuid. Kopli 
Kunstigümnaasiumis 
oli väga hea eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja 
Viivi Läll, tänu temale 
tekkis ka minul huvi. 
Läksin ainet, mitte 
selle didaktikat õppima 
Tallinna Pedagoogilisse
Instituuti ja saingi eesti
keele ja kirjanduse 
õpetajaks. Kõik muu on 
tulnud töö käigus.

Tahtsin vene keelt õpe-
tada sama hästi kui mi-
nu vene keele õpetaja ja
klassijuhataja vene koo-
lis.  Võtsin  temalt  ees-
kuju. 

Õpetajaks otsustasin 
hakata juba 5-aastaselt,
sest meie kõrval elas 
algklassiõpetaja, kelle 
töö tundus nii põnev. Ta
lubas mul isegi puna-
sega viisi kirjutada. 
Olin juba noorelt väga 
energiline ja organi-
seerimisvõimeline, 
kippusin alatasa kedagi
õpetama.

Juba kooliajal meeldisid
mulle käelised 
tegevused. Käisin ka 
kunstiringis. TPedI-s 
leidsin omale sobiva 
liiteriala (käsitöö, 
kunst, joonestamine) 
ning praktikatel käies 
tundsin, et mulle 
meeldib anda oma 
teadmisi edasi. Ei ole 
kordagi seda otsust 
kahetsenud. 

Õpilased olid tublid, 
harjutasid usinasti. 
Õpilasi tuli juurde, huvi
pilliõppe vastu kasvas. 
Ainuke mure oli õppe-
materjalide ja pillide 
nappuse pärast. Käisin 
paar korda Saksamaal, 
sain sealt hulga noote 
ja tõin ka pille juurde. 
Neid noote kasutan 
õppimisel tänaseni.

Ma pole suur 
meenutaja, aga 
mäletan, et sai 
näiteringi tehtud ja 
õpilastega koos 
näidendeid kirjutatud. 
Kõigeks oli aega justkui
rohkem – nii minul kui 
õpilastel. Loovust oli 
rohkem ja töörõõm 
suurem.

Esimesed tööaastad olid
väga rasked, põhjuseks 
väike sõnavara, karmid 
ülemused jne. Õpilased 
ei uskunud, et kui ma 
midagi nõuan, siis mõt-
len seda tõsiselt. Mind 
pandi pidevalt proovile. 
Õppisin õpilastelt kor-
rektset eesti keelt.   
Õpilased olid laia sil-
maringiga, vastust „ei 
tea!” kuulsin harva.

Esimesed tööaastad olid
väga põnevad ja 
tegutsemisrohked. Oli 
palju rohkem võimalusi 
teha klassivälist 
tegevust ja ka õpetajate
kooliväline tegevus, 
mille organisaator 
sageli olin, oli hästi 
põnev.

Tundsin juba esimestel 
tööaastatel, et olen 
teinud õige valiku. 
Materjale oli küll 
vähem kui praegu, aga 
töö sai ikka tehtud. 

Õppetöö oli algusaasta-
tel akadeemilisem. 
Tunnid olid kindlates 
raamides, lobisemiseks 
aega ei olnud. Praegu 
on kõik palju vabam. 
Õpilased on julgemad ja
avatumad ning julge-
vad isegi oma isiklike 
probleemidega õpetaja 
poole pöörduda. 

Küllap olen ka ise 
muutunud. Tahaks 
rohkem vaimu ja vähem
võimu, et oleks eelkõige
vaimujõudu.

Sellest saab lugeda 
ühest vanemast  kooli-
ajalehest (nr 8, märts 
2016), kus on minuga 
pikem  intervjuu. 

Kõik on muutunud. Alg-
klassilapsed on muutu-
nud – paljud on teisest 
keelekeskkonnast, sot-
siaalne ettevalmistus 
on nõrgem, palju on 
õpiraskustega lapsi, 
kooliväliseid tegevusi 
on vähem jne. Tore on  
see, et kooli õpetajapere
on aina noorenenud! 

Koolis muutub see, mis 
ajagagi muutub. Käsi-
töö on lastele alati 
meeldinud, see huvi ei 
ole vaibunud. Varase-
malt oli ehk ainult 
pisut rohkem aega 
lastel, et ka endale teha
riideid. Kolleegid ja 
kool on läbi aastate 
olnud toredad. 
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Rita Selgis klassi poole seljaga ei seisa!

Rita  Selgis  on  endine
TJG  bioloogiaõpetaja
ja  õppejuht,  kes  küll
juba  aastaid  töötab
teises  koolis,  kuid  on
kindlasti paljude vilist-
laste  koolimälestustes
ja   vanade  kolleegide
südametes.  Uurisime
Rita Selgise käest, kui-
das  tal  käsi  käib  ja
milliste  tunnetega  ta
TJG-s  töötatud  ajale
tagasi vaatab. 

Mis  aastatel  te  TJG-s
töötasite?  Mis  ameti-
kohtadel?
TJG-sse  tulin  tööle  kohe
pärast  ülikooli  lõpetamist.
1988.  aasta  sügisel  alusta-
sin  tööd  bioloogiaõpetajana,
hiljem olin õppealajuhataja.

Kokku  töötasin  TJG-s  19
aastat.  Seega olen TJG-st
eemal olnud 10 aastat.

Milliste tunnetega seda
pikka aega meenutate?
Ikka  soojade  tunnetega.
Ma olen piisavalt vana, et
tõdeda  –  vanasti  oli  rohi
rohelisem,  taevas  sinisem
ja kõik mälestused sellest
ajast on helged.

Kas tuleb meelde mõni
naljakas  situatsioon
TJG-s töötamise ajast?
Naljakaid  seiku  meenub.
Näiteks  minu  esimesel
tööaastal  põgenesid  7.
klassi poisid tunnist akna
kaudu  (bioloogiaklass  oli
esimesel  korrusel).  Poisid
tegid  seda  väga  vaikselt
ajal,  kui  mina  midagi
tahvlile  kirjutasin.  Üm-
ber  pöörates  nägin  vaid
viimase  lahkuja  ketsital-
du.  Ilmselt  sel  momendil

juhtunu mulle naljakas ei
tundunud, küll aga jõudis
mulle kohale teadmine, et
klassi poole liiga kaua sel-
jaga seista ei tohi.

Kas  olete  TJG  käekäi-
guga ka nüüd, 10 aastat
hiljem kursis?
Mingil  määral  olen  ikka
kursis.  Suhtlen  oma  en-
diste kolleegidega.

Kas raskem on töötada
õpetaja  või  õppejuhi-
na? 
Ma ei ütleks, et üks töö on
raskem kui teine. Mõlemal
on omad plussid ja miinu-
sed.  Sisult  on  need  tööd
muidugi  väga  erinevad.
Õppejuhi  töö  on  kohati
ametniku  töö,  õpetaja  töö
on  rohkem  loominguline.
Üks  ühine  ülesanne  on
neil ka – töörahu tagami-
ne. Õppejuht peab seda te-
gema  kooli  tasandil,  õpe-
taja klassi tasandil.

Kas  teile  meeldib  roh-
kem  õpetada  põhikoo-
lis või gümnaasiumis? 
Sellele  küsimusele  ei  os-
kagi  ma  vastata.  Suhtle-
mistasand  õpilastega  on
erinev.  TJG-s andsin aas-
taid tunde ainult gümnaa-
siumis  ja  ma  arvasin,  et
põhikooli  õpilastele  tunde
anda on raskem. Põhikooli
õpilased  tundusid  „liiga
väiksed  lapsed“.  Nüüd
olen  uuesti  avastanud  ka
põhikooli  võlu.  Tegelikult
on  hea  anda  tunde  mõle-
mas  kooliastmes,  siis  on
pilk  selgem  ja  mõistad
probleemide olemust pare-
mini. 

Miks  on  bioloogia  täh-
tis õppeaine?
Bioloogia  avardab  maa-
ilmapilti.  Kui  inimene  on
võõrandunud  loodusest,
sünnivad tema peas jabu-
rad ja kõigile kahjutoovad

ideed.  Bioloogiatunnid
peaksid mõistma panema,
et  maailmas  toimuvat  ei
saa  vaadelda  ja  hinnata
ainult  inimkonnakesk-
selt. 

Kas  teie  meelest  saab
kõiki  õpilasi  ühe  mõõ-
dupuuga hinnata?
Ei,  minu  meelest  ei  saa
kõiki  õpilasi  ühe  mõõdu-
puuga  hinnata.  Mulle
meeldib  geneetiline  mit-
mekesisus  ja  ma  ei  näe
põhjust  seda hindamisega
nii-öelda ära nullida. Loo-
mulikult  tuleb  arvestada
sellega, et igaühe õigus ru-
sikatega  vehelda  lõpeb
seal, kus algab teise mehe
nina. See tähendab, et kel-
legi eripära ei tohiks kah-
justada  teisi.  Ilma  hinda-
miseta muidugi ka ei saa,
sest  inimesed  ei  ole  are-
nenud  inglitest  ja  väike
sundus  tuleb  motivat-
siooni  tekkimisele  ainult
kasuks.

Kuidas olete rahul het-
keolukorraga  haridus-
süsteemis?  Mida  võiks
parendada?
Haridussüsteem,  medit-
siinisüsteem,  kohtusüs-
teem  …  Nendega  ei  olda
kunagi  rahul.  Kuna ühis-
kond muutub, ei saa üks-
ki inimestega tegelev süs-
teem  aastateks  muutu-
matuks  jääda.  Süsteemi
parendamine  on kantseliit
ja ma soovin sellest väljen-
dist hoiduda. Ma tahan, et
hariduselu  muudatused
oleksid  läbimõeldud,  et
õpetajate-õpilastega  ei
katsetataks, et suured õil-
sad ideed ei taanduks liht-
salt  järjekordseks  aru-
andeks,  mida  õpetajad
täitma peavad. 

Mida  soovite  Järveotsa
koolile 35. sünnipäevaks?
Pikka iga!

Mari-Liis Mets
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Kunstimuusa me kooli ei jäta ... 
Kuidas sündis kooli laul?

Kooli  hümn  on  kooli
üks  sümboleid,  mis
iseloomustab  just
seda  kooli  ja  kooli-
peret.  Ka  Järveotsa
kooli õpilased on aas-
taid  laulnud  laulu,
mis  siiani  meie  kooli
tulevaid  uusi  õpilasi
tervitab ja kooli lõpe-
tamisel  ellu  saadab.
Otsustasime  uurida,
kuidas kooli  laul  aas-
taid  tagasi  sündis.
Usutlesime TJG muu-
sikaõpetajat  Lia  Kul-
lerkuppu,  kooli  esi-
mest  direktorit  Malle
Eglonit,  laulu  heli-
loojat ja sõnade auto-
rit. 
Meie kooli  muusikaõpetaja
Lia  Kullerkupp  rääkis,  et
kooli  laulu  mõtte  algataja
oli  kooli  esimene  direktor
Malle  Eglon  ning  soovitas
kunagise  direktori  käest
täpsemalt  laulu  sünnilugu
uurida. Küll aga meenutas
õpetaja Kullerkupp, et lau-
lu  sai  veidi  lühendatud,
üks refrään jäeti vahelt ära
ning aja jooksul on muude-
tud  ka  laulus  mainitud
keeli  (kunagi  sai  koolis
õppida  näiteks  rootsi  ja
taani keelt).

Direktor  Malle
Eglon meenutas laulu sün-
di  nii:  „Minu  mäletamist
mööda  juhtus  see  hümni
tekkimine-saamine  1992.
aastal. Valmistusime tähis-
tama kooli 10. sünnipäeva,
esimest  suurt  juubelit.  Sõ-
nad kirjutas laulule õpilane
Kati  Henno,  viisi  saami-
seks  pöördusin  tollase

Keila  Keskkooli  muusika-
õpetaja Koit  Kirberi  poole.
Tema delegeeris minu ette-
paneku oma muusikust tüt-
rele ja nii saimegi hümnile
viisi.  Seega  on  meie  kooli
hümni  viisi  autor  Külli-
Katri Kirber.”

Võtsime  ühendust
ka  kooli  laulu  viisi  autori
Külli-Katri  Kirberiga,  kes
kannab  nüüd  nime  Külli-
Katri Esken. Kahjuks ta 25
aasta  tagust  laulu  loomist
ei  mäletanud  ja  kommen-
teerida ei osanud. Küll aga
saime teada, et Külli-Katri
on  muusikaga  tegelenud
lapsest  peale.  Ta  õppis
Keila Muusikakoolis klave-
rit,  Tallinna Muusikakesk-
koolis koorijuhtimist, muu-
sikateooriat  ja  kompositsi-
ooni, hiljem Tallinna  Kon-
servatooriumis  koorijuhti-
mist. Külli-Katri laulis aas-
taid  ansamblis  Kuldsed
Lindid.  Praegu  töötab  ta
Kuusalu  Kunstide  Koolis,
on helilooja ning muusika-
produtsent.

Meie  kooli  laulu
sõnade  autor  Kati  Henno,
kes  nüüd  kannab  nime
Kati  Koppel,  rääkis,  et
ülesande  kirjutada  kooli
laulule sõnad oli  8. klassis
andnud  eesti  keele  ja  kir-
janduse õpetaja Sirje Jaup
kogu  klassile.  „Aga  mina
siis  võtsin  kätte  ja  tegin
valmis, ema aitas ka natu-
ke  kodus  selle  juures  ja
kahe  peale  saime  valmis
need  sõnad.  See,  et  minu
luuletusele  tõepoolest  viis
tehti ja kooli lauluks võeti,
oli  ootamatu,  kuid  väga
meeldiv üllatus. Tegin liht-
salt kodust ülesannet! Eks
ma  olin  enne  ka  luuletusi
kirjutanud  ja  ka  õpetajale

näidanud.” Kati  Koppel  on
kolme  lapse  ema  ja  elab
Viljandimaal  Sultsi  külas.
Ta  on  lõpetanud  Tallinna
Majanduskooli  personali-
juhtimise eriala ning töötab
Viljandi  Vallavalitsuses
arenguspetsialistina.  Kati
meenutab:  „Koolis  oli  mu
lemmiktund  eesti  keel  ja
kirjandus.  Õpetaja  Sirje
Jaubi  käe  all  kirjutasime
kümneid  kirjandeid,  see
ladus  kirjutamisoskusele
korraliku  põhja  alla.  Ka
praeguses  töös  on  vaja
osata korrektses eesti  kee-
les end väljendada. Projek-
titaotluste kõrval  toimetan
ka valla  ajalehte ning kir-
jutan vahel lehte artikleid.
Mulle meeldib mu töö väga
ja  olen  maal  elades  õnne-
lik!”

3-aastane Kristi

6-aastane Kristi6-aastane Kristi6-aastane Kristi

Greete Saar

Järveotsa kooli laul 
Sõnad Kati Henno, 
viis Külli-Katri Kirber

Kunstimuusa me kooli ei jäta,
kauneid pilte näeb igal pool.
Spordipoiss ei jää elus hätta,
seda õpetab Järveotsa kool.

Koolis tore ju kõike on teha:
laula ja tantsi või treeni oma keha,
kõikjal on tunda õpetaja hoolt,
see ongi see Järveotsa kool.

Keeli võimalus koolis on õppida:
vene, inglise, jaapani, saksa.
Kududa, tikkida, arvutil trükkida,
liigset raha tarkus ei maksa.

Koolis käia ei olegi paha,
pärast tunde veel paljugi teha,
kes ujuma ruttab, kes näiteringi,
kes kannab kotis spordikingi.

Koolis tore ju kõike on teha:
laula ja tantsi või treeni oma keha,
kõikjal tunda on õpetaja hoolt,
see ongi see Järveotsa kool.

Kati Koppel, sõnade autor
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Õpetajate unustamatud
ütlemised
Maila Mölder:

Pane uks väljastpoolt kinni.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
Keemia – see on imelihtne!
Pea ei ole prügikast.
Lõputunnistusel tuleb hinne – puudumine „väga
hea”!
Ollallaa, wau!

Tiiu Härsing:

Kõik peab olema korrektne!
Miks nii lohakas?
Kabinet peab olema puhas, must kabinet on 
ebaesteetiline.
Kõht sisse, rind ette! 
Oh sa issand!

Laine Truupõld:

Su käed on nagu makaronid, nendega sa küll 
oma tulevast meest kallistada ei jõua.
Sa jooksed nagu katkine õmblusmasin.
Kui ma finišisse kommikoti panen, kas siis 
suudad staadioniringi 15 minutiga läbida?

Margarita Vaher:

See on SI-süsteemis!
Me oleme seda õppinud, sa pead seda 
teadma!
Mina tean vastust, aga sina ei tea!

Tiina Kadopa:

Jälle oled sa tulnud labidata põllule.
Koristage oma ridikülid ahvikiirusel laudadelt!
Tead, ma hakkan su kõige magusamates 
unenägudes ka figureerima!
Komasid ei tohi loopida nagu Oscar Wilde loopis
raha alžeeri hulkuritele. Mitte midagi ei tohi 
loopida! Ei raha, elu ega komasid!
Mitte nagu, vaid päris kindlasti!
Sa oled rumal nagu antiikaja saabas!
Kao mu auraruumist!

Galina Sergejeva:

Jutud jätta!
Riigikogus on ainult 101 kohta, kõik te sinna
ei mahu.
Miks sa siin oled?
Miks sa ikka käid siin pinki hõõrumas?
Pole vaja siin olla, kui ei tunne asja vastu 
huvi!
Gümnaasium on vabatahtlik!
No mis see nüüd on siis nüüd siis?

Mare Kaljuste:

Jumal, anna kannatust!

Sirje Jaup:

Pange nüüd hoolega tähele, nüüd tuleb 
kuldmuna!

Triinu Lehtoja:

Pane ära, päriselt ka, nōme on!
Ära ole nōme!
Astu välja!

Esper Kaar:

Uju ära!
Pane ära!
Mula!!!

Ütlused kogus vilistlastelt ja 
praegustelt õpilastelt ajalehe 

toimetus.
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Ly Hollas:

Aitäh, musu, võta kommi!
Mis kirbukaka see veel on!?
Tee teisele head, saad ikka labidaga vastu pead.
Oh hoidku jumal selle eest, kui naine peksab 
oma meest. 
Pikk kui latt, loll kui tatt.
Musirullid, moosipallid!

Luule Seppor: 

Ärge tulge mulle ütlema, et te tahate kõik 
gümnaasiumisse tulla, appppiii! Mina ei 
taha teid gümnaasiumis näha!
Millal te ükskord hakkate mõtlema, kuidas 
te saate nii lollid olla, oh my god!
Tõuske ja särage!
Te olete loll kui lauajalg.

Ruti Nõmm:

Siin klassis võib kõõluda ainult kodust kaasa 
võetud tooliga!
Istu, eluaegne 1, ja nüüd oled madalam kui 
muru.
Siin on emakeeletund mitte disko.
Ma märgin, kes on allakäigutrepi viimasel 
astmel.
Vastik mäletseja, varsti on amuu ka.
Loe oma kakand ette!
Tund algab vaikiva terega. 
Kui gümnasist tahab tunni ajal WC-sse minna, 
siis tal on tõsised terviseprobleemid. 

Maimu Kuri:

Awful!
Don’t argue with me!
One is your mark!
I will give you two „ones”.
It is all the same to you.
No such answer as „I don’t know”. You are 
an idiot – go home.
Tomorrow you will write a test on it, we’ll see
how you manage, smoking in the bushes and 
spending time in the ladies´room.
You are like aliens sitting there, knowing 
nothing. 

Terje Treimann-Tupits:

Ask me, if I care.

Dagmar Seljamäe:

Paljas õpik!!!

Marina Anfinogenova:
Kошмар!
Tихо, poisid!

Heldi Oese:

Annan vitsa, aga präänikut ka!
Minu kallid kukununnukesed.

Maiki Lauri:

Ära jumala eest kuula!
Nagu vanadekodus töötaks: kõigil on juhtmed 
kõrvas või on seniilsed.

Ann Aruvee:

Ma jumaldan välteid!
Võiksin päev otsa komasid panna!

Eve Tagavälja:

Siin ülesandes on nüüd küll mingi kala sees.
 

Mari Uudelt:

Ei istu põrandal!

Aleksandra di Maio:

Mehed ja girls, naised ja poisid!

Merike Turb:

Vihm ei sega õues kehalise tegemist!

Lia Kullerkupp:

Pane see kiluvõileib ära!

Malle Eglon:

Viinamarjad on hapud.
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Abielus klassikaaslasega
Igaühe jaoks on siin elus see üks ja ainus. Äratundmine, et just tema on see õige, võib tulla
koolis,  ülikoolis  või  hiljem  tööelus.  Eriti  armas  on  see,  kui  inimesed  leiavad  end  juba
kooliajal  ja  on  otsustanud  kogu  elu  koos  veeta. Tegime  intervjuu  kahe  TJG  lõpetanud
paariga,  kes olid klassiõde ja klassivend ning on nüüd abielus.  Saage tuttavaks Karin ja
Margus Pae ning Reneli ja Tõnis Tikerpuuga.

Karini ja Marguse lugu

Mis  aastatel  te  meie
koolis õppisite?
Õppisime  1.–12.  klassini
ühes klassis (1984–1995).

Kas olite paar juba koo-
liajal?
Esimest  korda  käisime
kohtamas,  kui  õppisime 4.
klassis. Siis tuli pikk paus
ja uuesti sai meist paar 12.
klassi sügisel. 

Milline  on  esimene  mä-
lestus teineteisest? 
Margus ütleb alati,  et mä-
letab  mind  juba  esimesest
koolipäevast,  kui  käisime
söögivahetunnis.  Mina ole-
vat sööklas naernud ja rää-
kinud ning ta oli siis mõel-
nud, et see on küll üks jul-
ge tüdruk. Toiduks olid ol-
nud  juustuvõileivad.  Mina
nii konkreetse mälestusega
välja tulla ei saa, küll aga
mäletan,  et  Margusel  oli

välismaa pinal, mis oli sel-
lel  ajal  ikka  väga  uhke
värk. 2. või 3. klassis orga-
niseeris  aga  Marguse  isa
meile  ekskursiooni  külm-
hoonesse (jäätisetehasesse),
kus  kõige  muu  huvitava
kõrval võisime süüa nii pal-
ju jäätist, kui ise soovisime.
Mina  olin  siis  väga  suur
jäätisesõber.  Mäletan,  et
pärast  trammipeatuses
trammi  oodates  värisesin
suurest jäätise söömisest ja
mõtlesin, et Margusel ikka
veab, sest ta isa töötab jää-
tisetehases.  Ei  osanud siis
uneski näha, et sellest tore-
dast klassivenna isast saab
ükskord minu imeline äia-
papa. Selle teineteise mär-
kamisega on selline lugu, et
eks  me  oleme  üksteisele
alati  sümpaatsed  olnud.
Ühiseid  ettevõtmisi  oli
kooliajal  palju  ning  see-

tõttu sai ka koos palju aega
veedetud, mis omakorda lii-
dab kokku.   

Kas  klassikaaslasega
suhtes olemine on lihtne
või keeruline?
Iga  suhe  on  unikaalne  ja
see,  kas  koos  on  klassi-
kaaslased  või  mitte,  ei
mängi siin väga suurt rolli.
Tähtsad  on  ikkagi  need
kaks inimest, kes selle suh-
te  loovad.  Aga  kindlasti
ühine kooliaeg, kogemused,
ja mälestused liidavad kok-
ku ja loovad tugeva vunda-
mendi  paarisuhtele.  Huvi-
tav on selles võtmes mõelda
küll, et  oleme tänaseks üle
poole oma elust paar olnud.

Kuidas aru saite, et ole-
te  teineteise  jaoks  loo-
dud?
Koos oli hea olla. Oli siis ja
on praegu.  

Mis on hea suhte valem?
Usaldus,  armastus,  pühen-
dumine,  sõprus,  huumori-
meel, soov koos olla. 

Millised  olid  teie  pul-
mad?
Imekaunid  pulmad  Saare-
maal  pere,  lähedaste  ja
sõprade ringis.

Milline  on  teie  pereelu
praegu?
Meie peres on kaks vahvat
poega,  kes  tänaseks  on
mõlemad  juba  koolipoisid.
Rõõm on  nende  kasvamist
jälgida  ja  koos  nendega
kasvada. Mõlemad töötame
ametikohtadel,  mis  paku-
vad  nii  rõõmu kui   enese-
teostust.  Meie  perekonda
iseloomustab  vahest  kõige
rohkem  märksõnana  koos-
olemine.   

1995 2002 2015

Greete Saar
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Reneli ja Tõnise lugu 

Mis  aastatel  te  meie
koolis õppisite?
Õppisime  TJG-s  1990–
2002.  Põhikoolis  käisime
paralleelklassides,  güm-
naasiumis samas klassis.

Kas olite paar juba koo-
liajal?
Ei,  kooliajal  me  otseselt
paar ei olnud. Samas tuleb
tõdeda,  et  alates  10.  klas-
sist,  mil  meist said klassi-
kaaslased, tundsime  teine-
teise  vastu  kohe  sümpaa-
tiat ja see oli vist ikka veidi
rohkem kui lihtsalt sõprus.

Milline  on  esimene  mä-
lestus teineteisest?
Tõnis:  Esimene  mälestus
Renelist  pärineb  8.  klassis
lasketiirust.  Lasketiir asus
kooli  keldris  ning  trenni
tehti õhkrelvadega. Võima-
lik,  et  mulle  tegi  nalja,
kuidas  ta  püssist  laskma
õppis.
Reneli:  Esimene  mälestus
Tõnisest  oli  lasketiirus,  et
mis  imelikud  poisid  need
siin lasketiirus käivad ☺

Kas  klassikaaslasega
suhtes olemine on  liht-
ne või keeruline?
Klassikaaslasega  suhtes
olemine  ei  erine  oluliselt
mitte-klassikaaslasega

suhtes  olemisest.  See,  kas
suhe  on  lihtne  või  kee-
ruline,  sõltub  tõenäoliselt
muudest asjaoludest. Kuigi
me  suhtlesime  tihedalt  ka
pärast  keskkooli  lõpeta-
mist, sai meie suhe päriselt
alguse  alles  7  aastat  hil-
jem.  Jõudsime  teineteist
enne  suhtesse  astumist
hästi  tundma  õppida,  sa-
muti  oli  aastatega  tekki-
nud  palju  ühiseid  tutta-
vaid.  Tore  on  nüüd  koos
klassikokkutulekutel  ja
vilistlaste  üritustel  käia,
enamik üritusi on ühised.

Kuidas  te  saite  aru,  et
olete  teineteise  jaoks
loodud?
Kui  gümnaasiumis  ühte
klassi  sattusime,  hakka-
sime ka rohkem suhtlema.
Meil  mõlemal oli  oma sõp-
ruskond,   need  kaks  sõp-
ruskonda  hakkasid  oma-
vahel  tihedalt  läbi  käima.
Kuna  meil  oli  Tõnisega
juba algusest  peale tõmme
teineteise  poole,  siis  tihti
peod  läksid  nii,  et  lõpuks
me  ikka  kahekesi  kuskil
vestlesime  kõiksugu  maa-
ilmaasjadest.  Keskkooli
lõpupeost  alates  tekkis
meie  vahel  ka  midagi
enamat  kui  ainult  sõprus,

kuid meie teed läksid mõne
aja  pärast  ikkagi  lahku.
Pärast  TJG  lõpetamist
läksime  mõlemad  Tallinna
Majanduskooli  õppima,
kohtusime koolis  aeg-ajalt,
kuid  elasime  muidu  oma
elu. Ka hiljem tekkis meie
vahel  aegu,  kus  olime
jällegi  enamat  kui  sõbrad,
kuid ka need ei kestnud üle
mõne  kuu.  2009.  aastal
sattusime  jällegi  tänu
ühistele sõpradele kokku ja
sellest  ajast  alates  hakka-
sime  teineteisega  rohkem
läbi  käima.  Oli  ilus  suvi,
palju toredaid üritusi ja me
armusime  teineteisesesse
lõplikult. Meil oli koos väga
tore,  kõik  tundus  olevat
õige  ja  varsti  kolisime  ka
kokku. 3. augustil 2009 sai
meist  nii-öelda  päris  paar,
3.  augustil  2011 kihlusime
ja  täpselt  aasta  hiljem
abiellusime.

Mis on hea suhte valem?
Räägime omavahel  kõigest
ja ilma keerutamata, pikad
vestlusõhtud  on  suhtes
väga  kasulikud.  Jagatud
mure  on  pool  muret  ning
jagatud  rõõm  on  topelt-
rõõm!  Oluline  on  teist
päriselt  kuulata ja mõista.
Kui  midagi  läheb  valesti,

siis  me  oskame  andeks
paluda  ja  andeks  anda.
Suhtes  on  tähtis  olla  ka
head  sõbrad!  Ühiselt  koos
ajaveetmine  ja  erinevate
asjade  koos  tegemine  on
samuti  hädavajalik  ning
aitab  lähedust  hoida.  Ja
kindlasti  tuleb  olla  selle
kõige eest tänulik!

Millised  olid  teie  pul-
mad?
Pulmad  olid  meil  päris
suured.  Meid  laulatati
3.08.2012  Tallinna  Jaani
kirikus  –  see  oli  väga
maine, armas ja südamlik.
Pulmapidu  toimus  Lille-
paviljonis.  Me  olime  väga
õnnelikud  ja  jäime  oma
pulmadega  väga  rahule.
Päev  oli  pikk  ja  emotsio-
naalne ning toob hea tunde
südamesse alati, kui sellele
tagasi mõelda.

Milline  on  teie  pereelu
praegu?
Oleme  abielus  olnud  juba
viis  aastat.  Meil  on
ülivahva  1-aastane  poeg
Gregor ja kiisu Sebastian. 
Elame  kõik  toredasti
Nõmmel  mändide  vahel.
Meie kodus on palju rõõmu
ja naeru.

2002 2012
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 Järveotsa kool 35

Rõõmsalt kutsub õpetaja, 
meil on tore koolimaja.
Värvirikas ja helge,
õppida siin hea ja kerge.

Meil on palju hindeid viisi,
nagu hiinlastel on riisi.
Sekka mõni neli, kolm,
harva mõni kaks või üks – 
eksida võib igaüks.

Tantsuringid, lauluringid – 
meil on kõike, mida soovid.
Saab ka ujuda ja joosta,
pilli mängida ja loota,
et nii oma kooli soojas süles
kasvan vahvaks lapseks üles.

Miia Herja

Minu koolil nimeks Järveotsa,
sest see asub üsna Harku järve otsas.
Kool on suur ja uhke maja – 
pakub meile kõike, mida vaja.

Hommikuti käime virgalt tunnis,
sõpru kohtame me vahetunnis.
Õpetajad toredad on koolis,
tunnen, et see kool must tõesti hoolib.

Siin saab käia mitmes huviringis,
käia trennis, joosta hoovis ringi.
Kooli ujula on suur ja tore,
seda meie naaberkoolil pole ☺

Koolimaja väga moodne välja näeb,
ometi on koolil jälle sünnipäev.
Kui ei teaks, ei usuks siis,
et koolil vanuseks on 35!

Lauri Martin Pallas

Taas kui septembrikuu saabub,
ma ikka koolipingis maandun.
Sügisel mul vaid üksainus hool,
ootamas mind Järveotsa kool.

Järveotsa kool sel aastal sünnipäeva peab,
kui torti ka saab, siis mul vist veab.
Hetkel mul eesmärgiks vaid hinne viis,
Järveotsa kool aga juba kolmkümmend viis.

Järveotsa kooli ikka jalad mind viivad,
pean meeles, et tarkus annab mul tiivad.
Koolitee mul veel kümme aastat pikk,
mis minu jaoks tundub kui igavik.

Sirgudes targaks ja suureks, ma tean,
Järveotsa kool mind juba alt ei vea.
Õppides selgeks saavad tõde ja vead,
õpetaja Birgit soovib kõigile head.

Fred-Erik Sepp

Meil on parim kool,
sellist ei leidu igalpool.
Birgit õppida annab meile palju,
see teeb meid kindlamaks kui kalju.
Ravo treenib meist kiired, 
koju minnes teen lisatiire.
Di Maio paneb nõtkuma meil puusa,
teeb minust räppija tuusa.
Riina meil õpetab inglise keelt,
et saaksime välismaal avaldada meelt.
Tatjanaga joonistame näiteks lehti puule,
hiljem joonistaks klassi kas või kuule.
Ja lõpuks lähen ma koju,
on mul alati hea tuju.
See siin on meie luule,
mida sa iga päev ei kuule.

Travis Merelaid

Kool kohtab meid,
kool õpetab ja ootab meid.
Esimene kell ja viimane kell – 
iga aasta heliseb kellelegi.
Kellelgi hakkab esimene tund,
keegi ütleb koolile „head aega!”.
Aitäh, kallis imeline aeg!
Me armastame sind, Järveotsa kool – 
ja see on igaveseks!

Alissia Merkulova

Kolmkümmend viis – 
see pole keskeakriis.
Pidu alles algab, 
me juubilar kargab.

Pole midagi halba,
kui lööme temaga kampa,
tantsusaateks kõlab
oppa gangnam style.

Varsti, varsti 35, 
aga meie kool on ikka nagu uus.
Ja pidu toimub ikka novembrikuus.

Kadi-Riin Kutser

Hommikul teeb õpetaja silmad lahti.
„Mis päev täna on?” kohe üldse ei saa mahti.
Siis lõpuks kooli jalutab,
pea mõtlemisest valutab.

On sügisene ilm ning vihma sajab,
märg õpetaja näeb lõpuks koolimaja.
Koolimajal kurb on meel,
sünnipäev on lõpu eel.

Õpetajal meelde tuli,
mis ta unustanud oli.
Meie kool sai 35,
meelde tuli lauluviis.
Koolile korraldati tore pidu
ning loeti luuletuste ridu.

Reelika Umda

Luuletused teemal „Järveotsa kool 35” 
kirjutasid 4.c klassi õpilased. Neid juhendas 

õp Birgit Puumets.
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Vilistlased meenutavad 
lõbusaid lugusid kooliajast

● Läksime pärast bändiga esinemist aula tagaseinas asuvasse raadioruumi. Raadioringi poisid olid 
avastanud ühe seina tagant tühja ruumi, millest keegi kooli personalist tol ajal teadlik polnud. Seal 
toimusid mitmed vägevad salapeod. Mis seal salata, tehti ka salaja suitsu ning tuhatoosina kasutati 
Lenini pronkskuju, mille pea pealt oli kuppel maha saetud. Kui mõni koni oli korralikult 
kustutamata, siis tõusis Lenini peakolust suitsu, millele keegi kohalolijatest tähendusrikkalt viitas: 
„Kutid, vaadake, Lenin mõtleb!” 

● Aasta siis oli 1987, sündmuskoht keemiaklass ja õpetaja Maila Mölder. Kell oli kaheksa hommikul ja 
enamik õpilastest unesegased. Keemik ei kaotanud lootust, et mõnel ärksamal valem ikka meelde 
jääb. Lõpetuseks ütles ta, et kes tunnis magada tahab, võtku padi kaasa. Järgmisel nädalal samal 
ajal olid õpilastel padjad kaasas ja sai mõnusalt silma looja lasta.

● Keemiaõpetaja Maila Möldri õpetussõnad on endiselt meeles. Tõenäoliselt oli aasta 1985, kui 7. 
klassis algas keemia õppimine. Keemik rääkis pikalt ja laialt ainetest ning sellest, kuidas ained 
omavahel reageerivad, mis tulemus on jne. Meenub, kuidas ühel hetkel õpetaja küsis, endal kaval 
helk silmis, kuidas reageerivad omavahel suhkur ja manna. Pakuti erinevaid võimalusi, mida keemik
eelnevalt oli õpetanud. Õiget vastust ei tulnud ega tulnud. Pika pinnimise peale ütles keemik, et 
ainus viis neid omavahel reageerima panna on keeta mannavahtu ja see konsumeerida!

● Varasematel aegadel pidi kirjutama klassijuhataja õpilaste kohta iseloomustusi, kui nad kooli 
vahetasid või lõpetasid. Keemik jagas meile paberilehed kätte, et me end eelnevalt ise kirjeldaks. 
Paar vembumehest klassivenda panid iseloomustusele ilusa pealkirja „ISE LOO MUSTUS!”.

● Minu kehalise õpetaja oli Laine Truupõld. Kord jooksime staadioniringi, vihma sadas. Truupõld jälgis
meid ujula aknast, pea aknast väljas, vihmavari pea kohal. 

● Kui kellelgi on õnnestunud omada klassijuhatajana Tiina Pranglit, siis kindlasti on mälestuste 
pagasis heegeldatud/palistatud servaga nimelised tolmulapid, mis tema selja taga asuvas klaaskapis 
korrapidajat ootasid. Kuigi õpetajana kardetud, oli ta klassijuhatajana hästi kaitsev ja soe inimene.

● Meenub igahommikune juhtkonna kontroll treppide juures. Küüned, silmad, kõrvarõngad. Meik 
eemaldada, sõrmused ära võtta, küünelakk – häbi! Kontsakingad olid ka lubamatud ja pioneerirätt 
pidi olema rangelt kaelas ja loomulikult triigitud. Aastatel 1985–86 muutus asi veidi paindlikumaks, 
soetasin koolis käimise tarvis isegi väikse kontsaga kingad ja ka ripsmetušš tekkis käekotti. 
Iseenesest oli direktor Malle Eglon mõistev ja tore inimene, aga aeg oli selline.

● Istusime rahulikult inglise keele tunnis ja olime jäägitult süvenenud õppimisse. Õpetaja poolt hakkas
kostma kummalisi korinaid ja muid soolte tegevusele iseloomulikke hääli. Mida aeg edasi, seda 
rohkem me õpetaja tervise pärast muretsema hakkasime. Kui äkki sai asi selgeks. Nimelt asus 
õpetaja Kuri klassi kõrval õp Lehtmetsa klassiruum, kus teine pool klassist teadmisi omandas. Nende
kahe seina vahele oli tekkinud (tekitatud?) auk. Ja loomulikult ei olnud hääled, mida me kuulsime, 
pärit õpetaja kõhust, vaid üks klassivend oli oma tavapärast vaimukust näitamas ja häälitses 
kõrvalklassis augu juures. Ühel hetkel hakkas ka august vett klassi voolama. Mingi ime läbi olid 
kõrvalklassi ajugeeniused läbi selle augu hakanud õp Kuri klassi põrandat kastma.

Lood kogus vilistlastelt  
kooliajalehe toimetus.
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Lapsesuu ei valeta 

Palusime 1. klassi õpilastel mõtiskleda järgmistel teemadel.

Meie kool sai 35-aastaseks. Kas 35 on noor või vana?
Raul – Noor, sest ta ei ole üle 100 aasta.
Alexandra – Vana, sest see on väga palju.
Margaret – Vana. Ei oska öelda.
Laura – Vana, sest 35 on päris suur number.
Sten – Vana, sest see on peaaegu täiskasvanud.
Kristjan – Isegi üsna noor. Sest emme on ka 35 ja ta on ka noor.

Mida sa soovitaksid meie kooli direktorile?
Raul – Et ta vaataks, et panku ei röövitaks.
Alexandra – Palju õnne, kui tal on sünnipäev.
Margaret – Õnne!
Laura – Kõiki häid asju, nagu head koolijätku.
Sten – Head tööd!

Milline oleks sinu unistuste kool?
Raul – Mis see veel on?
Alexandra – Poevahetundidega kool oleks minu unistuste kool.
Margaret – Igavese koolivaheajaga.
Laura – Tore ja ilus.
Sten – Pikema kooliajaga.
Kristjan – Meie kool ongi unistuste kool – siin on kõik olemas.

Mida sa sooviksid meie koolile 35. sünnipäevaks?
Raul – Sooviksin, et ta oleks saja-aastane.
Alexandra – Õnne!
Margaret – Õnne, väga palju õnne!
Laura – Head koolijätku!
Sten – Ei tea.
Kristjan – Et kool elaks veel kaua-kaua.

Mis sa arvad, milline on kool 35 aasta pärast?
Raul – Ilusam.
Alexandra – Ta on vana.
Margret – 36.
Laura – Samasugune.
Sten – Rohkemate kaunistustega.
Kristjan – Hästi ilus. 4.a klass

Christopher Kulasalu, Tomy Aleksejev
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Nutisõltuvus – kas probleem ka meie 
koolis?

Uurisime meie  kooli  õpilaste  käest,  kui  sõltuvuses  nad  oma hinnangul  on  nutiseadmetest.
Küsitluses osales 118 õpilast 1.–12. klassini. Õpilasi, kes arvavad, et nad on nutiseadmest väga
sõltuvuses, on vaid 16%. Neid, kes arvavad, et nad on natuke sõltuvuses, on 31%. Neid, kes
arvavad,  et  nad on vähesel  määral  sõltuvuses,  on 22% ja neid,  kes arvavad,  et  nad polegi
sõltuvuses, on lausa 31%. Kartsime hullemat!

Koomiks

Mari-Liis Mets, Amina Okbani

16%

31%

22%

31%

Mil määral oled nutiseadmetest sõltuvuses?

Väga sõltuvuses

Natuke sõltuvuses

Vähesel määral sõltuvuses

Ei ole üldse sõltuvuses

Emily Ridal, vilistlane
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Mis on kooliajast meeles? Vilistlaste

KÜSIMUSED

Mart Vill 
(18. lend)

Helene Uppin (Urva)
(22. lend)

1. Mis keelkonda kuulub eesti keel? 
(soome-ugri)

soome-ugri

 1 p

Uurali keelte soome-
ugri rühm?

  1 p

2. Mis kujundiga on tegemist?

    (täisnurkne trapets)

trapets

1 p

trapets

1 p

3. Nimeta keedusoola keemiline valem. 
(NaCl)

NaCl

1 p

NaCl 

1 p

4. Kas valgus levib vaakumis? 
(jah)

jah
1 p

jah 
1 p

5. Mis on hüpofüüs? 
(ajuripats)

–
0 p

Mingi üle[liigne] (hüpo) 
kasv (füüs)?                 0 p

6. Millised mäed on Euroopa idapiiriks? 
(Uuralid)

Uuralid
1 p

Kaukasus ja Uural
1 p

7. Mis aastal lõppes I maailmasõda? 
(1918)

1920
0 p

1918
1 p

8. Kes on ooperi „Carmen” autor?
(Georges Bizet)

–
0 p

Bizet
1 p

9. Kirjuta tegusõnade rest ja shine kolm 
minevikuvormi.
(rest, rested, rested; shine, shone, shone)

rest, rest, rest
shine, shined, shined

0 p

rest, rested, rested 
shine, shone, shun?

0,5 p

10. Mitu minutit kestab Cooperi test?
(12 minutit)

12 minutit
1 p

12
1 p

☺ TULEMUS 6 punkti 8,5 punkti

HINNE 3 4+

VÕITJA!
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tunnikontroll – tehtud hindele 4–
Aiki Arro 
(25. lend)

Rain Tibar 
(26. lend)

Sander Valk
 (27. lend)

Valeri Valentinov
(32. lend)

soome-ugri

1 p

Läänemere

0 p

soome-ugri

1 p

soome-ugri

1 p

rööpkülik

0 p

täisnurkne trapets, 
nelinurk :)

1 p

trapets

1 p

trapets

1 p

NaCl

1 p

NaCl 

1 p

NaCl

1 p

naatriumkloriid ehk 
NaCl

1 p

jah
1 p

Jah, aitäh, päike!
1 p

jah
1 p

jah
1 p

Seene juure osa?
0 p

ajuripats
1 p

ajuripats
1 p

Ei tea!
0 p

Uuralid?
1 p

–
0 p

Tatra mäestik
0 p

Ei ole kindel, aga Uurali
mäed on minu teada. 1 p

1918
1 p

1918
1 p

1917 või 1918
0,5 p

1918. aastal
1 p

Bizet
1 p

–
0 p

Bizet
1 p

Ei tea!
0 p

rest, rested. rested 
shine, shone, shone

1 p

rest, rested, rested 
shine, shown, shown

0,5 p

rest, rest, rest 
shine, shine, shine 

0 p

rest, rested, rested
shine, shone, shone

1 p

12
1 p

12 minutit
1 p

12
1 p

12 minutit
1 p

8 punkti 6,5 punkti 7,5 punkti 8 punkti

4 3 4– 4
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Kokandusduell – 
õpetajad versus õpilased

Pardimamma šokolaadikook
(ajatu klassika Tiiu Härsingu kokandustunnis)

Vaja läheb:

150 g nisujahu
2 tl küpsetuspulbrit
250 g suhkrut
1 tl vanillisuhkrut
2 spl kakaod
150 g võid
3 muna
1 dl sooja kohvi

Tee nii:

1) Sõelu jahu kaussi ja lisa küpsetuspulber. Sega hästi ja lisa suhkur, 
vanillisuhkur ja kakao.
2) Keera ahi 175 kraadi peale. Tee valmis kohv.
3) Sulata või kastrulis ja lase natuke jahtuda. Sega sulavõi kuivainete hulka.
4) Klopi munad kergelt vahule ja lisa tainale. Kalla juurde kohv ja sega tainas 
ühtlaseks.
5) Määri koogivorm korralikult võiga kokku või kasuta küpsetuspaberit.
6) Vala tainas koogivormi ja aseta vorm ahju keskmisele kõrgusele. Küpseta 
kooki u 40 min. Proovi tikuga, kas kook on hästi läbi küpsenud. Tõsta valmis 
kook ahjust ja lase enne vormist väljavõtmist natuke jahtuda.

Kaks võistkonda – õpetajate tiim (direktor Siret Paasmäe, õppejuht Mari Uudelt, 
infojuht Eve Tagavälja) ja õpilaste tiim (Anette Antsman, Carmen Katariina 
Sikk, Mari-Liis Mets, Frank Kiibus) – küpsetasid sama retsepti järgi koogi. 

Kasutada oli 15 eurot, kaunistada võis vastavalt oma fantaasiale.
Kooke hindas ja kommenteeris vilistlastest žürii. 

Auväärt žürii: Marko Sikk (6. lend), Monica Vainola (31. lend), Elina Liin (17. lend), 
Keili Veetamm (24. lend), Eliisa Tõugjas (31. lend), Markus Kraavi (26. lend)
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Õpilaste šokolaadikook

Välimus: 9,2 punkti Maitse: 7,8 punkti Kokku: 8,5 punkti

Õpetajate šokolaadikook
 

Välimus: 8,2 punkti Maitse: 7,8 punkti Kokku: 8 punkti

Kommentaarid: Tõeline hitt magusasõpradele, sobib 
hästi sünnipäevatordiks. Suurepärane maiuspala kohvi 
kõrvale. Kook näeb suurepärane välja, nagu päris tort, 
mida müüakse poes. Elegantne ja rabav meistriteos! 
,,Parim pagar” olgu teil järgmiseks proovikiviks! Pilku-
püüdev välimus, ent kõrguse ja mitme kihi tõttu raske 
süüa. Rammus, natuke liiga šokolaadine, kirsid päästsid 
veidi magusauputust suus. Maitseid oli palju: mitu kihti 
tekitasid tunde, et sa ei söö mitte ühte, vaid mitut kooki. 
Kook oli nagu üllatusmuna: magus, mõru, veidi hapukas, 
mahlane ja õhuline. Väga meeldis keset kooki olev 
šokolaadi osa ja kirsid sobisid ka väga hästi. 

 8,5 p

VÕITJAD!

Kommentaarid: Väga lihtne ja ilus šokolaadikook, sobib hästi kohvi või külma piimaga. Välimus ahvatlev. 
Ideaalne suvesünnipäevaks koos värskete marjadega. Väga meeldis õpetajate kaunistus tordile, mis oli suviselt 
mõnus ja pani igatsema möödunud suve. Seda kooki nähes hakkas suu vett jooksma. Kaunistatud imeilusalt. 
Sisu parajalt magus, maitselt mahe, marjad sobivad hästi. Struktuurilt lihtne süüa ja polnud liialt magus. Minu 
jaoks oli maitselt pisut mõru ja natuke liiga kuiv. Tublid õpetajad! 

 8 p
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. TJG vilistlastest abielupaari 
perekonnanimi

2. TJG endise õppealajuhataja nimi
3. TJG moto
4. Keel, mida saab TJG-s õppida alates 1993. 

aastast
5. Keelkond, kuhu kuulub eesti keel

6. Õpetaja Triinu Lehtoja parasiitsõna.
7. 1998. aastast kannab meie kool nime 

Tallinna Järveotsa ...
8. Aasta õpetaja 2017 on TJG õpetaja 

... Skvortsova
9. TJG esimese direktori nimi

NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile koolileht.meil@gmail.com, saavad järgmise lehe tasuta!

   JÄRGMISES NUMBRIS:

• Persoonilugu kevadel pensionile läinud õpetaja
Ene Koitsaluga

• Lapsepõlvest jutustab õp Sirje Märjamaa
• Kokandusduellis uued hõrgutised
• Üritustest meie koolis

• Kuidas läheb meie koolist ära 
läinud õpetajatel Tanel Nurgal, 
Kristi Leiburil, Laine Põldarul?

• Omaloomingu rubriik jätkub

SUDOKU

Sudokul on vaid üks 
reegel: tühjad kohad 
tabelis tuleb täita 
numbritega 1–9 nii, et 
üheski reas ega veerus ega 
ka üheski rasvase joonega 
piiratud 9 ruudukese 
suuruses tükis ei oleks 
korduvaid numbreid.

mailto:koolileht.meil@gmail.com
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