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Meilt ja mujalt
Kevad
Avan silmad ja näenon imeline päev.
Päikesekiired ses pehmes lumes
säravad. On see ilmsi või unes?

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja tema sõprade häälekandja.

Kevad minus eneses

Kristiina Ojuland

Taas kevadhõngu tunnen oma koduõuel
ja südant rõõmustamas linnulaul.
Lasen päikese sisse oma sooja põue
ja tean - kõik uus on mulle päris lähedal.

Hind 0,32 €
Märts 2011 nr 47

Tilk-tilga järel sulavad mu aknal jäälilled,
lilled, mis nii palju täis mälestust.
Näen nüüd välja, näen kui kaunis võib olla
kõik see, mis meenutab unistust.

Vetevulin viib mind endaga kaasa
ja sinitaevas on lahti mu ees.
Ma nagu lendaks üle vesise aasa,
ma oma tunnetega olen kevades sees.

Avan akna, õrn tuuleiil sisse poeb,
loob kevadise atmosfääri, nüüd sees on nii soe.
Võin tõdeda, jah, kevad on käes,
on ilus ja soe päikeseline päev.

Kevad toob rõõme mu päevisse
ja valguskiir ulatub tundmatusse.
Avab ukse uute hetkede imedesse veel viiv ja kõik saab särava alguse.

Ingela Virkus
10.klass

Noored peaksid väga pragmaatiliselt mõtlema, õppima ala,
mis pärast ülikooli lõpetamist garanteerib ka vastava töö.

Piletid nüüd
müügil!
Meie kooli
õpilastele ainult 5 €

Kristin Kerov
11.klass

▼See ongi minu tõeline tase. Rainer Dubov 11. klass

ÕE annab aru ehk kuidas me
tuluõhtut korraldame
Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma
alustama sellest, et mul pole õrna
aimugi, kust tekkis idee korraldada
tuluõhtu „Laulud õpetajatega“. Mõni
ütleb, et see oli minu mõte, aga ma ei
kavatse seda hullumeelsust omaks
võtta. Igatahes, kolmanda veerandi
esimesel nädalal hakkas korraldamine
täie hooga pihta. Margit ja Heliis
võtsid enda kanda raske ülesande –
informeerisid kõiki õpetajaid tulevast
tuluõhtust, mille eesmärk on toetada
ajalooraamatu kirjastamist 2012. aasta
sügisel, ja palusid neil osa võtta.
Esimese hooga andsid nõusoleku viis
õpetajat, hiljem lisandus veel kolm.
Loe lk 8
SELLES LEHES VEEL

Kõik pretensioonid, päringud, kommentaarid esitage otse lugude autoritele!
©Koolileht “JÄRVE COOL” Toimetus: 10., 11. ja 12. klass. Peatoimetaja: Triin Rannamaa. Reklaam: Ingela Virkus,
Ainikki Tužilkina, Georg Tambre 10. klass. Turundusosakond: Timo Torm, Risto Väärtmaa 11. klass
E-mail: jarve.cool@jarve.edu.ee
Tiraaž: 90 eksemplari

Üks Huvijuht
läks…►
...ja teine tuli
◄lk 2

◄ Algas jäneseaasta lk 10
Europarlamendi saadik
Kristiina Ojuland poliitikast
ja elust ►
lk 4
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Uudised

Meilt ja mujalt

Koolileht

Huvijuht kaotas kooli vastu huvi?

Olen kuulnud palju virinat teemal, et koolileht on üks
käkerdis. Mitte midagi huvitavat kirjas ei ole ja tahetakse
raha ka veel, röövlid! Püstitame probleemi: praegune
koolileht ei ole midagi lugemisväärset. Paras käkk on. Kellele
tehakse koolilehte? Õpilastele. Ilmselt on siis probleem
selles, mida õpilased tahavad lugeda või näha. Kokkuvõtvalt,
mis neid huvitab. Vältimaks ülekoolilist küsitlust, et
selgitada, mida tahaksid lehest lugeda, mis iseenesest ka ei
annaks muidugi mingeid tulemusi, proovin oletada, mis
õpilasi ei huvita. Kodused tööd. Neid ei huvita, et „oleks
pidanud tulema ja küsima, mis kodus teha jäi“, neid ei huvita
see ökoloogia referaat, mis eilseks teha jäi. Neid ei huvita, et
järeltöö tegemiseks on kaks nädalat. Absoluutselt ei huvita
neid selle leheküljepikkuse teksti tõlkimine vene keelest eesti
keelde. Neid ei huvita loengud. Läänemeri samuti mitte,
minge koju tagasi, liigagarad üliõpilased. Mõistan neid
inimesi, kes nii väidavad. Aga mis õpilasi huvitab? See kui
nende õigusi hakatakse järsult piirama. Kooli uksed pannakse
lukku ja siis imestatakse, miks poiste riietusruum keldris ära
lõhuti. Ma ei väida, et see oli õige tegu (riietusruumis
vandaalitsemine), aga see andis selge pildi, millega võidakse
siin hakkama saada, või mis? Koolileht on jura. Ma ei viitsi
sinna midagi kirjutada, sest see on jura. Sellepärast ongi see
koolileht nii jura, et kõik suhtuvad sellesse ühtemoodi
negatiivselt.
Mõni õpetaja kohtleb õpilasi kui inimesi, keda ta peab
õpetama, mitte inimesi, kes peavad õppima. Kui aga neid
inimesi õppimine mingilgi määral ei huvita, siis vast ei saa
õpetaja ka midagi teha. Õpilasena olen ma muidugi õpilaste
poolt, kuid enamik ajast ma mõistan või üritan mõista ka
õpetajaid. „Õpetaja on ka inimene.“ Jah, on küll, aga õpilane
on ka ning mul ei ole aega, tahtmist ja viitsimist, et seda
massiivset hunnikut koduseid töid ära teha, ergo, mind ei
huvita. Küll homme vaatab, mis saab. Ei saa mainimata jätta,
et õpilasi vaadatakse kui üht suurt halli massi. Lambaid.
Mitte üksikisikuid.
Võibolla treenitaksegi meist see sama hall mass, kes praegu
USA-s ja mujal ilma teeb: „Valitsus ei tohi öelda mulle
midagi mu arvamuste ja uskumiste kohta, aga PEAB olema
seadus homode ja pornograafia vastu.“ Ning Jeesus asutas
Ameerika. Seda ei saa muidugi mainimata jätta. Sõda on rahu
(demokraatia Iraaki!) ja vabadus on orjus (tervelt seitse sorti
suitsuvorsti Selveris). Neid kahte asja istutatakse noorte ajju
juba kurat teab kui varasest east. Enamik meediaväljundeid
on kõik valitsuse karvase käe all. Ja muidugi, kui keegi peaks
midagi kõva häälega
mõne suurema võimu või
valitsuse kohta ütlema,
pannakse tal pikemalt
mõtlemata suu kinni. Kui
sa Jumala sõna ei kuula,
lähed põrgusse. Miks
mitte? Põrgus tõotab tulla
parem olemine kui seal
tallalakkujate pühakojas
jumala parema kannika
all.

2. veebruaril oli meie kooli armastatud huvijuhi Angelika
Rusika viimane tööpäev. Ta oli nagu päikesekiir: säras
rõõmust ja jagas seda ka teistega.
Miks otsustasite lahkuda Järve Gümnaasiumist?
Ma sain uue töökoha ühes Rakvere ehitusettevõttes. Uus
töökoht, uued väljavaated. Rakvere on mu kodulinn. Mul on
kõik Lääne-Virumaal: pere, kodu, sõbrad, tuttavad. Minu terve
elu on seal. Olen nö elanud vabaabielu Lääne-Virumaaga ja
vahepeal petnud teda Ida-Virumaaga. Kuna see töökoht sattus
niimoodi tulema, nagu ta tuli, kogemata ja tutvuste kaudu, läkski
nii, nagu läks.
Millega Te tegelema hakkate?
Hakkan tööle ehitusettevõttes assistendi, asjaaja ja varustajana.
Arvan, et tööd tuleb teha palju nagu siingi. Teades end, võin
öelda, et minust ei saa kontoritöötajat, kes istub üheksast viieni
arvutiekraani taga. Mulle sobibki selline amet, kus saan
vahepeal väljas käia, kui olen millestki väga huvitatud, siis võin
omaalgatuslikult pikemalt tööga tegeleda.
Mida ootad uuelt töökohalt?
Et kõik õnnestuks! Loodan, et ei pea mitte midagi kahetsema.
Kaasaarvatud seda, et pean maha jätma väga kalliks saanud IdaVirumaa.
Millise meeleoluga lähete meie koolist ära?
50 % rõõmu, 50% kurbust. Üritan emotsioone maha suruda,
kuid muidugi on mul väga kahju lahkuda. Olen selle kohaga
juba kokku kasvanud ja ei taha lahkumisele mõeldagi. Ei kujuta
ette, et panen selle ukse kinni ja ei tule enam tagasi. Samas on
nii üks kui teine pakkunud, et võiksin Järve Gümnaasiumit
külastada, seda kindlasti ka teen.
Miks rõõmu?
Uus väljakutse, edasiminek.
Millised on Teie kõige eredamad mälestused Järve
Gümnaasiumist?
Ma ei oskagi midagi konkreetset välja tuua. Väga tore aeg oli.
Tundides on palju killumehi olnud. Siin on nii palju nalja
saanud! Töö ja lõbu käisid käsikäes. Mõnusas õhkkonnas
saavutataksegi parimaid tulemusi. Vahel on selliseid „pirne“ ette
tulnud, et olen lausa päev läbi naernud.
Mida olete meie koolis õppinud?
Seda sõnastada on väga raske. Alustan siis kaugemalt. Kui omal
ajal valisin elukutset, siis poleks ma eales uskunud, et satun
kooli. See juhtus kogemata. Andresel (infojuht Andres Sepp –
toim.) kasvas töökoormus üle pea ja ta küsis, kas oleksin nõus

Reijo Palmiste
11. klass

tulema tunde andma. Alguses mõtlesin, oh issand, kuidas ma
sellega hakkama saan. Olin kindel, et ebaõnnestun. Tuletasin
oma kooliaegu meelde. Esimesel kuul mõistsin, et sobib.
Mõte, et koolis olen hakkama saanud, on hämmastav.
Kuidas saite läbi meie personali ning õpilastega?
Väga hästi, enda hinnang on väga hea. Minu ümber olid
toredad inimesed. Ma sain isegi esmapilgul nö toriseva
õpetajaga läbi. Muidugi ei saa ma kõigile meeldida, ka mulle
kõik ei meeldi, kuid enamik siin veedetud ajast möödus
positiivselt.
Milliste plaanidega tulite siia kooli?
Igaüks ju tahab midagi teha ja üha paremini, üha rohkem.
Vähemalt üritada. Selliseid konkreetseid plaane, nö
viisaastakuplaani mul ei olnud.
Mis teie tööd kõige rohkem takistas?
Raha.
Koolil ei ole piisavalt raha?
Jah, koolil ei ole piisavalt rahalisi võimalusi. Muidugi kõik,
mis vaja oli, sai tehtud. Lihtsalt tuli nii mõndagi ringi teha,
hoopis teistmoodi läheneda. Oleks tahtnud, et oleks rohkem

Huvitavaid fakte

Milline sa oled ?
Käsi suitsu järele pakist haarab,
peeglist kurb nägu mulle vastu naerab,
tühjendan joogitopsi ja vajutan selle lömmi,
etendus on läbi, aeg eemaldada grimmi.
Mõtted sinust peast eemale ajan,
koolist on jäänud vaid tühi maja,
tunnen vaid seda, et tekitad valu,
tean, et sa ise ei saa sellest aru.
Riided on võetud ja nägu pestud,
majast ma väljun külmale talvele vastu.
Tunnen vaid seda, mida mu hing,
hea, et tänaval keegi ei tunne mind
nüüd ma kannan maski, mis mul ees,
olen lihtsalt õnnetu mees.
Tanel Laudma 10. klass

Kollane ajakirjandus - pinnuks minu silmas
Meedia tänapäeva mastaabis on meie suur mõjutaja. Ta on olnud
mõjutaja sellest ajast saati, kui meedia sellisel kuju eksisteeris.
Kuid üha rohkem hakkab meie igapäevaseid maailmavaateid
solkima kollane ajakirjandus. Kollane ajakirjandus sellisel kujul
nagu praegu kujunes välja Hispaania – USA sõja ajal, kui kaks
ajalehte nimedega „New York World“ ja „New York Journal
American“ teineteist väljamõeldud uudistega üle trumpasid.
Väljend „kollane ajakirjandus“ tuli just sellest, et nendes
mõlemas ajalehes ilmus koomiks nimega „The Yellow Kid.“
Üha suuremat rolli tänapäeva ajakirjandusmaastikul hakkab
omandama kollane ajakirjandus. Kvaliteet ajalehed jäävad üha
enam tahaplaanile. Kas tõesti kõmu on see, mida inimesed
lugeda tahavad. Kas tõesti on see tähtsam, et mis värvi pesu
kandis Miley Cyrus või see, et tabati ohtlik kurjategija. Kuid
kollane ajakirjandus siiski on see, mis müüb. Üha rohkem kogub
populaarsust internetisait elu24.ee, kust võib igal ajahetkel
lugeda midagi absurdset. Tihtilugu on artiklitel all umbes selline
kiri, et uskuda omal vastutusel. Kuid kuhu see kõlbab? Tõsi, tihti
viskan isegi pilgu peale nendele artiklitele, mis seal on ja tõesti
vahepeal saab ikka korraliku kõhutäie naerda. Ühe korra
juhtusin lugema artiklit taaskord elu24 saidil. Uudis oli
kirjutatud Justin Bieberist ja selle uudise oli toimetanud elu24
bieberi toimetus. Tõesti, kas sellisele sellile oli tõesti vaja luua
oma toimetus. Tihtilugu ilmuvad ka liba artiklid Eesti avaliku
elu tegelastest, kuid võta sa alati näpust, kas see artikkel vastab
tõele või on üles puhutud tühjast-tähjast. Sellisel juhul aitab
meid meediaseadus, mis edukalt ka vastu võeti, kuid kahjuks
pole minu silmad selle tõhusust tähele pannud. Ilmuvad ikka
samad jamad artiklid. Nagu ütles Anu Saagim, kes on portaali
elu24 peatoimetaja, et avaliku elu tegelasena on ta nõus selle
meediaseadusega, sest see mingilgi määral ohjeldab neid
libauudiseid, mis alailma kirjutatakse. Kuid meediaväljaande
peatoimetajana ei saa ta sellega üldse nõus olla. Kahe otsaga asi,
kuid mina, kui tavakodanik arvan, et selliste laimulugude
vastutustundetu voolimine peaks ükskord ära lõppema. See
näitab nende inimeste endi arengutaset, mis antud juhul ei ole
just eriti kõrge. Sama lugu on ka Õhtulehega, mis valikut
tegemata laseb oma lehekülgede vahele kõik kraami, mis
toimetusest edasi tuleb. Heaks näiteks on Soome ajakirjaniku
Sami Lotila eestlasi mõnitavaid artiklid, mis ilmusid nii õhtulehe
veebiküljel, kui ka paberväljaandes. Sel juhul oli isegi Peeter
Oja käitumine saates „Kolmeraudne“ õigustatud. Lisaks rikub
kollane ajakirjandus üha enam noorte maailmavaateid, mis on
niigi kesised.
Timo Torm. 11.klass.
(toimetamata)

* Tigu võib magada kolm aastat.
* 11% kõigist koopiamasinatest lähevad rivist välja seetõttu, et
inimesed istuvad neile peale oma kehaosade kopeerimiseks.
* Võimalus saada surma läbi šampanja korgi on suurem, kui
mürgise ämbliku läbi.
* Ameeriklaste igal aastal ära söödud kartulikrõpsude kaal oleks
võrdne kuue Titanicu kaaluga.
* Jääkarudel on probleeme ülekuumenemisega. Isegi kõige
külmemal päeval kuumenevad nad kiiresti üle, kui proovivad
joosta.
* Floridas anti lapsele nimeks
Truewilllaughinglifebuckyboomermanifestdestiny.
* Auto, mis sõidab kiirusega 80km/h, kasutab poole kulutatud
kütusest tuuletakistuse ületamiseks.
* Inimene, kes suitsetab päevas terve paki, kaotab keskmiselt 2
hammast 10 aasta jooksul.
* Võimalus, et sa voodist kukkudes surma saad on 1 - 2
millionist.
* Kui sa aevastad, lõpetab kogu su keha selleks hetkeks töö,
isegi süda.
* Keskmine inimene unistab aastas umbes 1460 korda.
* Inimese silmad ei kasva kunagi, aga nina ja kõrvad ei lõpeta
kunagi kasvamist.
* Elevandid on ainukesed loomad, kes ei saa hüpata.
* Inimene naerab keskmiselt 15 korda päevas.
* Inimene kulutab elus keskmiselt viis aastat järjekordades
seismiseks.
(allikas: http://forum.planet.ee/showthread.php?t=59564)
Kristin Kerov 11.klass
*Iga Kentucki kodanik peab vähemalt korra aastas vannis käima.
*Maod ei hammusta vees, kuna nad võivad hammustamise
käigus uppuda.
*Isased ahvid kaotavad samamoodi pealaelt juukseid nagu
mehed.
*Türgis mõisteti 16.-17. saj. surma igaüks, kes jäi vahele
kohvijoomisega.
*Ämblike veri paistab läbi.
*Su pöial on sama pikk kui su nina.
*Iga inimene on veetnud pool tundi rakuna.
*Rasedusvastased tabletid mõjuvad ka gorilladele.
*Maailma noorimad lapsevanemad olid 8- ja 9-aastased.
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Leia rägastikust kaheksa Eesti linna Mari-Liis Sirel 11. klass
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Meie lood

Meie inimesed

Mis oli enne seda aega?
Enne kõike oli ankur. Siis tuli Kõik.
Ankur oli suur. Ankur oli roostes. Aga põhiline, et see ankur oli
kellegi kompotis. Maasikakompott kui ma õigesti nüüd mäletan.
Oeh jah, olid ajad, olid ajad. Siis ei pidanud veel pitsa
tellimiseks helistama. Röögatasid korra oma Žigulile ja
lihapirukaid lendas kui rahet mööda sinist taevast. Nelja tuule
suunas sai kaduma ikka mitukümmend pirukat. Kellegi varesed
või ükssarvikud ilmselt. Aga tegelikult tahtsin ma teile rääkida
sellest, kuidas ankrust Kõik sai. See käis läbi ühe väga
spetsiifilise kaevu, selliseid enam ei leidu. Kunagi küll võis
selliste otsa sattuda mahajäätud lennuväljade ligiduses, seal kus
Emake Radiatsioon kõige kõvemini trummi tagus ja haljast
lahutas. Ei ma mäleta, kus täpselt see kaev oli, igatahes, kaev oli
suur. Terve Volvo mahtus laiutis sisse ära. Väikeste
mööndustega oleks isegi vist kamassi sinna suutnud mahutada.
Oli see kaev siis kuskil keset metsa, vist oli väike metsatukk
enne Pariisi kesklinna. Jamh, seesamune oligi. Või on. Kes teab,
äkki on juba MUST MURI tolle vaese metsa koos kaevuga
maha murdnud ja sigadele söögiks andnud. Kaevu lõppu polnud
keegi kunagi näinud, sest see on ju niivõrd sügav.
Ma olen vana mees, juba mitukümmend vaksalit vana. Vaadake
nüüd, asi on nii, et kui see kaev meie kõigi emasse Maasse
uuristati ei kottinud kedagi, mitut dimensiooni nad sellega
haavavad. Tuleb välja, et seekord said nad eriti hästi hakkama ja
sellest samast kaevust hakkasid lõpuks targad, rafineeritud ja
ratsionaalse mõtlemisega inimloomad tekkima. Aga see on juba
täitsa teine lugu, kuidas needsamused inimloomad ilma tegid
Kängurumaal.
Palju ei puudunudki sellest, et Kaev oleks oma tohutu
gravitatsiooniväljaga terve Maamuna endasse tõmmanud ja
sellega terve universumi pooleks jaganud. Ühel pool need, kes
tahtsid kooki, ja teisel pool need, kes sellest väga ei hoolinud.
Ainuke asi, mis terve kõiksuse hukust päästis, oli see hambaork,
mis tolle teo köhima ajas, nii et vaeseke kukkus otse Kaevu,
keerates sellega tuksi kogu hingede tasakaalu ja lülitades sellega
Kaevu üleüldisest hingeringlusest välja. Kuna miski enam
Kaevu hingedega ei toitnud, siis jäi ta nõrgaks ja
gravitatsiooniväli kadus. Keegi aga ei osanud ette näha, et see
väli hoidis Maamuna paigal ja ei lasknud tal koos ülejäänud
vahukoorega mööda vaakumit ajama panna.
Vot.
Reijo Palmiste 11.klass
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Meeleolukas kassi-jäneseaasta algus.
3.veebruaril algas Hiina kalendri järgi valge jänese-kassi aasta.
Algklasside lapsed tähistasid uue aasta algust. Kõik olid
eelnevalt selgeks õppinud toredad laulud kassidest ja jänestest.
Osa lapsi olid kostümeerinud ennast vastavalt laulu
peategelasele. Lauldi kooris, lauldi ansamblis, ka solistid ei
puudunud. Ühislauluks oli seekord meie emade-vanaemade
armastatuim laul „Meie kiisul kriimud silmad“. Külas oli valge
Jänes, kes pidu läbi viis ja koos lastega ka tantsu lõi. Kuna Kass
ei saanud tulla, siis ta saatis lastele kingituseks kommikarbid ja
edev Jänes oma autoportree. Uue aasta vastuvõtmine oli
meeleolukas nagu uue aasta algul ikka.
Evelin Lass 4.a

Sõbrapäeval sõbraga.
Algklasside lapsed tähistasid sõbrapäeva. 1. Ja 2.klasside
õpilased lustisid aulas. Nad tantsisid ja mängisid. Lapsed
esinesid üksteisele. 1.b klassi lapsed tantsisid „Kalli-kallit“,
2.klass laulis sõbralaulu ja 1.a klassi lapsed lugesid luuletusi
sõbrast ja sõprusest.
3. ja 4.klassi õpilased tulid peole, et valida endi hulgast Valentin
ja Valentina. Iga klass oli valinud ühe poisi ja tüdruku, kes
esindasid neid. Need paarid pidid ennast tutvustama, laulma ühe
laulu sõprusest või sõbrast, tantsima ja osalema viktoriinis.
Vahepeal aga tantsisid kõik saalisolijad tuntud ringmänge ja
limbot. Žürii valis välja vahvama tüdruku ja poisi. Nendeks
osutusid
Adeele
Lisbeth Siiner 4.a-st
ja Hardi Saatman
3.b
klassist.
Mõlemale
pandi
kaela
ilus
suur
südamekujuline
autasu. Peo lõpus
maiustasid kõik, sest
igale lapsele oli
sõbrapäevakomm.
Reia Rõõmus
4.a

raha olnud nagu alati.
seotud
tiheda
koostööga. Kahju, et ta
Mis tunnetega te oma
ära läheb, kuid kodu ja
klassi maha jätate?
Iga kord, kui ma selle
pere
on
kõige
peale mõtlen, on
tähtsamad. Seega tuleb
nutumaik kurgus. Kurb
teha valikuid ja nii
on.
Angelika ka tegi.
Te ei teadnud, et võite
Triin Rannamaa:
Kahju, et Järve
keset
aastat
ära
Gümnaasium jääb taas
minna, võtsite selle
huvijuhist ilma. Meie
klassi selle mõttega, et
koolil on viimasel ajal
olete aasta lõpuni?
Jah, ma mõtlesin, et
nagu mingi needus
võtan selle klassi
peal: üks huvijuht
mõttega, et olen
tuleb,
lahkub,
üheksanda
klassi
vaikushetked kestavad
lõpuni.
mõni aasta, siis tuleb
teine,
lahkub...
See uus töökoht siis ei
Angelikaga oli väga
oota aasta lõpuni?
Ükski töökoht ei oota
meeldiv koostööd teha.
lõputult, kahjuks.
Positiivne on see, et ta
“Ei kujuta ette, et panen selle ukse kinni ja ei tule enam
püüdis natukenegi
Mida
soovite
tagasi.“
meie
soikunud
inimesele, kellest saab
FOTO: erakogust isetegevust elavdada.
teie järel järgmine
Kuidas see tal välja
huvijuht?
Kõike paremat, kannatlikust, rõõmsameelsust, ta peaks olema tuli, eks seda otsustab igaüks ise. Mina olen tema tegemistega
pika vinnaga.
rahul: üsna raske on kaasa haarata õpilasi, kes pole enam
harjunud midagi korraldama või tegema, kellele
Mida ta peaks teadma ja millest peaks hoiduma?
Ta peaks teadma, kuidas õpilastega hakkama saada, nippe, tundideväline tegevus tundub lisakohustusena. Kui huvijuht
kuidas neid kaasata. Loodan, et uus inimene oskab õpilasi lahkub ja uut asemele ei leita, pole enam kedagi, kes noori
paremini kaasata.
tagant utsitaks, et koolielu põnevamaks muuta. Ja nii see
surnud ring taaskord alguse saabki.
Mida tahaksite veel koolirahvale öelda?
Suur-suur aitäh toetamast, aitamast! Te olite minuga väga
toredad ja lahked. Ma väga tänan teid selle eest. Meeletult
Margarita Gavrilova, 10. klass
kahju, et kõik lõpeb.
Reijo Palmiste, 11. klass
(Intervjuude põhjal-toim.)
Õpetaja ja koolijuhi Kristel Tamme arvamus:
Kui Angelika tuli avaldusega, siis olid meil mõlemal silmad
märjad ja väga kahju. Ta saab õpilastega hästi läbi, on alati
Koolipere uus liige
abivalmis ja sõbralik. Meie suhted on olnud väga head ja Alates 2. veebruarist on meie koolil uus huvijuht. Natalie
Neigla on suure kogemustepagasiga inimene kultuuritöö
vallast. Tema arvates on absoluutselt kõik inimesed
andekad, lihtsalt anded võivad peidus olla. Kõik algab
unistustest, tahtmisest ja tegudest.
Kust Te pärit olete?
Olen pärit Võrust.
Kus omandasite hariduse?
Olen kultuuritöötaja hariduse saanud Viljandi Kultuurharidustöö
koolist. Hiljem lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli
kultuuritöö alal.
Kus olete varem töötanud?
Olen teinud kultuuritööd 39 aastat, huvijuht olnud viimased 3—
4 aastat. Töötasin 2 aastat Kunda Ühisgümnaasiumis. Olen
töötanud ka Rakvere rajooni kultuurimajas ning Jõhvi
Kultuurikeskuses, mida vanasti tunti Oktoobri Palee nime all.
Seal olin ametis 5 aastat, kuni lammutamiseni. Lammutamise eel
tegime lausa show.
Milline oli lammutusshow?
Igal kultuurihoonel arvatakse olevat vaim, sest kultuuris on väga
▲ Angelika Rusika õpilaste arvamus:
tähtis vaimsus, see millega lood. Mängisime väikese stseeni.
David: Ilma temata on meil vähem õpetajaid, kahju on. Ilus Üks näitleja, kes kehastas eelpool mainitud vaimu, viibis alguses
katusel, hiljem laskus mööda treppi alla, käes suur sümboolne
õpetaja oli.
Jõhvi Kultuurikeskuse võti. Ta hakkas Aivar Mäe ette ühele
Daniil: Ta oli meie õpetaja, mul on kahju, et ta ära läheb.
põlvele ning ulatas võtme, see sümboliseeris kultuurimaja
Andres: Natuke kahju on, ilus õpetaja oli.
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vaimsuse üleandmist kontserdimajale. Isegi minister oli kohal.
Tavaliselt käivad ministrid avamistel, siis tuli lammutamisele.
Miks tulite meie kooli huvijuhiks?
Tahtsin alguses tööle minna Kohtla-Järve Kultuurimajja, aga
kuulsin, et Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis on huvijuhi koht
vabanemas. Tegin avalduse ning saingi siia.
Kuidas edeneb sulandumine meie kooli? Kas kontakt on
loodud või on protsess alles algusetapis?
Olen täiesti protsessis. Muidugi on alustatud ja kontakt loodud,
aga minu arvates peab selleni ikka tasapisi jõudma. Nii vähese
ajaga pole ma seda võimeline korda saatma. Töö käib.
Mis plaanid Teil meie koolis on?
Peaeesmärk on muuta kool elavamaks. Kõige suuremad plaanid
ja mõtted algavad sügisest. Kõigepealt tuleb lõpetada paika
pandud plaanid ning eelkõige arvestama rahaga. Oma ideed võin
ju ajada suureks mulliks, kuid tegelikult ootan pealehakkamist
noortelt. Kui nooruk ise tahab midagi, siis tuleb teda toetada
ning ideed realiseerida, siis saab ka asja. Kõik algab unistustest,
tahtmisest ja tegudest.

Viimase aja inspireerivaim tsitaat?
Tammsaare on öelnud: „Tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka
armastus.“
Margarita Gavrilova
10. klass

Europarlamendi saadik Kristiina Ojuland
poliitikast ja elust
18. veebruaril 2011. aastal külastas meie kooli Euroopa
Parlamendi saadik Kristiina Ojuland. Esitasime talle
mõned küsimused nii poliitika kui ka kodupaiga kohta.

Kuulsime õppealajuhatajalt, et olite väga huvitatud meie
kooli külastamisest. Miks otsustasite Järve Gümnaasiumi
abiturientidega kohtuma tulla?
Ei ole mõtet salata, et valimiste aeg on käes. Ma käin väga
paljudes koolides Ida-Virumaal - Järve Gümnaasium ei ole
selles mõttes ainuke ega unikaalne. Iseenesest on sellesse kooli
ikka tore tulla. Olen pidanud siin ajutiselt õppima, sest vahepeal
oli kool, kus algharidust omandasin, remondis ja teise vahetuse
tunnid toimusid selles samas majas. Loomulikult armastasin siin
ka diskodel käia.
Missugune on olnud Teie haridustee? Mis meenub
kooliajast?
Sooritasin 2010. aasta suvel teadusmagistri eksami (Kristiina
Ojuland kaitses augustis riigiteaduste teadusmagistri kraadi toim), see oli viimane samm mu haridusteel. Elu näitab, et ka
45-aastaselt saab ülikoolis õppida ja targemaks saada. Kooliajast
midagi väga eriskummalist praegu meelde ei tulegi. Mis seal
ikka: Kohtla-Järvelt Tartusse, Tartust edasi Šveitsi, Austriasse,
Suurbritanniasse. Soovin kõigile noortele julget pealehakkamist,
igal juhul tasub minna välismaale õppima, kas siis Euroopasse
või kuskile mujale. Välismaal õppimis- ja elamiskogemus on
väärtuslik ja muidugi tutvusringkond, inimesed, kellega koos
õpitakse - need tutvused ja sidemed jäävad alles kogu eluks. See
on väga vahva. Mu hea sõber, kes on pärit Kasahstanist, on juba
aastaid töötanud New Yorgis advokaadina. On väga tore New
Yorki minna, kui tuttavad ootavad ees.
Mis Te arvate, milliseid sihte peaksid noored endale
▲Natalie Neigla. “Oma ideed võin ju ajada suureks mulliks,
seadma? Mida tasuks pärast keskhariduse omandamist
edasi õppida?
kuid tegelikult ootan pealehakkamist noortelt.”
FOTO: Margarita Gavrilova See on väga tähtis küsimus. Valida tuleb õige eriala. Ilma
naljata. Väga paljud noored lähevad mingit eriala õppima ja
Teie nõrgad ja tugevad küljed?
pärast selgub, et esiteks see neile üldse ei meeldi või veel
Nõrkadest külgedest ei räägi, et poleks ärakasutamisvõimalust. hullem: sellel alal ei ole võimalik tööd leida. Noored peaksid
Tugevatest külgedest rääkides on mul selline probleem, et ma ei väga pragmaatiliselt mõtlema, õppima ala, mis pärast ülikooli
oska end kiita. Ma olen lähtunud sellest, kui publik/inimesed on lõpetamist garanteerib ka vastava töö. Ei tohiks nii olla, et
minuga rahul ja neile meeldib see, mida ma teen, siis on kõik õpitakse politoloogiks, nagu paljud tänapäeval armastavad teha,
hästi. Ülekiitmist ma ei poolda ja see võib-olla ongi minu ja lõpetatakse sekretärina kuskil riigiasutuses või firmas. Mõelge
nõrkus.
päris tõsiselt enne otsustamist, kuhu minna õppima ja milline
Millised on Teie ameti ehedamad rõõmud?
eriala valida.
Mulle meeldib, kui ürituse lõppedes inimestel silmad säravad, Millal tekkis Teil huvi poliitika vastu?
kui minu korraldatu pakub inimestele mõtteainet. On olnud Olen poliitikaga tegelenud kogu aeg. Endised klassikaaslased
hetki, kui noored on kallistanud, kiidavad ürituse ideed. See ongi Jõhvi ja Kohtla-Järve koolidest võtavad kohtudes väiksed
magusaim osa elust.
märkmikud välja, kus meie sinimustvalged lipukesed, luuletused
Milline on olnud Teie kõige õpetlikum läbikukkumine?
ja muu taoline sees on. Eks see poliitikapisik on minus alati
Neid on olnud mitu, aga need olid õppetunnid mulle endale ning olemas olnud. Ma arvan, et see tuli minu kodusest keskkonnast,
oma isiklikku elu ma ei soovi paljastada.
sest minu vanaema, kes mind kasvatas, rääkis mulle väga palju
Millega Teile meeldib tegeleda vabal ajal?
poliitikast.
Vaba aega eriti pole. Õhtul tulen, hommikul lähen. Muidu Paraku ei saa me üle ega ümber kevadistest
meeldib käsitöö, aiandus ja jooga. Olen käinud Jõhvis ja parlamendivalimistest. Miks otsustasite kandideerida
Tallinnas joogakursustel ning ise juurde õppinud. Jooga toob Riigikokku?
rabelevas maailmas inimesse tasakaalu - kõige tähtsam on Olen professionaalne poliitik, see on minu eriala ja olen
püsida enda keskmes.
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Bändipidu Jõhvi Gümnaasiumis
11. veebruaril toimus Jõhvi Gümnaasiumis bändipidu.
Kokku esines 9 bändi: Mitigate Our Fall, Here We Lie
Awake, Beyond The Skyline, Paradise Beneath Us,
Bockkake, Retro Speaking Fast, Over 9000,
JOH, Bläkaut. Publiku arvates oli üritus üsna
hästi korraldatud. Kohaletulnuid oli samuti
üpris palju.
Tegime intervjuu Kareen Pajunurme
(Beyond the Skyline, vokaal), Erkki Kivimäe
(Paradise Beneath Us, vokaal), Jaak Veske
(Bockkake, bassist) ja Rainer Heinsariga
(Bockkake, trummar).
Mis mulje teile üritus tervikuna jättis?
Kareen: Üldine mulje Jõhvi Gümnaasiumi
bändipeost oli väga tore. Publik oli aktiivne
ega väsinud ära.
Erkki: Üritus iseenesest jättis meile tervikuna hea mulje.
Rainer: Võib rahule jääda, kuigi midagi erilist polnud.
Jaak: Tore üritus, pakkus võimalust noortel bändidel
areneda.
Kuidas jäite rahule helitehnikaga? Mis oleks võinud
parem olla?
Kareen: Ainuke asi, mille pärast võib norida, olid
monitorid vast, ennast ei kuulnud kõige paremini.
Erkki: Väga ei saa kurta, aga kitarrid oleksid võinud
monitoridest kõlada ja trummaril oleks võinud samuti
monitor olla. Miinus oli see, et elektroonikat ei saanud
lavalt tööle panna.
Jaak: Bassivõim oli p****s, nagu helimees ütles. Laval
viibides oli arusaam toimuvast kehv.
Rainer: Arvestades meie esinemist, siis väga halb,
bassivõim läks vist katki ja üldse ei olnud
midagi kuulda. Trummide sound oli ka halb
ja kõik oleks võinud parem olla.
Mida arvate korraldusest? Mida oleks
võinud paremini teha?
Kareen: Paremini oleks võinud
organiseerida näiteks valgusshow.
Erkki: Enamasti oli hästi korraldatud, aga
oleks võinud natuke vähem bände olla, siis
oleks ka rohkem aega iga bändi jaoks olnud.
Jaak: Korraldus oli normaalne. Võib-olla oli
liiga palju bände.
Rainer: Korralduse kohta ei oska midagi halba öelda.
Kuidas teie arvates teie esinemine õnnestus ?
Kareen: Esinemine õnnestus meie arvates hästi, jäime
publiku reaktsiooniga vägagi rahule.
Erkki: Ütleks nii, et on ka paremini läinud.
Jaak: Alati saab paremini, aga ise jäin tulemusena rahule,
arvestades väikest lavakogemust. Kahjuks olid lava ees
heeliumid, kes ei liigutanud ennast.
Rainer: Arvestades olematut lavakogemust bändiga, siis
olen väga rahul.
Mis bänd jäi teile kõige rohkem silma?
Kareen: Mitigate Our Fall ja Here We Lie Awake
Erkki: Beyond The Skyline
Jaak: Muusikaklassi bänd.
Rainer: Muusikaklassi bänd.

(Muusikaklassist leiti erinevad pillid ja hakati muusikat
tegema)
Kuidas kommenteerite muusikakabinetis toimunud
pidu?
Kareen: Eks see üks rokkarite värk ole.
Erkki: Ei oska kahjuks kommenteerida.
Jaak: Toimunud pidu oli meeliülendavalt
ebakaine ja täis primitiivseid rütme.
Rainer: Imeline, millist muusikat purjus
inimesed suudavad toota.
Kas võit tuli teile üllatusena?
Erkki: Võit tuli meile igatahes üllatusena,
sest me ei teadnudki, et üldse mingi võistlus
bändide vahel toimus.
Milliste ootuste-lootustega tulite esinema?
Erkki: Ei olnudki ootusi-lootusi, tulime
lihtsalt maad avastama.

Üritus esineja pilgu läbi
Esinesin samuti enda bändiga Here We Lie Awake, kus on
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist peale minu veel üks
õpilane – Martin Mooses 11. klassist. Kui nüüd täpsemalt
korralduslikku poolt analüüsida, siis esimene asi, mis
silma jäi, oli see, et inimesed, kes aula juures nö pileteid
müüsid ning esinejatele niidijuppe käe külge sidusid, ei
teinud oma tööd hästi. Väga palju bändimehi jalutas
niisama vabalt ringi, saamata niidijupi käe ümber, mis pidi
näitama, et inimene on esineja ning ei pea pileti eest
maksma - kõik bändid oleks saanud palju fänne tasuta
kaasa võtta. Aga see selleks. Järgmine asi, mis silma
torkas, oli see, et kui ma läksin enda asju muusikaklassi
viima, mis oli bändidele mõeldud, märkasin,
et seal toimus samuti pidu. Nagu öeldakse,
topelt ei kärise. Minu bänd Here We Lie
Awake esines viiendana üheksast bändist.
Esimene jama, mis juhtus, oli see, et
trummitaldrikud polnud kättesaadavad.
Korraldaja oli mulle eelnevalt öelnud, et
Jõhvi Gümnaasiumi taldrikuid saab kasutada,
aga neist polnud jälgegi. Selle probleemi
saime õnneks lahendatud tänu bändi
leidlikkusele. Enne kui esitasime oma
esimese loo „Intro“ märkasime kolme viga:
1) esimest kitarri oli halvasti kuulda, 2) teist kitarri polnud
üldse kuulda, 3) bassivõim oli „natuke“ korrast ära.
Bassimängija sai oma asjad korda ning mingit heli oli
kuulda. See oli meie debüütesinemine ning pärast
arusaamatusi oli tunda pinget, aga kui „Intro“ oli mängitud
ning rahvas lava ees kaasa elas, kadus hirm ning debüüt
läks edasi korralikult. Jäin rahule. Ainuke asi, mis mulle ei
meeldinud, oli see, et üritus oli halvasti korraldatud: 1)
piletid, niidijupid, 2) kõik said ürituse lõpus teada, et
valitakse ka võitja. Esimesele kohale tuli Tartu bänd
Paradise Beneath Us.
Reijo Palmiste
Edward-Edgar Räim
11. klass
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ÕE annab aru ehk kuidas me tuluõhtut
korraldame
Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama sellest, et mul
pole õrna aimugi, kust tekkis idee korraldada tuluõhtu
„Laulud õpetajatega“. Mõni ütleb, et see oli minu mõte, aga
ma ei kavatse seda hullumeelsust omaks võtta. Igatahes,
kolmanda veerandi esimesel nädalal hakkas korraldamine
täie hooga pihta. Margit ja Heliis võtsid enda kanda raske
ülesande – informeerisid kõiki õpetajaid tulevast tuluõhtust,
mille eesmärk on toetada ajalooraamatu kirjastamist 2012.
aasta sügisel, ja palusid neil osa võtta. Esimese hooga
andsid nõusoleku viis õpetajat, hiljem lisandus veel kolm.
Musikaalsete õpilaste leidmisega polnud mingeid
probleeme. Õhtujuhid olid justkui iseenesest mõistetavalt
olemas. Olgu öeldud, et esialgne esinejate koosseis on mitu
korda muutunud. Teine oluline küsimus oli: kes ürituse
korraldamist toetada tahab? Järve Gümnaasiumi
õpilasesindus pole pikka aega aktiivselt tegutsenud, oleme
üsna „peidus“ olnud ja seda raskem oli toetajaid leida.
Saatsin sponsorluskirja paljudele ettevõtetele ja eraisikutele.
Esimesele meilile ei reageerinud peale VKG mitte keegi.
Meeleheide. Saatsin korduskirjad. Enamik kirjasaajatest
vastas ja elu tundus palju ilusam. Jaanus Paevälja ja Erik
Gamzejevi e-mailist lausa õhkus soojust. Hea oli tunda, et
keegi elab meie ettevõtmisele tõsiselt kaasa. Aitäh VKG,
Saka Cliff Hotell, Põhjarannik, Jõhvi Kontserdimaja,
Jaanus Paeväli, Veiko Taluste, Arne Berendsen ja Viktor
Siilats!
Mingil hetkel olime enda tegemiste ja saavutustega üsna
rahul, järgmisel momendil purunesid lootused kildudeks.
Tagasilööke on olnud palju, närvikulu suur. Mõni kahtles,
kas ürituse eesmärk on ikka nii õilis, kui meile endile
tundub. Arvasime, et oleme õudselt targad, saame
korraldamisega suurepäraselt hakkama ja oskame isegi
väikeseid detaile märgata. Meie tiibu kärbiti rängalt. Nimelt
joonistas õpetaja Reet Kukk meile suurele valgele paberile
skeemi asjaoludest, mida peaksime arvestama, ja taipasime,
et me pole 90% vajalikule osanud tähelepanu pööratagi.
Raske oli leida
trükikoda,
kes
trükiks
soodsa
hinnaga
ilusad
voldikud,
aga
leidsime
ühe
sellise. Saime selle
künka
ületatud,
sattus meie teele
suurem mäekene:
kulissides
kahistati, et kolm
õpetajat loobuvad
osalemisest. Meile
polnud keegi seda
öelnud.
Üritus
toimub või ei
toimu – selles oli
küsimus.
Unetu
öö.
Järgmisel
päeval
pidi
selguma,
kas
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kuulujutud vastavad
tõele. Ei vastanud.
Kuid nii lihtsalt me ka
ei pääsenud. Tekkis
väiksemat
sorti
skandaal. Neljapäeval,
17. veebruaril teatas
Katrel
Virkus,
et
õpetaja Malle Lahi
keeldus
järsku
osalemast. Uurisime
Katrelilt
juhtunu
tagamaid
ja
ta
kirjeldas
olukorda
niimoodi: „Esimene
lugu, mille tuluõhtul
pidime esitama, oli
meil ammu teada. Emaili teel valisime
lõpuks ka teise loo,
kuid hiljem selgus, et see laul oli õpetaja jaoks liiga kurb.
Kusjuures õpetaja oli selle lauluvaliku ise teinud ning
teised, mida ta soovis esitada, olid samuti haledad. Ma
ütlesin, et on viimane aeg otsustada, mida laulame. Õpetaja
Lahi aga teatas, et tal pole aega laulusõnu pähe õppida,
targem oleks üldse ära öelda. Hiljem läksime Heliisi ja
Margitiga õpetajat ümber veenma. Ta oli õpetajate toas,
kutsusime ta välja. Õpetaja Lahi teatas, et tema ei kavatse
üritusele kohalegi tulla, kuna meil on erinevad maitsed ja
virutas ukse meie nina all pauguga kinni....“
Hiljem küsisin ka õpetajapoolset kommentaari. Jäi mulje, et
õpetaja Lahi loobus osalemast, sest kartis, et ei jõua laule
õigeks ajaks selgeks õppida. Jutust võis aru saada, et
õpetaja oli mitmete kolleegidega nõu pidanud ja viimased
olid kinnitanud, et laulud on liiga rasked, samuti ei jõutud
lauluvalimisel kokkuleppele. Tundus, et ukse paugutamine
oli tingitud sellest, et õpetaja oli solvunud ja arvas, et Katrel
ei tahtnudki temaga laulda, sest nende vanusevahe on liiga
suur... Oli, kuidas oli. Pärast kaklust rusikatega ei vehita.
Tegelikult tahan
öelda, et oleme
kogemuse võrra
rikkamad.
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pingutuse
vilju
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elate
meie
ettevõtmisele
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Korraldajate
nimel,
Triin Rannamaa
12. b

Ei ole. Ma ei tee kunagi asju, mida õigeks ei pea. Vastupidi pean õigeks ja vajalikuks seda, et kandideerin ja toetan oma
erakonda, neid inimesi, kes on meie nimekirjas Ida-Virumaal.
Rein Aidma on kõigile väga tuntud nimi. Minu hääled lähevad
ka talle edasi. Täiesti uus inimene, kes meie nimekirjas
kandideerib, on Pavel Makarov. Ta on nimekirjas kolmandal
kohal ja olen välja öelnud, et toetan tema tulemist Riigikogusse,
sest arvan, et Riigikogus peaks olema rohkem vene päritolu
inimesi, kes oskavad hästi eesti keelt ja kellel on väga hea
kultuuritunnetus. Pavel Makarov on ise läbi ja lõhki
kultuuriinimene: ta on välja andnud raamatuid, teinud väga
palju teleintervjuusid ja on väga tuntud nii eesti kui ka vene
inimeste seas. See oleks väga vahva, kui Riigikogus oleks
niisugune tark ja haritud mees. Häälte üleminek ongi talle väga
oluline. Praegu poliitikas tundmatuna oleks tal endal väga raske
hääli kokku koguda. Selle kõige pärast kandideeringi. Muidugi
oleks lihtsam, nö jalad seinal, istuda nädalavahetuseti Brüsselis,
aga ma olen olnud siin ja jään kuni valimisteni Eestisse.
Mida tuleks muuta, et noored Ida-Virumaalt ära ei läheks?
Ühest küljest on tõsi, et noored lahkuvad ja on seda alati teinud.
Mitte ainult Ida-Virumaalt, vaid ka Viljandist ja Võrust. Seda
juttu, et kõik noored lähevad Ida-Virumaalt ära, olen 1992.
aastast alates kuulnud, aga ometi on koolides õpilased ja
lasteaedades lapsed. Inimesed tulevad ikkagi ringiga tagasi või
rändavad sisse uued. See on täiesti elukeskkonna ja atraktiivsuse
küsimus. Kui võrrelda väljarännet teiste maakondadega, siis ei
ole Ida-Virumaa kindlasti kõige hullemas seisus. Pigem on
aasta-aastalt liigutud positiivsema imago poole. Kui 1990.
aastate alguses räägiti, et Ida-Virumaa on kurjategijate pesa, siis
täna on selge, et Ida-Virumaa on Eesti mastaabis väga tõsine
tööstuspiirkond ning Harjumaa järel ekspordilt teisel kohal. See
on positiivne märk. Oluline on ka looduskeskkond, mis on väga
kaunis. Narva-Jõesuus oli üks noor mees, kes siit kunagi ära oli
läinud, nüüd aga tagasi tulnud ja oma ettevõtte asutanud.
Inimesed liiguvad nii ühte- kui ka teistpidi, aga et inimesi
rohkem tuleks, selleks peaks omavalitsused looma võimalikult
head elutingimused. Nendesse valdadesse ja linnadesse, kes
suudavad pakkuda mõnusat keskkonda, tuleb ka inimesi juurde.
Vaadakem näiteks Toilat või Jõhvit, mis on arenenud päris
kenasti.
▲ Pakasest hoolimata jõudis Kristiina Ojuland abiturientidega
Kas tulete Ida-Virumaale hea meelega?
kõnelema
FOTO: Heliis Pikkor Muidugi tulen! Mu ema-isa on siin ja nende jaoks on suurim
rõõm, kui ma koju tulen. Ja see rõõm on vastastikune.
kandideerinud alates 1992. aastast kõikidel valimistel, alati
Margit Partei, Triin Rannamaa 12.klass
Virumaal. Tõsi, viimastel Riigikogu valimistel 2007. aastal
kandideerisin ma Lääne-Virumaal, aga nüüd taaskord siin.
Kuskilt saab ju kõik oma alguse ehk
Euroopa Parlamendi liikmena olen loomulikult palju kordi
Saturni teekond aktustelt raadiosse
avalikult välja öelnud, et Riigikogusse ma seekord suure
tõenäosusega ei lähe, aga juhul, kui pärast valimisi tehakse Kui aasta tagasi oleks keegi mulle öelnud, et nüüdseks jõuame
mulle ettepanek tulla valitsusse, siis kindlasti kaalun seda Hannamary ja Heidi ning oma ''bändiga'' Saturn nii kaugele,
võimalust. Kui see peaks nii minema, siis on ka väga loogiline, oleks ma ilmselt selle peale naernud ning seda vaevu uskunud,
et kandideerin nendel parlamendivalimistel, sest muidu võiks sest tol hetkel laulsin ma heal juhul üksi kodus – kõvasti ja
küsida: kuidas ministriks lähete, kui ei kandideerinud? Muidugi valesti. Nüüdseks on selja taha jäänud mitmeid kooliaktustel
kandideerin ka sellepärast siin, Ida-Virumaal, et toetada esinemisi, nendele mõeldes tulevad külmavärinad peale.
Reformierakonda. Kas või selleks, et neid nö valgeid jõude Alguse sai kõik meie lõpuaktusest, kuhu oli kokku tulnud
tugevdada. See oli ka Reformierakonna poolt väga pragmaatiline saalitäis rahvast.
otsus, et just mina kandideerin siin, sest Ida-Virumaa on ikkagi Edasi piirdusimegi aktustel esinemistega, kuid tihedamaks läks
minu kodupaik, ma tunnen seda maakonda, ma tean piirkonna graafik jõulude paiku, kui meid kutsuti esinema Mäetaguse
probleeme ja tegelikult ei ole ma kahetsenud päevagi kogu põhikooli. Inimesed olid seal teised, klaver ning ruum samuti,
sellest valimiskampaaniast. Ma olen saanud hästi positiivse kuid saime väärt kogemuse.
kogemuse. On olnud väga tõsiseid kohtumisi, aga ka väga Öeldakse ju, et uuel aastal uue hooga – nii tegime ka meie.
meeleolukaid üritusi ööklubides ning suhtlemist inimestega Mõne nädala eest käisid viis noort neidu Jõhvi Gümnaasiumist
kõnelemas ühest muusikalist, mis valmib Entrumi projekti
vabas õhkkonnas.
Te ei jää Riigikokku. Kas see pole Teie arvates veidi valijate raames. Panime end sinna kirja, sest nii aitame neil kogu plaani
ellu viia ning nemad meil lavahirmust võitu saada.
petmine?
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Meie toimetamisi
Kuskilt saab ju kõik oma alguse ehk Saturni teekond
aktustelt raadiosse. Heidi, Hannamary, Ingela▼
FOTO: erakogust

Üsna pea otsustasime ka Virumaa laulukonkursilt osa võtta, kuid
ebaselgetel asjaoludel jäi see ära. Sellega aga meie seiklus veel
ei lõppenud, vastupidi – 11. veebruaril olime Raadio Viru eetris,
saime palju uusi kogemusi ja teadmisi. Raadio stuudio meile
võõras ei olnud, sest olime seal mõned päevad varem juba korra
käinud. Mängisime/laulsime saatejuhile ette ning rääkisime
endast veidi, et ta saaks meile küsimusi mõelda.
Kuigi õhkkond ja kõik muu oli üsna meeldiv ja hubane, tuli
sellegi poolest mikrofonide sisselülitamisel närv sisse. ,,Tere''
libises üle huulte lihtsalt, kuid kõik ülejäänud vastused saatejuhi
küsimustele ning laulud tulid saate esimesel poolel pingsalt ja
ebakindlalt, hiljem harjusime atmosfääriga ära ning see, et meid
võisid kuulata tuhanded inimesed, ei häirinud enam sugugi.
Pärast stuudios käimist oli selgemast selgem, mis ka ei juhtuks,
meie tegeleme laulmisega edasi, sest see on see, mida meile
tõesti teha meeldib, ja vahet ei ole, kas esineme suurel laval või
laulame sõpradega lõkke ääres, peamine on see, et me
laulmisega tegeleda saame.
Seega võib tõesti öelda, et aasta jooksul on muutunud kohutavalt
palju ning muusika on meile sama vajalik nagu õhk ja vesi, kuid
ma loodan, et aasta pärast saan samuti ajas tagasi vaadata ning
mõelda, kui suurepäraseid ja imelisi võimalusi on elu meile
pakkunud. Neist tuleb kahe käega kinni haarata ja võtta, mis
võtta annab, sest vanasõnagi ütleb, et julge pealehakkamine on
pool võitu. Kui ei proovi, pole ka tulemusi.
Ingela Virkus
10. klass

Meie toimetamisi

vaatasid tooteid, kuid soovijad tulid hiljem tagasi. Me oleme
müügiga väga rahul.
Millise mulje laat teile jättis? Millised meeleolud valitsesid?
Alguses oli väga raske inimestega suhelda ja tutvustada oma
tooteid. Tekkis tunne, et mida me siin teeme?! Kokkuvõttes oli
väga raske. Suhtlesime teiste õpilasfirmade liikmetega, kes
julgustasid ja kiitsid meie tooteid, ning muutusime aktiivsemaks
ja enesekindlamaks.
Tean, et laadal osales palju õpilasfirmasid. Kas jõudsite
tutvuda ka teiste õpilasfirmade toodanguga? Missugune
firma avaldas kõige rohkem muljet?
Olime väga aktiivsed ning tutvusime teiste õpilasfirmade
toodanguga. Mõnel firmal olid väga huvitavad ja omapärased
ideed. Osade firmade tooted ei pakkunud üldse huvi. Ühes
firmas olime väga pettunud, sest nad müüsid tavalisi komme ja
ehteid. Hea firma oli EEK (Eesti Ehe Kroon), kellel olid väga
originaalsed tooted.
Mida kasulikku enda jaoks laadalt leidsite?
Kindlasti, saime väga palju uusi kogemusi: kuidas suhelda
kliendiga, missugused on nende vajadused ja üldiselt oli hea
tagasiside.
Mida arvasite žürii otsusest? Kas jäite sellega rahule?
Me ei jäänud sellega rahule, sest meil olid omad lemmikud.
Kas olete pettunud, et teid ei tunnistatud preemia
vääriliseks?
Ei ole.
Millised on plaanid tulevikuks?
Arendada oma tooteid ja blogi (www.panteeer.blogspot.com), et
kliendid jääksid rahule, leida uusi müügikohti, tellijaid.
Kas laiendate oma toodete sortimenti või jätkate samas
vaimus?
Alustasime märkmike ja pinalitega. Nüüd on lisandunud
kõrvarõngad, meigikotid, juukseklambrid. Tulevikus lisandub
veel uusi tooteid.
Soovin teile tulevikus edu.
Rainer Dubov
11. klass

Puhvet ja õpilasfirma Kaktus
Õpilasfirma Kaktus loodi selleks, et taasavada koolis puhvet.
Õpilasfirma Kaktus koosneb kuuest liikmest: Kerdo Koppel,
Edward-Edgar Räim, Timo Torm, Reijo Palmiste, Ragnar
Veedla ja Martin Mooses. Kaktus sai firma nimeks grupi
sisenalja pärast. Firmas on kolm olulisemat töökohta: direktor
(Reijo Palmiste), raamatupidaja (Kerdo Koppel) ja tarnejuht
(Ragnar Veedla). Muidugi saab igaüks oma osa olla leti taga
kliente teenindades. Puhvet loodi kolmel eesmärgil: et saada
veel üks kursusehinne majanduse õppeainesse ja saada
väärtuslikke kogemusi õpilasfirma tegemisel ja siis veel
ülalnimetatu. Kokkuvõtvalt võin julgelt öelda, et äri läheb hästi.
Puhvet pole muidugi ainult koht, kus raha raisata, vaid kus
istuda, juttu puhuda ja soovi korral ka kohvitada. Senise lühikese
aja jooksul on juhtunud palju märkimisväärseid vahejuhtumeid.

▲Kuus kanget kaktust
FOTO: kaktus
Näiteks tulid ühed nooremad põhikooli tüdrukud armastuslaule
laulma Martinile ja Timo sõimama. Nendel enam Puhvetisse
asja ei ole. Ragnarile on saadetud salajaseid kirju, mis väidavad,
et temast mõeldakse kui punasest vibraatorist. Ka
riigikoguliikmeid on Puhvetisse juhtunud.
Reijo Palmiste
11. klass

Alusta julgelt, kuku pehmelt!
“Eesti otsib superstaari” 818

Õpilasfirmade laat Tallinnas
12. veebruaril toimus Tallinnas Kristiine keskuses kõigi
aegade suurim õpilasfirmade laat. Sellel osales rekordarv
noori nii Eestist, Rootsit, Moldovast kui ka Norrast. Laadal
oli esindatud ka meie kooli õpilasfirma Panter.
Kust sai alguse õpilasfirma Panter? Kas ja kuidas on seotud
teie firma nimi toodete omadustega?
Kätlin (Kätlin Teedla - toim.) tuli ükskord kooli ise tehtud
päeviku ja pinaliga ning samas ütles õpetaja Kaire Jõe meile, et
11. klassis võib teha õpilasfirma ja see idee meile väga meeldis.
Me saime ise teha tooteid ning neid hiljem teistega jagada.
Inspiratsiooni saime joonisfilmi tegelasest Roosa Panter – ta on
väga armas ja pehme loom.
Milliste toodetega olite esindatud Tallinnas toimunud
õpilasfirmade laadal ning kuidas läks müük?
Kaasas olid märkmikud, pinalid, meigikotid. Müük läks väga
hästi, kuid alguses oli raske. Inimesed käisid lihtsalt ringi ja
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▲ “Alguses oli väga raske inimestega suhelda ja
tutvustada oma tooteid. Tekkis tunne, et mida me siin
teeme?! “
FOTO: Kaire Jõe

6. veebruaril toimus Jõhvi Kontserdimajas saate „Eesti otsib
superstaari“ eelvoor. Õnne proovis ka meie kooli õpilane
Ingela Virkus, kes kahjuks ei pääsenud teatrivooru, kuid
mälestuseks jäi kogemus ja kleeps kirjaga ''Eesti otsib
superstaari 818''.
Kust tuli mõte osaleda Superstaari-saate eelvoorus?
Ma ise ei plaaninudki sinna minna, kuigi soov oli. Sõber
registreeris mind ja mõtlesin, ah, mis seal ikka, proovida ju võib.
Mis looga esinesid?
Laulsin Robyni laulu „Be mine“. Valiku tegin mõni minut enne
esinemist. Algselt plaanisin Inese lugu „15 magamata ööd“
laulda, teine laul tuli paremini välja.
Kes olid eelvooru kohtunikud?
Kohtunikud olid kõigile tuntud Mihkel Raud,
Maarja-Liis Ilus ning Rein Rannap, kuid
minu üllatuseks pidime enne nend ette
pääsemist läbima veel ühe vooru. Seal, kui
õigesti mäletan, oli neli inimest – kolm meest
ja naine. Neist kahte ma isegi ei teadnud, aga
üks oli Maiken ning teine Bert Pringi.

Kas Sa kartsid neist kedagi?
Natuke põdesin Bert Pringi pärast, sest ta on ju nii kena mees!
Tegelikult ei kartnud. Enne ruumi sisenemist jõudsin piisavalt
närveerida.
Mis tunne oli enne ürituse algust?
Mu toetajaskond oli rohkem närvis. Öösel magasin hästi ja
ärgates tundsin end veelgi rahulikumana. Närv tuli mõni hetk
enne žürii ette minekut sisse. Vot siis värisesin nagu haavaleht!
Kas oli sul ka toetajaskond kaasas?
Jah – Hannamary ja Heidi. Anders ka, kuigi ta tuli sõbrale pöialt
hoidma.
Tean, et töötad Jõhvi Kontserdimajas. Kas kodused seinad
olid toeks?
Väga. Sain harjutada suures saalis ja kaastöötajad olid ka
suureks toeks, mis oli ülimalt armas. Samal ajal kui mina
harjutasin kontserdimaja administraatori Kaisa Puki käe all,
kuulasid teised hoolega, millal öeldakse minu number. Nad olid
valmis mulle sellest kohe teada andma. Kui ma lõpuks esinema
läksin, seisid nad kõik kolmekesi ukse taga reas ja olid suureks
toeks. Õhkkond oli väga kodune ja mugav.
Kuidas kohtunikud kommenteerisid Su esinemist?
Astusin ruumi, žürii vaatas üsna ükskõikselt otsa. Kui ära olin
laulnud, küsiti vanust. Bert Pringi ütles, et ma olen liiga noor, et
nad on vanusepiiri tõstnud. See oli halb. Kuid Pringi ütles,
ütles, et talle meeldib mu armas hääl ja ilus tämber. Maiken
lisas, et mul on stiilitunnetust. See kõik innustas laulmisega
edasi tegelema, aga Raua, Ilusa ja Rannapi ette ma ei
pääsenudki. Soovitati aasta pärast või hiljemgi kindlasti tagasi
tulla.
Missugune õhkkond valitses žürii ruumi ukse taga?
Osad istusid ja ootasid, teised laulsid. Palju oli kaameraid ja
fotograafe, ehkki osalejaid oli vähem, kui ma arvasin, üle
kahekümne vist.
Kas oli veel tuttavaid, kes osalesid? Kas neist sai ka keegi
edasi?
Üks tuttavatest oli Akber. Tema pääses Raua, Ilusa ja Rannapi
ette. Seda, kas ta teatrivooru sai, ma ei ütle, seda näete juba
saatest. Üks minuvanune tuttav Jõhvi Gümnaasiumist oli ka.
Tema ei pääsenud samuti vanuse tõttu edasi.
Kuidas Sa suhtud sellesse, et ei pääsenud edasi?
Ma arvan, et ma ei lase pead norgu ning laulan kindlasti edasi,
kas või dušši all. Ma olin hiljem isegi mõnes mõttes rahul, et
edasi ei saanud, sest kogu see möll tundus liiga raske ja karm.
Ma olin pooleldi valmis ja samas nagu ei olnud ka. Nüüd on mul
väike samm tehtud ja aega end järgmiseks korraks nii vaimselt
kui füüsiliselt ette valmistada.
Sa siis kavatsed veel kord osa võtta Superstaari-otsingutest?
Eks näis. Tundsin, et see ei ole päris minu jaoks. Seal oodatakse
roosade juuste ja ülišeffi riietustega inimesi, kes on väga
isikupärased. Mina olen tavaline, ja kuidas ma ka ei ürita, ma ei
jää nii lihtsalt silma.
Mis tundega lahkusid Superstaari-saate eelvoorust?
Mind valdasid mitmesugused tunded. Ühest küljest olin rahul, et
see läbi sai, et ma enam muretsema ei pea. Kartsin natuke
Mihkel Raua kommentaare, seega oli hea, et ma neist pääsesin.
Teisest küljest olin natuke pettunud – mind huvitab, mis edasi
oleks saanud. Samas kui võrdlesin end teiste osalejatega, siis
oligi õigem, et veel üks aasta harjutamiseks anti – nad laulsid
tõesti võrratult hästi! Edasi ma küll ei pääsenud, aga kogemusi
sain küllaga. Kleepisin seinale sinise ovaalse kleepsu kirjaga
''Eesti otsib superstaari 818''. Vaatan seda ja mul pole tunnet, et
see ära oli ja ma sellest osa võtsin. Uskumatu. Ma ei julge ju.
See ei olnud mina. Selle sildi ma jätan endale julguse
kogumiseks seinale.
Margarita Gavrilova 10. klass

