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KRISTJAN LAUBHOLTS: 
KOOL PEAB OLEMA ENAMAT KUI 

ÕPPIMISPAIK

Selles numbris veel:
* TL-il uus peatoimetaja - Eliise Elkeni 
esimene juhtkiri
* Õpetajate päev möödus senisest piduli-
kumalt. ... kirjutab
* Teadlaste Öö toimus esimest korda uues 
majas. Karl Pütsepp kirjutab
* Meie oma luuletaja Martti Teder
* Mida loevad õpetajad? Uuris Lisett Pärna

“Me ei taha olla, ei ole vaikiv, ununev lehekülg aegade raamatus” 
A. Haava

Birgith Puhmase järeltulijaks õpilaspresidendi kohal 
on abiturient Kristjan Laubholts, kes intervjuus Artur 
Andersonile (12. ME) jagab kooliperega nii isiklikku kui 
ka plaane õpilaskonna elu parandamiseks. Valimised, 
mis seekord vähese kandidaatide arvu tõttu ära jäid, 
lükati kevadesse. 

Loe lähemalt lk 4 - 5
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KARL PÜTSEPA

JUHTKIRI
ELIISE ELKENI

JUHTKIRI
MINU ESIMENE JUHTKIRI

Minu esimene juhtkiri – see ei ole sugugi mitte pingevabam 
kui esimese artikli kirjutamine Tamme Lehte. Uued välja-
kutsed on alati mulle meeldinud. Väljakutsetel on üks kindel 
omadus – sa kas kukud totaalselt läbi või saad hakkama mil-
legi imelisega. Tamme Lehe peatoimetajaks olemine on minu 
jaoks „peakas“ tundmatusse vette, kuid usun, et kindlasti ka 
üks mu suurimaid väljakutseid kogu gümnaasiumiaja jooksul. 

Tamme Leht on veel lapsekingades, kuid tuleb loota, et trad-
itsioon ei kao. Kuna meie koolil on sel aastal ka meediaring, 
siis usun, et tänu sellele suudame ajalehte veelgi profession-
aalsemaks muuta, sest kogu meie toimetuse jaoks on ajale-
hetöö midagi täiesti teistsugust. Koolilastena oleme harjunud 
kirjutama vaid kirjandeid, kuid ajalehe tegemisel on tiimil 
ikka ette tulnud olukordi, kus intervjuu küsimuste koostamine 
polegi nii kerge ning mõne reportaaži kirjutamine on arvatust 
raskem, kuid me oleme kõik Tamme Lehes selleks, et näidata 
üles oma ajakirjandushuvi ning –  õppida, õppida, õppida! 

Elu on täis ootamatusi – üks neist meeldejäävam kui teine. 
Annan endast parima, et kooliperele ilmuksid edaspidi sama-
moodi trükisoojad lehed kõige põnevamate uudistega koo-
lielust!

Eliise Elken
Peatoimetaja

UUS PEATÜKK TAMME LEHES

Kevadel esimest Tamme Lehte käes hoides olin ma siiralt 
õnnelik. Midagi olulist on meie kooli jaoks valmis saanud. 
Koolileht pole pelgalt noorte ajakirjanike harjutuslava, 
vaid tähtis sümbol. Tamme gümnaasium jõudis nende 
väärikate koolide hulka, mis võivad uhkusega öelda, et neil 
on oma leht. Iga kooli leht on veidi erinev – ühed rõhuta-
vad koolisündmusi, teised räägivad rohkem koolivälisest 
tegevusest. Olen püüdnud jälgida, et meie lehes oleksid 
need kaks poolt väärikalt tasakaalus. Oli ütlemata südant-
soojendav, kui minu poole pöördus üks Annelinna güm-
naasiumi noor, kes väitis, et TL on parim Tartu koolile-
ht ning palus abi ka nende koolilehe käivitamisel. Jälgin 
nende edusamme suure huviga – konkurentsi me ei karda!

Neli numbrit, mis minu käe all ilmusid, on väga erinevad – 
esimest ning nüüd ilmunud neljandat numbrit ei saagi väga 
võrreldagi. Oleme vähem kui aastaga tohutult arenenud. 
Üks minu suuremaid missioone on lehetöö professionali-
seerimine. Suurenenud toimetus, järjest suurenevad koge-
mused ning tänavu sügisest alustanud meediaring annavad 
selleks suurepärase võimaluse. Loodan, et kevadel selle 
ja järgmise aasta aprilli numbrit võrreldes on areng veelgi 
märgatavam.

Näo annab lehele siiski selle toimetus. Tahan südamest 
tänada nii vanu olijaid (Eliise Elken, Triin Hunt, Helina 
Kalbe, Evelin Mühlberg, Hanna -Annika Kuulmets, Artur 
Anderson, Kristi Vint) kui ka uusi tulijaid (Victoria 
Prins, Lisett Pärna, ..., Madli Utt, Marju Vestman). Te 
olete teinud suurt ja vaevarikast tööd, aitäh teile!

Ma ei hakka valetama – lahkuda on raske. Aga tean – 
Eliise saab suurepäraselt hakkama!

Ikka teie
Karl Pütsepp
Peatoimetaja 2014 – 2015

KUU +

Lõpuks on koolimajja 
jõudnud peeglid ja 
kapid. Remont näitab 
lõppemise märke.

KUU -

Mis on sööklasse 
paigaldatud vaheseina 
eesmärk? Ning sellel 
asetseva tähtejärjes-
tuse???

Praegune ning endinde peatoimetaja. Nii Karl Pütsepp 
kui ka Eliise Elken loodavad TL-i pikka iga. 
A. Helina Kalbe

SAADA MEILE KAASTÖID!

Triin Hunt, varia- ja omaloomingutoimetuse juht
tammeleht@tammegymnaasium.ee



TAMME LEHE TOIMETUS
JUHATUS
Peatoimetaja - Eliise Elken (11. ME)

KEELETOIMETUS
Peakeeletoimetaja - Hanna-Annika Kuulmets (12. LO) 
Keeletoimetaja - Marju Vestman (10. LO)

UUDISTETOIMETUS
Uudistetoimetuse juht - Kristi Vint (12. LO)
Toimetaja-fotograaf - Helina Kalbe (11. HU)
Toimetaja-fotograaf - Victoria Prins (10. ME)
Toimetaja - ...

PERSOONILUGUDETOIMETUS 
Persoonilugudetoimetuse juht - Evelin Mühlberg (12. TE) 
Toimetaja - Lisett Pärna (11. ME)
Toimetaja - Eia Vänzel (12. LO)

VARIA- JA OMALOOMINGUTOIMETUS
Varia- ja omaloomingutoimetuse juht - Triin Hunt (12. LO) 
Toimetaja - Madli Utt (11. LO)

ARVAMUS- JA HARIDUSTOIMETUS
Arvamus- ja haridustoimetuse juht - Artur Anderson (12. ME)

TTG 71./96.
Viiendal novembril tähistab meie kool 
ühiselt aktusega sünnipäeva. Ühtlasi 

saavad abituriendid kätte kauaoodatud 
sümboli - kooli märgi. Gümnaasiumi-
haridust on TTG-s antud nüüdseks 71. 
aastat. Aktuse korraldab 11. TE klass 

koos klj hr Tanel Liira ning huvijuhi pr 
Maarika Pokineniga.

Ball
Lisaks hommikustele sündmustele 

jätkub pidupäev õhtul kl 18 kuning-
liku balliga. Sissepääs kohapeal 5 € 
(eelmüügist õpilastele/õpetajatele/

vilistlastele 3 ja koolivälistele 
persoonidele 4 €). Korraldavad 

Elisabeth Ein, Brenda Torila ja Alina 
Unukainen (11. LO) ning õp pr Janika 

Kurg.

Programmeerimisnädal CodeWeek
Üleeuroopalise programmeerimis-

nädala raames (10. 18. okt) pandi ka 
meie koolis suuremat rõhku 

programmeerimisele. Korraldas õp pr 
Merilin Säde.

Looduskaitseviktoriinilt II koht
12. LO kl õpilased Karl Pütsepp ja Tri-

in Hunt saavutasid Tartu Loodusma-
ja korraldet looduskaitseviktoriinil

auhinnalise II koha. Võistluse teemaks
oli Tartu mk looduskaitsealad. Juh õp

hr U. Tokko.

TTG koolimeediategevus laieneb
Sügisel käimalükatud meediaringi töö 

kannab kooli meediategevuse 
arendamisel esimesi vilju - lisaks 

koolilehele on lähiajal kooli-
meediumite hulka lisandumas ka 

raadio ning televisioon. Juh-d Karl 
Pütsepp ja huvijuht pr Maarika 

Pokinen.

Avati kogumispunkt kasutatud raa-
matutele ning lauamängudele

Õpilaskonna esindaja hoolekogus 
Birgith Puhmase ettepanekul paigu-
tati kolmandal korrusel asuva saksa 

kl klassi kõrvale kapp raamatute ning 
lauamängude tarbeks.

Tunde andis Frankfurdi ülikooli 
professor

Reedel, 16. oktoobril andis meie koo-
lis tunde Frankfurdi ülikooli keemia- 
ja informaatikaprofessor Martin Löf-

fler, kes kõneles kümendale IT klassile 
tehisintellektist ning kümnendale TE 
klassile keemilisest sidemest. Abitu-
riendid humanitaar- ja loodusklassist 

said saksa keele tunnis kuulata loengut 
saksa haridussüsteemist.

Vilistlasturniirid võrk- ja korvpallis
14. novembril kl 10.00 toimub vilist-
lasturniir korvpallis ning 15. novem-
bril kl 10.00 toimub vilistlasturniir

võrkpallis.

Tublid luuletajad
12. HU ja 12. LO kl õpilased Rika
Tapper ja Eia Vänzel saavutasid

kõrged kohad  Kalju Lepiku 
luulevõistlusel. Juh-d õp pr P. Leiger 

ja õp pr K. Saia 
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LÜHIUUDISED ja -TEATED

Victoria Prins Madli Utt
10. ME 11. LO
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KRISTJAN LAUBHOLTS: 
KOOL PEAB OLEMA 
ENAMAT KUI ÕPPIMISPAIK

Artur Anderson (12. ME)
arvamus- ja haridustoimetuse juht

Kes oli Sinu lapsepõlveiidol ning kuidas ta Sind mõjutas?
Ei saa öelda, et mu lapsepõlve iidol oleks olnud üks konk-
reetne isik. Kuna olen pärit suurest perest, siis iidoliteks 
olid mu viis venda. Eks iga väike poiss on tahtnud kunagi 
olla oma vanemate vendade moodi. Mu elu on nad mõjuta-
nud eelkõige sellega, et olen õppinud nende vigadest - olen 
saanud näha ja tunda, mis võib minna valesti ning tänu neile 
pole samu vigu teinud.

Missugune on Su visioon õpilasesinduse tulevikust, teie 
põhiväärtused?
Eesmärk on tuua õpilasesindust veel rohkem kooliellu. Tänu 
eelmiste juhtide ning liikmete tööle on õpetajad ja õpilas-
ed teadlikumad õpilasesinduse olemasolust ning soovin, et 
õpilased pöörduksid rohkem oma murede ja probleemide-
ga meie poole. Kui kellelgi tekib mõte midagi korraldada, 
siis on alati hea ka meiegs nõu pidada, äkki saame aidata. 
Kui mõelda veel kaugemale, siis hetkel näib, et peale meie 
lennu lõpetamist jätkab õpilasesindus sama tugevalt. Meie 
põhiväärtusteks pean ma kooli ja õpilaste murede lahen-
damist ning ka ürituste korraldamist, et kool oleks enamat 
kui õppimispaik.

Kuidas möödub igapäevaelu õpilasesinduse presidendi-
na? Missugused on igapäevased probleemid?
Päevad on erinevad. Mõni päev jooksed iga vahetund erine-
vate kabinettide vahel, aga mõni päev naudid lihtsalt kooli 
ja vaatad, mida oleks vaja teha ja mida muuta. Kahel päeval 
nädalas on õpilasesinduse koosolekud, mida ma läbi viin. 
Hetkel on igapäevasteks probleemideks uude kooli millegi 
uue toomine. Kuna kooli alles sisustatakse, siis ei möödu 
päevagi, kui keegi ei küsiks puudolevate esemete kohta.

Missugused eelnevad elukogemused on sind õpetanud 
olema juhtrollis?
Ma usun, et kõige rohkem on mind õpetanud olema juhti-
misrollis Kaitseliit. Oma eelmises  koolis Kunda Ühisgüm-
naasiumis olin aastaid klassivanem ning tegin ka kooliraa-
diot. Noorkotkana oli mul au olla kaks aastat Viru maleva 
esindusmeeskonna kapten ning nüüd olen juba mitmeid aas-
taid kuulunud Kaitseliitu, kus omandatud teadmised on juba 
osa minu elust ning saan neid kogu aeg kasutada.

Missugust nõu annaksid liidrirolli minejale?
Kõige parem nõu, mida saan anda, on see, et ei tasu alla 
anda. Peab olema julge ja mitte kahtlema oma otsustes, vas-
tasel juhul muutub juhtimine keeruliseks. Tuleb meelde jät-
ta, et juhi kohustus on süsteemi koos hoida ja seda arendada.

Millega tegeled vabal ajal? 
Olen südames nö metsavend. Naudin olukordi, kus satun ül-
latuslikku või ekstreemsesse situatsiooni ning sellega toime 
pean tulema. Pole paremat tunnet kui olla vabas looduses 
koos inimestega, kes teevad midagi, mida nad naudivad sü-
damest ja millesse panustavad täiel rinnal. Lisaks pean tun-
nistama, et olen paras gamer ka, sest mõnikord on võimalik 
saada mõnest mängust elamus, mida ei saa kusagilt mujalt.

Septembri lõpus valiti õpilas-
esinduse uueks presidendiks 
abituriendiaastat nautiv 12. 
ME klassi õpilane Kristjan 
Laubholts. Otsustasime uuri-
da, missugust elustiili viljeleb 
põhjarannikuäärselt alalt pärit 
noormees ning kuidas möödub 
elu õpilaspresidendina.

Uus õpilaspresident ütleb, et on 
südames n-ö metsavend. A: K. Pütsepp
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UUS ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS

Õpilasesindus täienes sel aastal nelja tubli liikme võrra. 
Kolm liiget lisandusid 10. TE klassist (Teodor Undrits, 
Kaspar Mölder ja Jaak-Markus Maamets) ning üks liige 
11. LO klassist (Johan Kaasik). 

Soovime neile tuult tiibadesse!

2015. aasta õpilasesinduse koosseis: 
JUHATUS
õpilaspresident: Kristjan Laubholts, 
I asepresident: Emma Kinnunen, 
II asepresident: Britta-Mai Nõmmik, 
protokollija: Karl Pütsepp, 
hoolekogu liige: Birgith Puhmas, 

LIHTLIIKMED 
Marleene Hõbejärv, Mari-Liis Oja, Eliise Elken, Madli 
Utt, Helina Kalbe, Lisett Pärna, Karl-Erik Kirs, Johan 
Kaasik, Kaspar Mölder, Jaak-Markus Maamets, Teodor 
Undrits.

ÕPILASESINDUS PIDAS 
SELLE AASTA ESIMEST 
MOTIVATSIOONI-
KOOSOLEKUT

21. septembril sai TTG õpilasesindus kokku, et pidada 
kuuendat, kuid sellel aastal esimest korda motivatsioon-
ikoosolekut. See on toimunud enamasti kooliväliselt ning on 
heaks võimaluseks ÕE liikmetel mõnusas keskkonnas ük-
steist paremini tundma õppida. Nii ka seekord. Õpilasesin-
dus kogunes endise ÕE presidendi Birgith Puhmase juures. 
Lisaks vanadele liikmetele olid kohal ka uued liikmed 
10ndatest klassidest. Sellepärast toimus koosoleku alguses 
nö. tutvumisring, kus igaüks endast natuke rääkis ja oma hu-
visid tutvustas. Erinevad arutelud koolielust olid põimitud 
seltskonnamängudega. Ka kõhud söödi korralikult head ja 
paremat täis ning naeru jätkus õhtu lõpuni. Kokkuvõttes oli 
meil väga mõnus õhtu uue kooliaasta alguses veel korraks 
pingete maandamiseks.

UUED ASEPRESIDENDID:

Emma Kinnunen

Britta Nõmmik

ÕE endise presidendi B. Puhmase pool. 
A: Helina Kalbe
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Kallis 11nda ja 12nda klassi 
õpilane, mine 
tudengivarjuks!

Eliise Elken (11. ME)
peatoimetaja

Tuleb tunnistada, et nii erilist koolipäeva, nagu mul oli 
Tartu Ülikooli hambaarstiteaduskonnas päeval, mil va-
heaja selgroog sai murtud, pole mul kunagi olnud. 8 tundi 
õppetööd möödus linnutiivul koos viienda kursuse ham-
baarstitudengitega. Nende hommikud algavad kell 8.15 
ning esimesse loengusse jõudis kohale vaid kuus inimest. 
Päris „tubli“ tulemus. Sellele järgnenud praktikumis oli 
tudengeid juba 8, kuid seda seetõttu, et praktikumiruumis 
on vaid 8 hambaarstitooli. Nende ülesandeks oli patsientide 
proteesimine ning hammaste kroonimine. Jah, neil on juba 
alates kolmandast kursusest päris oma patsiendid, kelle peal 
kätt harjutada. 

Praktikum algas õppejõu manitsustega kätehügieeni ning 
küünelakkide kohta ning lisaks pandi tudengitele südamele 
püsida graafikus. Seejärel kuvati arvutiekraanidele fotod 
ühe mehe kehvast hambumusest ning piltide põhjal teh-
ti tudengitele kontrolltöö. Ülesandeks oli välja pakkuda 
ravivõimalused ning ühel hetkel ütles õppejõud: „Vaatame, 
kuidas saaks ülesandega hakkama tudengivari, kui läheb 
halvasti, siis kirjutame Su bioloogiaõpetajale kurja kirja!“ 
Nii ma seal vahtisin rumalalt tühja lehte, rumalalt pilti 
ning püüdsin oma ajusoppidest vähegi otsida mingeidki 
termineid, mida varem kuulnud olin. Teised kirjutasid täis 
A4-suuruse paberi, mina vaid kuus rida… Seega tundub, et 
õige pea on õpetaja Tokko postkasti oodata kirja õppejõud 
Priit Niibolt. 

Esimesed patsiendid saabusid ning minu ettekujutus oli see, 
et saan vaid viis tundi ümber hambaarstitoolide jalutada ja 
kallutada pead patsientide suu kohale uurimaks, mida põne-
vat seal ette võetakse. Aga, ühel hetkel kästi mul ette panna 
mask ning kätte kindad, võtta istet ning hakata õppivate 
hambaarstide assistendiks. Algul oli muidugi keeruline, 
teadsin vaid sõna „imur“ ning oskasin sellega vaevu midagi 
ette võtta. 

MIDA SOOVITAVAD ÕPETAJAD 
LUGEDA?

Lisett Pärna (11. ME)
toimetaja

ALEKSANDR KIRPU
Jules Verne „Saladuslik saar“ – selles teoses on palju 
tegevusi ning  see seostub ka keemiaga. “Neelasin“ antud 
raamatu peaaegu päevaga, see oli huvitav.

Usaldan ka oma õdede maitset. Nende lemmikutest soov-
itaksin teost „Vampiiripäevikud“ või „Näljamängude“ 
triloogiat või siis sportlaste elulugusid.

HELGI SUURMETS
Paulo Coelho „Alkeemik“ – see on raamat oma südame 
kuulamisest, enesekssaamisest.
P. Coelho on öelnud: „See, kes Oma Loo järgi elab, oskab 
kõike, mida vaja. Ainult üks asi muudab unistuse või-
matuks: hirm ebaõnnestumise ees.“

Charlotte Brönte „Jane Eyre“ – puudutab nii mõistust 
kui ka südant.

Alan Alexander Milne „Karupoeg Puhh“ 
Karupoeg Puhh oskab igale lugejale hinge pugeda. Puhhi 
ja sõprade abiga saab selgemaks, mis on headus, sõprus ja 
abivalmidus. 

Andrus Kivirähk „Limpa ja mereröövlid“ – värvikas ja 
põnev reis, mis haarab igas eas lugejat.
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TEADLASTE ÖÖ ESIMEST 
KORDA UUES MAJAS

  

Karl Pütsepp (12. LO)
toimetaja

Tamme gümnaasium on teadusfestivalil osalenud 
2006ndast aastast, mil meie õpilased olid teaduskeskusel 
AHHAA abiks mitmetel näitustel ja töötubades. Loodu-
sainete õpetajad (pr L. Järvsoo, pr A. Viigi, hr U. Tokko, 
tollane füüsikaõpetaja hr R. Henn ja hr T. Liira) suunasid 
õpilasgruppe katsetega esinema näiteks Raeplatsi teadus-
telki ning Tähetorni ees olevale  platisile. Tollal polnud 
AHHAA-l veel oma maja, sestap korraldasid õpetaja 
Leiger ja Tokko ka nn teadusdraama etteasteid vanas ana-
toomikumis. „Oma koolimajas asusime esimesena Eesti 
üldhariduskoolidest üritust korraldama aastast 2009, nii on 
see siiani.” Võimaliku külastajatearvu kohta ütleb õp hr 
Tokko nii: „Rääkinud mõne kolleegiga, hindame selle aasta 
osalejate hulgaks vähemalt 800 inimest. Kõlanud on ka arv 
1000. Kuigi uus koolimaja on avaram ja rahval rohkem ha-

jumisruumi, paistis töötubades sageli tihe sagimine. Sestap 
arvame, et osalejate hulk oli varasemast veidi suurem.”

„Eks rahval on uue maja vastu kindlasti suur huvi, võima-
lik, et see aitas Teadlaste Ööl  kaasalöömiseks valiku 
just meie maja kasuks teha. Nüüd asuvad meie vahetus 
naabruses Chemicum ja Tervishoiu Kõrgkool, kuhu samuti 
Teadlaste Öö puhul külalisi oodati ning kuhu meilt kiiresti 
kohale jõuab.” Samuti peab Tokko oluliseks ka kooli kok-
kuhoidvat vilistlaskonda.

„Arvan, et meie maja tegevuste mitmekesisus on võrreldes 
mõnes teises Teadlaste Öö asutuses toimuvaga meie nn 
konkurentsieelis niisamuti nagu üsna pikaaegne traditsioon 
oma koolimajja sel puhul külalisi kutsuda. Teise nurga alt 
vaadates: jah, uus maja on Teadlaste Öö korraldamiseks 
mõnus, avar, ilus ja võimalusterohkete ruumide ning varus-
tusega.”

Küsimusele, milliseks peab Tokko õpilaste suhtumist tea-
dusesse, vastas ta nii: „Koolis õpitakse ju paljude teaduste 
aluseid, kuid kitsamas tähenduses – ja sageli ka Teadlaste 
Öö raames – peetakse rohkem silmas loodusteadusi (sci-
ence). Usun, et meie õppesuundade iseloomu tõttu, mille 
järgi õpilane kooli valis, on nende suhtumine teadusesse 
hea. Õpetajatele on alati leidunud särasilmseid abilisi 
töötubades ning küllalt paljudel õpilastel on häid ideid ja 
initsiatiivi ise töötuba korraldada. Aitäh teile!”

12. LO klassi õpilane Martin Roose kiitis samuti ürituse 
korraldust. „Usun, et meie kooli üritus on üle vabariigi üks 
parimaid.”

Ürituse korraldaja 
bioloogiaõpetaja hr 
Urmas Tokko hinnangul 
väisas tänavuaastast 
Teadlaste Öö üritust 
ligikaudu tuhat inimest. 
Uus maja aitas kaasa nii 
paremale korraldusele kui 
ka suuremale publiku-
huvile.

Isegi ühe patsiendi ülahuule suutsin selle pisikese sül-
jeimuri sisse tõmmata, mille tõttu ülahuulele punane täpike 
tekkis, kuid järgmiseks katsumuseks oli aru saada sõnadest, 
mis minu kui meditsiiniklassi õpilase igapäevaellu ei kuulu, 
näiteks sõnad „bond“ ,ja „turbiin“ ning „A3 täidis“. Päeva 
lõpuks oli aga emotsioon meeletult positiivne ning silm 

särab tänaseni. Kaheteistkümnendas klassis ei jäta ma kohe 
kindlasti kasutamata uuesti minemise võimalust. Mine ka 
Sina tutvuma Sind huvitava erialaga Tartu Ülikooli! Tuden-
givarjuks olemine on vahva ja üks mu elu parimaid koge-
musi!
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ÕPETAJATE PÄEV

...
toimetaja

Tänavu oli päev aga palju sündmusterohkem, mängulisem 
ning õpetajate arvates üks meeldejäävamaid. Hommikul 
kogunesid päevakangelased aatriumisse, kus neid tervitas 
koor, ning seejärel liiguti õpilaslikult riietatuna aulasse. 
Uksel anti igaühele õun, mis oli varustatud mõtteteraga, 
sest üks õun päevas aitab kõik haigused eemal hoida. 
Koolipäeva esimest tundi said traditsiooniliselt anda abitu-
riendid, pedagoogid veetsid selle aja aulas, kus nende aega 
sisustasid õpilasesinduse liikmed ja vabatahtlikud. Koos 
võimeldi ennast soojaks ning seejärel joonistati võistkonniti 
ideaalset õpilast. Ühe tiimi arvates aga ideaalne õpilane 
puudus ja seepärast joonistasid nad kloonitud õpilase, kes 
ei sarnanenud välimuselt üldse kellelegi sellisele, keda 
oleme harjunud õpilastena nägema. Järgmise tegevusena 

pidid õpetajad märkima üles nii palju spikerdamisnippe 
kui võimalik. Kõige erilisemaks üllitiseks võib pidada 
tulevikumaigulist spikerdamisnippi, mille kohaselt lendab 
klassis kontrolltöö ajal ringi droon, mille küljes omakorda 
ripub leheke tarkuseteradega. Pedagoogide teadmised pandi 
proovile kontrolltööde, mille olid erakordselt rumalaid 
vigu tehes kokku kirjutanud korraldustiimi liikmed, paran-
damises. Töös oli palju erinevaid ülesandeid, näiteks pidid 
lahendajad oskama peast nimetada erinevaid Eesti Vabari-
igi ministreid, teadma maavärinate skaalasid, oskama liht-
sustamisülesandeid, parandama stiilivigu, omama teadmisi 
anatoomiast ning füsioloogiast. Kuna lahendajate teadmis-
ed polnud ministrite koha peal just kõige tugevamad, läkski 
üks võistkond kergema vastupanu teed ja kirjutas lehele, 
et vahet pole, kes need Eesti ministrid on, Eestit juhib 
niikuinii Brüssel. Ühes rühmas pakuti majandusministriks 
kas Ott Maidret või siis hoopis ÕE liiget Emma Kinnuneni. 
Meeldejäävaks võib kindlasti pidada ka õpetajate päeva 
õhtupoolikut, mis oli meie praegustele õpetajatele, endiste-
le õpetajatele ja ka Tamme Kooli õpetajatele sisustatud 
suurepärase orkestri muusikaga. Sõna võtsid Tamme güm-
naasiumi ja Tamme Kooli direktorid ning õpilaste nimel 
12. LO klassi õpilane Karl Pütsepp. Peale aktust tutvustas
direktor külalistele meie kooli. Üritusel oli ka catering ning
õpetajad said rüübata kontserdi ajal kas kohvi või teed
ning maitsta erinevaid suupisteid. Üldjoontes sujus üritus
viperusteta, rahule jäid nii korraldajad kui ka osavõtjad.
Erilised tänud ürituse õnnestumise eest õpetajate päeva kor-
raldustiimile ja tänuürituse peakorraldajale Eliise Elkenile
(11. ME).

Traditsioonide kohaselt 
tähistatakse igal aastal 
oktoobri alguses õpetajate 
päeva, et õpilastel oleks 
võimalus neile olulisi inime-
si, õpetajaid, väärikalt ja 
tundeküllaselt tänada. Ka 
Tamme gümnaasiumis peeti 
õpetajaid meeles. 

Õpetajad Anu Viigi, Kaupo Järviste ning Valli Urb kuulavad Õpetajate võistkond tööd parandamas
Urmas Tokkot
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KOOLI KÜLASTAS INDREK 
HARGLA

Victoria Prins (10. ME)
toimetaja-fotograaf

Tuli välja, et I. Hargla kirjutab just kriminulle, sest Ees-
tis on krimikirjanikke vähe krimikirjanikke. Samuti on 
kriminullid salapärased ja justkui nagu mõistatused. Väga 
tähtsal kohal on Hargla elus ka ulmekirjandus, sest see 
nõuab kirjanikult rohkem vaeva ja paneb ka lugejate fanta-
asia paremini tööle.

Esimesed küsimused, mis kirjanikult küsiti, olid tema 
nooruspõlve kohta. Selgus, et ta tegeles kooliajal päris 
mitme asjaga - osales rahvuslikus bändis, kus ta mängis 
kolme keelega basskitarri ning kirjutas isegi kaks isamaalist 
laulu, mängis korvpalli ja käis pidudel. 1988. aastal lõpetas 
Hargla Hugo Treffneri gümnaasiumi ning samal aastal kir-
jutas ta oma esimese jutu. Enda sõnul sai ta just tänu sellele 
jutule aru, et temast muul alal asja ei saa, kuigi hiljem läks 
ta ka ülikooli õigusteaduskonda õppima.

Kui küsiti, mis teda krimikirjanduse juures paelub, vastas 
ta, et need on põnevad, nagu mõistatused. Lapsepõlvest 
saadik on talle meeldinud Agatha Christie teosed ja kir-
janiku sõnul on enamik välja mõeldavaid juhtumeid juba 
mingis vormis Christie teostest läbi jooksnud.

Intervjuul tuli jutuks ka üks kirjaniku tuntud tegelane – 
Apteeker Melchior. Apteeker Melchior elab Indreku sõnul 
keskaegses Tallinnas, sest tänapäeva Eestis pole mõeldav 
klassikalise reeglitepärase krimiteose kirjutamine.

,,Kõik, mis me teeme, jätab jälje,’’ ütles Indrek Hargla, 
seletades, et tänu nutiseadmetele on võimalik tuvastada, 
kus inimene on käinud. Samuti aitavad arvutid erinevate 
juhtumite lahendamisele kaasa. Kõik see raskendab põneva 
kriminulli kirjutamist. Tallinna valis ta sündmuskohaks just 
selle pärast, et keskaegse Tallinna kohta on säilinud Eesti 
linnadest kõige rohkem infot.

Veel küsiti, kust ta inspiratsiooni ammutab. Hargla ei osa-
nud öelda, kust see tuleb, kuidas see tuleb ega ka miks see 
tuleb. Tema sõnul võib inspiratsiooni saada kõikjalt, aga 
elukutselise kirjanikuna ei saa ta kirjutada puhtast inspirat-
sioonist. Ta tunnistas, et vahel saab tal kirjutamisest kõrini, 
aga varsti kerkib taas selle vastu huvi.

Kirjaniku enda arvamus oma teostest on aja jooksul palju 
muutunud. Ta ütles, et on lausa piinlik vaadata oma mitme 
aasta vanuseid teoseid, kuid ta armastab oma kogumikku 
,,Suudlevad Vampiirid’’. Top 3 romaanid on aga tema silm-
is ,,Süvahavva’’, ,,Süvahavva 2’’ ja ,, Apteeker Melchior ja 
Tallinna kroonika’’.

Üks huvitav asi, mis me Indrek Hargla kohta veel teada 
saime, oli see, et ta usub mingil määral üleloomulikesse 
jõududesse. Ta sõnas, et see on uskumise, mitte tõestamise 
asi ja et ta ise pole ,,kolliusku’’.

Kirjanikul puudub arvamus noortekirjandusest, sest ta pole 
selliseid teoseid lugenud. Küll aga on tal oma arvamus 
ulmekirjandusest. Nimelt arvab ta, et eesti keelde tõlgitud 
ulmekirjanduse moodustab suurel määral messidel pähe 
määritud noorsoo fantastika, mis pole korralik ulmekirjan-
dus. Eesti ulmeteostest meeldivad talle kõige rohkem ,,Li-
bahunt’’, ,,Nukitsamees’’ ja ,,Põrgupõhja uus Vanapagan’’ 
ning Rein Põder on tema arvates parim Eesti ulmekirjanik.

Lõpetuseks küsiti, mida ta soovitab õpilastele, kes soovivad 
kirjanikuks saada.
,, Katsuge üle saada! See on raske ja kole töö. On ameteid, 
mis toovad rohkem raha sisse.’’
Tema sõnul pole võimalik kirjanikuks õppida. Kirjandus 
tuleb ise inimese juurde ja seda ei saa sisse dresseerida. 
,,Seminarid on kindlasti kasulikud, kuid ainult sellest ei ei 
piisa kirjanikuks saamiseks.’’

7. oktoobril 2015 käis Tartu 
Tamme Gümnaasiumis 
intervjuud andmas ,,Süva-
havva’’ autor Indrek Hargla, 
kes tunnistas, et kirjani-
kutöö on tema jaoks ainus 

Kirjanikku intervjueerisid 12. HU kl õpilased. 
A: V. Prins
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ÄÄRMUSTE VILETSUS
EHK KES TEGELIKULT EUROOPAT HÄVITAVAD?

Karl Pütsepp (12. LO)
Korp! Sakala esseekonkursi „Kas massiimmigratsioon rikastab 
või ohustab Euroopat?” töö
Juh õp Külli Saia

Alates sellest suvest on Eesti ja Euroopa kõige põletavamaks tee-
maks kerkinud pagulased. Suurimat paanikat põdejad küsivad, kas 
käes on lõpu algus. Rohkem kui arukaid argumenteeritud sõnavõtte 
võib kohata avalikkuses arutut lahmimist ja emotsioone. Eesti val-
itsus peab pidevalt küll dialoogi Euroopa Komisjoniga, ent pole 
leidnud aega korralikult rahvaga rääkida. Niivõrd keerulise küsi-
muse puhul aga ei piisa tavapärasest retoorikast. Vaja oleks tõsiselt 
võetavat selgitustööd, väljarändajate kodupiirkonnas toimuvate 
sündmuste ning nende ajaloolise tausta tutvustamist ja analüüsi. 
Seda aga pole. Ja nii ei saa ka pagulaste mitte- või hukkamõistmist 
üheselt pahaks panna. Hirm tundmatu ees on ürginstinkt, miski, 
mis on meid inimkonna algusaegadest ellu jääda aidanud. Kui sa-
dadest tuhandetest inimestest, kes sõjakolletest pagevad, tegelikult 
midagi ei teata, siis kardetakse, et nad ohustavad euroopaliku kul-
tuuritraditsiooni püsimajäämist ja senise elukorralduse hukku.

Bioloog ja teaduse populariseerija Tuul Sepp on vastandanud 
end artiklis „Evolutsiooniline vaatenurk pagulaskriisile“ (Sirp, 
9.10.15) väga selgelt pagulastevastaste kriitikale ning öelnud väl-
jarände bioevolutsioonilisi põhjusi loetledes: „Mida kaugemale 
oma kodupaigast, oma kultuuriruumist inimene rändab, seda 
suurem on tema kaotus konkurentsis kohalikega ja seda tõsisem 
peab olema ta põhjus rände ettevõtmiseks.“ See tähendab, et 
inimesed hülgavad oma kodu ainult väga tõsistel põhjustel.

Teave, mis meedia kaudu eestlaseni jõuab, on väga lünklik, usal-
dusväärset infot vähe. Aeg-ajalt jagatakse seda ETV „Välisilma“ 
või „Aktuaalse kaamera“ saadetes, vahel suuremates päevaleht-
edes, ent peamiselt jäävad siiski kõlama eimillelgi põhinevad õõn-
savõitu arvamusavaldused. Ilmub palju esseesid ja kolumne, kuid 
tõsiasjadepõhiseid käsitlusi pole. See, kes tahaks teada, milline on 
tegelik poliitilis-sõjaline olukord Süürias ja selle lähiriikides või 
miks on inimesed sunnitud sealt lahkuma, vastuseid ei saa. Eestis 
käib asjatundliku lähenemise asemel vaidlus peamiselt selle üle, 
kas peaksime sõjapõgenikke üleüldse kuidagi aitama või oleks 
võimalik neid hoopis vältida.

Teine meediaga seotud probleem on see, et pagulasteema kajastus 
soodustab kõikide Euroopasse rändajate võtmist ühtse massina. 
See on ehk ohtlikumgi tendents kui peamiselt arvamuslugude aval-
damine. Enamikul inimestest on juba kord komme üldistada, luua 
tüüpe ning lahterdada. Aga mitte kunagi pole see päris adekvaatne. 
Räägime keskmisest eestlasest – töökast, pikaldasest, veidi endas-
setõmbunust -, ent teame, et sellist mitte kusagil olemas ei ole. Kas 
saame siis sama suuri üldistusi teha pagulaste kohta? Nagu pole 
olemas keskmist eestlast, pole olemas ka keskmist pagulast. Par-
aku on senistest pagulasvastaste väljaütlemistest jäänud kõlama 
keskmise pagulase kirjeldus – muslim, mustanahaline, tööealine 
mees, kriminaalsete kalduvustega, laisk, õppimisvõimetu.

Kahekümne esimesel sajandil näeme taas äärmuste süvenemist. 
Protsessid, mis Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Prant-
susmaal ja teistes suurriikides algasid sajandi algul, on toimumas 
ka Eestis. Ühiskondade ning seejärel riikide polariseerumine pole 
ajaloos viinud ega vii ka tulevikus rahumeelsete lahendusteni. 
Pead tõstev äärmuslus (nii parem kui ka vasak) Euroopas on kasu-
lik vaid Venemaale, sest killustunud lääneriigid on Putinile heaks 
sihtmärgiks.

Pagulasteema on äärmuslike vaadete levikuks soodus. Konser-
vatiivsemale osale rahvast on pagulaste vastuvõtt probleem. Ohus 
olevat eesti keel, rahvus ja tulevik. Mõõdukamad vastased toovad 
argumendiks, et ennekõike tuleks aidata kannatavaid ja vaesuses 
elavaid eestlasi, paremäärmuslusse kaldujad aga on võtnud enda 
peale kõigi mitte-eestlaste laiutava laimamise.

Vasakäärmusesse kalduvate seas pole aga üldsegi tavatud 
sõnavõtud, et vastu tuleks võtta kõik, vaatamata tõsiasja, et kind-
lasti mitte marginaalne osa sisserändajatest pole mitte sõja-, vaid 
majanduspagulased. On päris selge, et Eesti riik ei suudaks mil-
jonite põgenikega hakkama saada. Rahva enamiku suhteliselt ma-
dal elatustase, eriti laste vaesus, on meie riigi üks tõsisemaid, seni 
piisava tähelepanuta jäänud probleeme.

Siiski on (eeskätt Eestis) valjuhäälsemalt kõlama jäänud just 
paremäärmuslased, kelle peamiseks mureks näib olevat hirm eu-
roopaliku, õhtumaade kultuuri hävimise pärast. Samas kipuvad 
nad unustama Euroopa ajalugu – see on üles ehitatud rahvaste 
rännetele, tihedale koostööle ja kaubandussidemetele Ees-Aasia 
ning Põhja-Aafrikaga. Euroopa poleks selline, nagu me seda täna 
tunneme, kui poleks olnud tihedaid kontakte ümbritsevate kul-
tuuridega. Ka varem on Euroopasse rännanud võõraid rahvaid, 
tänased nn päriseurooplasedki on oma praegustel asualadel hilise-
mad tulnukad kui nt eestlased ja teised soomeugrilased. Rahvaste 
segunemisest pole läänelik kultuur mitte kaotanud, vaid võitnud, 
kultuuripaabel on Euroopa rikkus, mitte vaesus.

Seega ei hävita õhtumaade kultuuri kindlasti mitte sõjapõgenikud. 
Nad ei ole oma kodust lahkunud kergekäeliselt, vaid teinud väga 
raske valiku. Just samasuguse otsuse eelmise sajandi keskel lange-
tanud eestlased pidid selle tagajärgedega kaugel maal paratamatult 
leppima, kuid nende haavad ei paranenud päriselt kunagi. Kelle 
süda on valus õhukeseks kulunud, suudab teist mõista ja aidata.

Rahvaste rändamine on osa Euroopa ajaloost. 
A: National Library of Norway
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MARTTI TEDER: 
KAHJUKS TUNDUB, ET 
LUULE HÄÄBUB

Karl Pütsepp (12. LO)
toimetaja

Kui sinu hobi – luuletamine – seostub pigem humani-
taarvaldkonnaga, miks otsustasid siis just loodusklassi 
minna?
Kuigi minu suureks hobiks või ajaviiteks on oma mõtete, 
teadmiste, tunnete ja palju muu edastamine luule teel, on 
minu ümber terve universum, mille kohta soovin samu-
ti teadmisi omandada. Ma tahan olla mitmekülgne, kuid 
samas teha asju, mida ma tegelikult soovin.

Kas sul on veel hobisid peale luuletamise?
Minu peamiseks hobiks ja kohustusteks on õppimine ja 

veel kord õppimine, kuid kui rääkida vabast ajast, siis 
mängin üpris hästi piljardit ning olen käinud kaks aastat 
kergejõustikus. Üleüldine füüsiline liikumine tekitab minus 
inimliku tunde ning seetõttu ei jõua ma koolis olles kehal-
ise kasvatuse tunde ära oodata!

Kuidas sa üldse luuletamise juurde jõudsid?
Luuletama hakkasin umbes 8. klassi kooliaasta keskpai-
gas, kui õp.Saia lasi meil luuletuse mõelda. Minu luuletus 
sai õpetajalt kiita ning igal järgneval tunnil lootsin ma, et 
tuleb taas luuletuse kirjutamise kord. Lõpuks mõistsin, et 
luuletusi võiks kirjutada ka vabast tahtest ja ajast, teistest 
sõltumata. Sellest ajast peale on peaaegu kõik minu mõtted 
ja tunded paberile kirja saanud.

Kui tihti luuletad?
Luuletan igapäevaselt, enamasti õhtuti, kui magama hakkan 
minema. Võtan oma märkmiku ning meenutan tundeid, mis 
mind valitsesid.. kuid ega igakord sõnu tule.

On sul ka lemmikluuletajaid?
Autoriteeti mul ei ole, tegutsen rohkem üksi ja ei võta 
kellestki eeskuju, sest luule on isiklik sõnum ja/või õpetus 
teistele inimestele. Sellest hoolimata olen ma loomulikult 
kursis ka nn suurte luuletajate loomingu ning sõnumitega.

Iga päev tundub mulle aina enam, et luule hakkab välja 
surema. Peale tulevad teist laadi eneseväljendusviisid.

Sel aastal kümnen-
dasse loodusklassi 
astunud Martti Teder 
peab luule tulevikku 
küll tumedaks, ent 
loodab ise selle vastu 
võidelda.

LUULENURK

Sa oled mu jaoks kui viimane

Alles tundma õppisin sind,
sinust peegeldub tükike mind,

mu süda lausub, et armastan sind.
Ilma sinuta päevagi elada saa

Ei möödu hetkegi sinust mõtlemata.

Sa oled mu jaoks kui päikesekiir,
Kui asi, milleta justkui elada ei saa.

Sa oled mu jaoks kui viimane,
Kelle oma lähedusse lasen ma.

Sa oled kui unistus mu mõtetes,
Mis täitub ainult sügaval unes.

M. Teder

Kõnnid eemale, et lähemale jõuda,
Põld jääb aina kaugemaks

Kõnnid eemale, et vähem nõuda,
Jalad asfaldil muutuvad raskemaks
Kõnnid eemale, et rohkem jõuda
maapind jääb aina laugemaks.
Kõnnid eemale, et kuival sõuda

Jääd iseendale kaugemaks.

R. Tapper

Oluline on jääda võõraste tulijate üle otsustades iseendaks, lähtu
da mõõdukusele manitsevast talupojatarkusest ja võtta võimalikest
muutustest parim. Fanaatiline äärmuslus, mitte avatus ja empaatia,

on see, mis meie tuhandeteaastast kultuuri ohustab ja lõhestab.

Martti Teder (paremal) toetajaga. 
A. Helena Kalbe
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Iga kuu erinev teema! Lahendussõna (ringidega tähtedest kokku) saada aadressile 
tammeleht@tammegymnaasium.ee. Õigesti vastanute vahel läheb loosi auhind!
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Triin Hunt (12. LO)
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