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OLMEKOMISJON
Olmekomisjon kuulub REKi komisjonide hulka 
alates 2014. aastast. Õppeaastatel 2014/15 ja 
2015/16 juhatas komisjoni praegune president 
Karl-Ander Kasuk, sellel õppeaastal juhib ko-
misjoni Maris Kluge, finantsjuht on Carmen 
Teearu, komisjoni kuuluvad veel Birk Sepp ja 
Erko Olumets.

Olmekomisjon tegeleb igapäevaste koolisiseste 
probleemide lahendamisega. Lisaks kuulub 
meie ülesannete hulka ka REKi finantside 
haldamine, mille eest vastutab finantsjuht. Olme 
on nagu määramata hulk päkapikke, kes töötavad 
igapäevaselt ja salaja, viies läbi pisikesi projekte, 
et teha kogu koolipere elu vähehaaval paremaks. 
Tihti enamik õpilasi ei teagi, et uuenduste taga 
on olmekomisjoni liikmed. Õppeaasta alguses 
paneme paika aastaplaani ning lähtume üldjoon-
tes sellest, kuid kui keegi kooliperest tõstatab 
probleemi ja see jõuab meieni (nt läbi teiste REKi 
liikmete), siis tegeleme ka sellega enda oskuste 
ja võimaluste piires.

Tänu olmekomisjoni tööle toimivad koolis 
raamatuvahetus ja laadijate laenutus. Üle-eelmisel 
õppeaastal võis kõikjal kooli peal näha motivee-
rivaid silte. Ka on olmekomisjon selliste pisikeste 
uuenduste taga nagu liivateip garderoobi viivatel 
treppidel ja lõhnakuused tualettruumides.

Sellel aastal kuulub olmekomisjoni ülesannete 
hulka kehalise garderoobides turvalisuse tagamine, 
raamatukogus katkiste laadijate vahetamine, 
järgmiseks õppeaastaks kultuurikomisjoni 
eelarve koostamine ning kevadel välitundide 
korraldamine. Lisaks tegeleme mitme jooksva 
projektiga, mis kestavad kauem kui üks õppeaasta.

Olmekomisjon viib tihti enda projektide 
tarbeks läbi korjandusi. Kogutud on laadijaid, 
lauamänge, raamatuid. Olgu idee kui hea tahes, 
ei saa see läbi minna ilma kaasõpilaste abita. Iga 
õpilane saab projektides kaasa lüüa või pöörduda 
meie poole, kui leiab, et mõni kindel asi nõuaks 
parandamist või muutmist. Arutame seda ja 
võimalusel töötame välja lahenduse, mille ka 
ellu viime.

Maris Kluge 132A

KULTUURIKOMISJON
Kultuurikomisjoni eesmärgiks on muuta 
reaalikate koolielu lõbusamaks ja tegusamaks. 
Lisaks arvukatele traditsioonilistele üritustele 
oleme kooli aastaplaani lisanud veel mõned 
vahvad sündmused, mida viime aasta-aastalt 
ellu oma tegusa meeskonnaga.

Kooliaasta alguses on kultuurikomisjoni 
ülesandeks korraldada REKi presidendi 
valimised, et saaksime jätkata uue koolikaas-
laste toetuse võitnud juhiga. Kui president on 
valitud, siis teeme plaanid alanud õppeaastaks, 
räägime läbi üritused ning paneme paika 
kuupäevad. Detsembris vahetult enne kooli 
lõppu toimub gümnaasiumi jõululaat, kus 
klassid pakuvad jõululaulude saatel koolikaas-
lastele head ja paremat müügiks. Veebruaris 
saavad reaalikad tõestada, et nad pole andekad 
vaid matemaatikas ja füüsikas, ning esitleda 
teistele oma talente Vabalaval. Üritus on 
viimaste aastatega saanud meie suurimaks 
projektiks, mille korraldamisega alustame juba 
mitmeid kuid varem. Laval on käinud palju 
andekaid noori, kelle tunnustamiseks oleme 
leidnud hulgaliselt sponsoreid. Žüriis ning 
vahepaladena esinemas on olnud nii nimekaid 
muusikuid kui ka meie oma füüsikaõpetajaid. 
Kohe pärast Vabalava on käes sõbrapäev, 
mil aitame reaalikate südametes peituvat 
armastust jagada kaartide ning lillede edasta-
mise teel. Eelmisel aastal sai alguse vahetult 
enne suvevaheaega aset leidev heategevuslik 
koolilõpulaat, mille raames toimuvad erinevad 
töötoad, tegutsevad mitmed kohvikud ning 
toimub oksjon. Ürituse korraldamisse on 
kaasatud pea terve koolipere.

Kõige selle organiseerimisse paneme palju 
aega ning vaeva. Loodetavasti toovad need 
ettevõtmised kooliellu rõõmu ning aitavad 
meie sees olevat Reaali Vaimu elus hoida.

Liis Hiie 132C

SPORDIKOMISJON
Spordikomisjoni ülesandeks on läbi viia klas-
sidevahelisi spordivõistlusi ning teha kõigi 
koolinädal huvitamaks ja lõbusamaks. Kes ei 
tahaks pärast pikka ja väsitavat nädalat koos 
oma koolikaaslastega sporti teha?

Sport on juba kaua aega olnud Reaalis au sees 
ning ka see aasta toimuvad turniirid korvpallis, 
võrkpallis, saalihokis, jalgpallis ja lisaks füüsili-
sele spordile toimuvad ka mõttemängud. Meie 
üheks eesmärgiks on saada spordimängudele 
rohkem pealtvaatajaid ja kaasaelajaid oma klassi-
le. Oleme valmis tegema plakateid ning panema 
neid kooli peale üles, et info jõuaks võimalikult 
paljudeni. Igast gümnaasiumiklassist on valitud 
tüdruk ja poiss, kes kindlustavad, et nende 
klass oleks esindatud igal turniiril. Tulevikus 
võiksime teha nimekirja, kus loetakse üle, mitu 
korda on keegi oma klassi esindanud. Kõige 
tublimad saaksid eripreemiad.

Oleme uhked selle üle, et erinevalt eelmistest 
aastatest teatame vähemalt nädal aega ette, 
kui toimub mõni klassidevaheline turniir. 
Klassidevahelised turniirid võiksid saada 
traditsiooniks, samas peaks spordikomisjon 
ajaga kaasas käima, et igaüks leiaks endale 
midagi meelepärast.

Robert Kuks 133C

VÄLISKOMISJON
Väliskomisjon koosneb kaheksast vahvast Reaali 
gümnasistist, kes annavad endast kõik, et REKi 
välissuhted toimiks suurepäraselt! Väliskomisjoni 
põhilisteks ülesanneteks on REKi esindamine G5 
organisatsioonis, Hugo Treffneri Gümnaasumiga 
suhtlemine ja teiste sõpruskoolidega sidemete 
hoidmine. Sellel aastal alustas väliskomisjon ka 
maitsvate kookide müümisega.

Väliskomisjoni iga-aastased sündmused on 
tavaliselt G5 üritused: väga hästi õnnestunud 
heategevuskontsert, tutvumisõhtu, e-spordi 
võistlus ja loomulikult ka vaba lava.

Anna Aamisepp 132A

Viimastel aastatel on Reaali 
Esinduskoda koosnenud neljast 

komisjonist: olme-, kultuuri-, spordi- ja 
väliskomisjonist. Igaühes on töökas 
meeskond, mis näeb pidevalt vaeva oma 
valdkonna arendamisega. Palusime 
võtta kokku iga komisjoni tegevuse 
nende selleaastastel juhtidel.

R E K

Juba 20 aastat oled Sa pea 
igakuine oodatud külaline 
(kuigi see vist ei ole õige 
sõna, pigem ehk ikka sõber) 
Reaalkooli peres. Minust on 
saanud Sinu aktiivne lugeja 
viimasel tosinal aastal ja alati 
on ootusärevus, millised tee-
mad ja lood on selle korra 
lehes. Usun, et Sinu algusaas-
tatel ega ka 12 aastat tagasi 
ei kujutanud keegi ette, et 
ühel päeval on olemas ajaleht 
internetis veebiversioonina. 

Mis on nende aastate jooksul 
muutunud? Kindlasti lugude 
kirjutajad, sest igal aastal alus-
tab üks lend ja üks lõpetab 
kooli. Muutunud on kujun-
dus, rubriigid ja ka tiraaž ja 

kindlasti veel midagi, mis jääb 
teadmatusest märkimata. Kas 
ühel hetkel saab Sinust ainult 
veebiväljaanne – võib-olla 
tõesti, aga võib-olla ka mitte.

Kas 10 või 20 aasta pärast 
on veel Reaali Poiss alles? 
Usun, et on. Kui IKT sügis-
konverentsil kõneles Henrik 
Roonemaa tulevikuameti-
test, siis nii õpetaja kui ka 
ajakirjaniku amet on tänases 
nägemuses ikkagi need, mida 
lähima paarikümne aasta 
jooksul masinad üle ei ole 
võtnud.  Nii saavad tulevased 
ajakirjanikuhakatised või 
lihtsalt kirjutamishuvilised 
tundides koguda õpetajate 
ütlusi ja vähemalt üks lehekülg 

on Sinu järgmise korra lehes 
täitunud ning ajaloolise 
järjepidevuse jaoks talletatud.

Hea Reaali Poiss ja 
sisukirjutajad!

On võimas tunne, kui mõistad, 
et oled suutnud teistes ini-
mestes midagi liikuma panna, 
tehes seda, mida armastad. 
Armasta ennast, aga enne-
kõike neid, kes teevad Sinust 
selle, kes sa oled. Usalda ideid, 
mis positiivsete mõtete toel 
esile kerkivad, andes või-
maluse nende arenguks ja 
elluviimiseks.

Palju õnne ja väledat sulge!
4. detsembril 2016

AUSTATUD JUUBILAR!

Ene Saar
Tallinna Reaalkooli direktor

Uue aastaga kaasneb huvitav fenomen, kus 
pärast pikka nädalat söömist, joomist ja 
lõbutsemist tekib ühiskonnaliikmetel uus 
motivatsioon. Enamjaolt väljendub see 
lubadusena  „Uus aasta, uus mina!” ning 
tahtena osta jõusaali kuukaart. Sel aastal 
kutsun teid üles lisaks enda tervise väärtus-
tamisele parandama kogu maailma tervist. 
Nimelt on Maa palavikus ja inimkond on 
selle põhjus. Kui me tahame, et 15 aasta 
pärast oleks olemas maailm, mida oma lastele 
edasi pärandada, siis peame tegutsema kohe. 
Ma tean, et saame katastroofi vältimisega 
hakkama. 

Industrialisatsioonist alates on inimesed 
oma heaolu nimel tahtmatult paisanud 
atmosfääri kliimat mõjutavaid gaase. Tol 
ajal ei osatud arvata, et ühel hetkel seavad 
freoonid, süsihappegaas, metaan ja teised 
tööstusgaasid kahtluse alla kogu inimkonna 
eksistentsi. See aeg on nüüd saabunud - CO2 
ja CH4 kasv atmosfääris on põhjustanud 
globaalse soojenemise. Olukord on muutunud 
nii kriitiliseks, et meie hetkel kasvav ja 
arenev põlvkond, kes juba üsna varsti peab 
üle võtma maailma juhtimise, on viimane 
võimalus inimkonna päästmiseks. Lootus 
on meie peal ning ülesanne pole võimatu. 

Eelmise sajandi freoonide keelustamise 
otsus on näide sellest, kuidas teadlased ja 

poliitikud suudavad koos töötades välti-
da ülemaailmset katastroofi. 20. sajandi 
alguses leiutatud külmikukemikaali osoo-
nikihti kahjustavad omadused avastati juba 
1970-ndatel ning 1987. aastal võeti kogu 
eluslooduse päästmiseks vastu otsus freooni 
kõrvaldamiseks. Kuigi tegemist oli kuluka 
ettevõtmisega, nõustus 197 riiki sellega, et 
inimkonna säilitamine on seda kulu väärt. 
Me võime küll palvetada nii Päikese kui 
Odini poole, kuid lõppude lõpuks on vaja 
kasutada päästmiseks maisemaid vahendeid. 

Nagu ajalugu on näidanud, suudab inim-
kond kriitilistest olukordadest võitu saada. 
Jalgratast pole mõtet leiutada - lahenduseks 
on probleemi tunnistamine ja koostöö tead-
laste ning riigijuhtide vahel. Lepime kokku, 
et sel aastal lubame uuele minale lisaks 
tegeleda ka inimkonna päästmisega, töötades 
selle nimel, et tulevikus oleksime meie need 
teadlased ja poliitikud, kes tagavad, et 
meie ajal ega peale meid 
ei tuleks veeuputus.

Karl-Ander
Kasuk 132C

REKi president

ÜKS 
IDEE NEILE, 
KES ON TÜDINENUD 
UUSAASTALUBADUSEST „UUS 
AASTA, UUS MINA!”

Kadrikatuur. Päikeseratas, päikeseratas, millega sa nüüd hakkama said?
Autor: Kadri-Ann Valdur vil!131

Peatoimetaja veerg, kadrikatuur, hoolekogu veerg
REK, REKi presidendi veerg, direktori veerg
Mõistekaart - kuidas lugeda Reaali Poissi?

Koolilehe valmimise lugu
Joonas Põdra arvamus
Realistidest ettevõtjad

Huvitava elukutsega vilistlased
Kuldmedalistid pärast lõpetamist

Intervjuud vanade intervjueeritavatega
Mälestused Reaalkoolist

Intervjuud õpetajatega ja teiste koolitöötajatega
Statistika - keskmine reaalikas

Tippsportlased
Väljavõtted vanadest lehtedest

Väike maja - Reaali Poisu
Loomingunurk

Ristsõna
Horoskoop, ütluste paremik

Ilmateade, sünnipäevaõnnitlused, karikatuur

1980ndate 
aastate alguse Tallinna 2. 
Keskkoolis tuli kohustuslikus korras õppida 
ainet, mida tol ajal nimetati “sõjaliseks alg-
õpetuseks“. Selle õppeaine näol oli tegemist 
nõukoguliku propaganda ja Punaarmee üksik-
võitleja baaskoolituse kompotiga. Ainet õpetas 
võõras mundris Punaarmee alampolkovnik 
E. Tepp. Puudus võimalus arutleda selle üle, 
kas selles tunnis peab üldse käima. Moskvas 
paika pandud õppekava alusel harjutasime gaa-
simaski pähepanemist, automaadi lahtivõtmist, 
sõjaväe määrustikke, rivisammu, roomamist 
ja muid “eluks vajalikke oskusi“. Mida selles 
valdkonnas samal ajal teistes koolides õpetati, 
sellest saime aimu kooliaja lõpul toimunud 
sõjaväelaagris. Sõjalise algõpetuse näol oli 
tegemist ajastule omase absurdimaigulise 
ettevõtmisega, millel oli õpilaste jaoks muidugi 
teatav meelelahutuslik mõju.

Eesti Kaitseväe teema kerkis taas 1992. a koos 

iseseisvuse 
taastamisega. Ühiskonnas 
valitses nõukogude ajast pärinev vaenulikkus 
või vähemalt kõhklev hoiak kaitseväe suhtes. 
Eks Kaitsevägi andis ka ise teatava panuse sel-
lise suhtumise kujunemisse. Oma osa etendas 
Eesti ajalooline kogemus. Täna ei kujuta ette 
Eestit ilma hästi toimiva riigikaitseta, mille 
professionaalsus ja usaldusväärsus järjest tõuseb.

Reaalkooli õppekavas on nüüd aine ni-
metusega “riigikaitseõpetus“. On neid, kes 
kahtlevad aine vajalikkuses. Nõukogude ajast 
pärinev teatav kõhklus sõjaväe suhtes ei ole 
kadunud. Kriitikute argumendidki kipuvad 
samad olema: Eestit ei olegi võimalik kaitsta; 
riigikaitse ei ole meie asi ja on ajaraiskamine; 
lastagu meil olla ja isiklikku elu korraldada. 
Siiski, Eesti haritlased ja nende järelkasv 
Reaalkooli õpilaste näol kahtlemata mõistavad 

riigikaitse oskuste sügavamat sisu ja tähendust. 
Isegi kui vahel tekib kahtlus, piisab pilgust aula 
seinal asuvale marmortahvlile, mis kinnitab 
Eesti riigikaitse vajalikkust. 

Samas tuleb tõdeda, et kaasaegse riigi-
kaitseõpetuse vorm vajab ühist arutelu ning 
muudatusi. Üheks Reaalkoolis viimasel ajal 
esile kerkinud riigikaitseõpetuse küsimuseks 
on see, kas aine tuleks muuta kõikidele güm-
naasiumi õpilastele vabatahtlikuks või hoopis 
kõikidele kohustuslikuks. Siiani on see olnud 
kohustuslik ainult poistele. 

Tänapäeva maailmas on tekkinud uued ohud 
nagu hübriidsõjad, mittekonventsionaalsed 
konfliktid, kübersõjad, meediasõjad jms. See 
kõik seab uude valgusesse ka riigikaitseõpetuse 

ja nõuab uusi lähenemisi. Kaasaja ohtude vastu 
ei seisa ammu enam ainult mehed püssiga. 
Uued ohud nõuavad vastuseismist, sõltumata 
soost. Riigikaitseline komponent eksisteerib 
mitmete erinevate õppeainete kontekstis ja 
soolised erinevused ei oma siin suurt tähtsust. 
Meedia-, küber- jm sõdade puhul ei ole mingit 
vahet kummast soost ründajad või rünnatavad 
on. 

Iseseisvus on see, kui saame demokraatlikult 
ise otsustada oma isiklikke ja oma maa asju. 
Ajalugu ja kaasaja sündmused kinnitavad, et 
võimalus ise otsustada oma olemise üle ei ole 
iseenesestmõistetav. Selle eest tuleb meil kõigil 
seista ja selleks vajame lisaks tahtele ka oskusi 
ning teadmisi.

ARMAS KOOLIPERE!
Lõpuks on ta kohal! Uhiuus, juubeli-

kuldne ja südamega tehtud Reaali Poisi 20. 
sünnipäeva erinumber on lõpuks kohal! 
Reaali Poiss ei olegi enam nii poisike, vaid 
annab juba täismehe mõõdu välja, kas 
pole? 24 lehekülge intervjuusid, artikleid, 
mälestusi ja nostalgiat, meelelahutust 
ja palju muud on kokku kogutud, et 
näidata kui suureks on meie väikene Poiss 
kasvanud. Minu tänusõnad lähevad kogu 
toimetusele, kelle töö ja vaevata poleks 
see leht pooltki nii hoogne ja sisukas, 
õpetajatele, kes rikastasid lehte oma ideede 
ja vaimuannetega, vilistlastele, kes leidsid 
kiire elu kõrvalt aega, et taaskord oma 
kooli panustada, ja kõikidele kaasõpilastele 
ja -kirjutajatele, kelle mõttelend rikastab 
igat lehekülge. Aitäh – te olete imelised!

Sõna „juubelileht” kostus mu kõrvu 
esmakordselt umbes aasta tagasi. Tol ajal 
oli see vaid rida häälikuid kellegi suust ja 
kauge tulevikumuusika. Idee oli muidugi 
köitev: midagi sellist pole varem meie 
ajalehetoimetuses tehtud. Suur, värviline ja 
mahukas leht, mis koondaks endas kõike 
seda, mis Reaali Poiss oma olemuses on, 
ja astuks veel sammukese edasigi. Sügise 
lähenedes oli hirm tegelikult naha vahel: 
ma ei tahtnud vedada alt kõiki eelmisi 
peatoimetajaid ja toimetuse liikmeid, kes 
olid nii palju vaeva näinud Reaali Poisi 
ülestöötamiseks. Õnneks ei ole ootustele 
allajäämine iseloomulik ei mulle ega Reaali 
Poisile. Tuleb tunnistada, et oli hetki, kui 
seda tööd tehti vere, higi ja pisaratega, 
aga see ei ole võrreldavgi rõõmuga, nähes 
vastvalminud ja säravaid intervjuusid, 
arvamusi ja omaloomingut. Reaalikas 
ajab endiselt Reaali asja, olenemata, kas 

kooliajast on möödas aastake-kaks, dekaad 
või mitu kümnendit.

On öeldud, et õunakoogi täiesti nullist 
küpsetamiseks oleks vaja taasluua kogu 
universum. Reaali Poisi universum oli juba 
loodud 30 eelmise peatoimetaja ja veel 
mitmekordse koguse usinate kirjutajate 
poolt. Minu ülesandeks oli leida koogi 
jaoks sobivad koostisosad – magusad 
ideed, kvaliteetsed kirjutajad ja värske meel. 
Eeltöö on ülioluline – kõik koostisosad 
tuleb lisada täpses vahekorras, õigeaegselt 
ja ilma midagi üle ega liiga vähe tööt-
lemata. Minu suureks õnneks olid meil 
kasutada parimad (ja loodetavasti ideaalselt 
kokkusobivad) koostisosad, tasemel 
tööriistad ja tundub, et leidsime lõpuks ka 
üheskoos küpsetamiseks sobiva tempera-
tuuri ja aja. Nagu parimatele kombeks, oli 
ka meil salajane koostisosa – süda. Kas 
mitte südamega tehtu ei olegi just see, mis 
teeb kõik niigi hea ja parema killu võrra 
magusamaks? Reaali Poisi juubelinumbri 
piduliku ja rammusa sisu kõrvale tundus 
sobivat ideaalselt üks korralik lusikatäis 
mahedat jäätist. Selleks tuleb aga hea isuga 
lugeda/süüa leht otsast otsani läbi, sest oma 
maitsele leiab siit midagi igaüks!

Lõpetuseks, kui kõigil juba ammu 
koogijutu peale suu vett tilkuma 
hakkas – tõstkem klaasid, võtkem üks 
tõsine tükk meie südamega valminud 
kooki ja tähistagem Reaali Poisi 
sünnipäeva! Edukat 
ja veelgi lennu-
kamat kolmanda 
kümnendi 
algust ja et neid 
alguseid tuleks 
veel!

SISUKORD

R E K   /   P R E S I D E N D I  V E E R G   /   D I R E K T O R I  V E E R GT O I M E T A J A  V E E R G   /   S I S U K O R D

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-14
15-16
16-17
18-19
20
21
22
23
24

Õpetaja Mart Kuurme tegi parajasti katseid pingpongi pallidega, kui märkas, et aknapoolses viimases reas üks poiss ei vaatagi teda. 
Veidi aja pärast oli aga üks lendu läinud pall maandunud täpselt tema nina otsas.
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KUIDAS LUGEDA
REAALI POISSI?

Autor
Uku Kangur 132B

KOOLILEHT KÜLJENDAJA 
VAATEVINKLIST

Kui mina esimest korda sõna küljendaja kuulsin, 
ei vaevunud ma mõtlema, mis imelik asi see 
olla võiks. Veidi aega hiljem saatuslikul kombel 
ma just küljendama hakkasingi. Nüüdseks 
(juubelilehe ilmumise hetkeks) olen Reaali Poisi 
küljendaja ametit pidanud 17 kuud. Tõenäoliselt 
ei teki mul paremat võimalust enda kogemuse 
ja arvamuse jagamiseks, enne kui küljendamis-
ohjad kellelegi edasi annan, seega siin on väike 
ülevaade minu elust küljendajana.

Kui küsida, miks mõni reaalikas ei võta 
osa Reaali Poisi tegemistest, siis paratamatult 
kõlavad osad vastustest umbes nii: „ma ei oska 
kirjutada“, „ma ei taha ajakirjanikuks saada“ või 

„mulle meeldib reaal rohkem kui humanitaar“. 
Pean tunnistama, et ma ise olin selle kolmanda 
vastuse andja. Seega läks mul üsna õnneks, 
et mu vanem õde (shout-out Johanna Viigile 
vil!131) oli 2014-2016. aastatel Reaali Poisi 
peatoimetaja, tänu kellele minagi sellesse 
überägedasse seltskonda sattusin. 10. klassis 
oli mul tihti kooli ja trenni vahel tunni-kahene 
auk, mida ma ei osanud täita. Koju ma ei 
viitsinud nii lühikeseks ajaks sõita, nii et lihtsalt 
hulkusin kooli peal. Vahetevahel oli selle augu 
ajal koolilehe toimetuse koosolek, kuhu ma 
niisama olesklema läksin, sest kui suur õde 
kutsub, siis peab ju ikka minema. Ma ei julgenud 
kunagi midagi kirjutada, sest minu reaalainete 
keskmine hinne on julgelt ühe ühiku võrra 
kõrgem kui humanitaarainete keskmine. See 
on ametlikult minu esimene artikkel. Siinkohal 
tahan rõhutada, et ajalehe toimetamine ei 
seisne ainult kirjutamises, vaid ka aktiivsetes 
aruteludes, ideede otsimises, enesearenduses 
ning kujundamis- ja küljendamiskunstis. Lisaks 
kõigele eelmainitule näeb osalemine ajalehetöös 
CV-l väga hea välja. Vihjeks sulle: tule võta 
julgelt meie järgmisest koosolekust osa, sest 
kaotada ei ole ju mitte midagi!

2013/14. õppeaastal tekkis toimetusel 
probleem, sest nende küljendaja (shout-out 
Rait Kohavale vil!130) hakkas gümnaasiumit 
lõpetama ja tekkis vajadus uue järele. Küljendaja 
on isik, kes võtab Reaali Poisi Google Drive’ist 
kõik jutud ja artiklid koos kõikide piltide ja muu 
materjaliga ning peab need kuidagi ilusasti 
ja selgelt teatud hulgale paberile sättima ja 
tulemusest PDF-i koostama, mis omakorda 
trükki saadetakse. See tähendab, et kõik viimase 
hetke muudatused teeb küljendaja ja temal on 
kõige kohta viimane sõna. Küljendamine ja 
kirjutamine on vägagi vastandlikud tegevused, 
sest erinevalt kirjutamisest hõlmab küljendami-
ne head kunstilist kompositsiooni-, ruumi- ja 
rütmitaju. Küljendaja on nagu telgitagune 
väärikas vanaisa, kes sujuvalt ja märkamatult 
lehte paremuse poole suunab ja selle heaolusse 
väga palju aega panustab.

Julgelt ja mõtlematult nõustusin selle töö 
enda peale võtma. Mul ei olnud aimugi, mida 
ja kuidas ma tegema oleksin pidanud, seega 
hakkasin end harima ja kulutasin terve nädala 

ühe proovilehe küljendamiseks. Kuna minu 
esimene katse polnud üldse nii kohutav, kui 
ma kartsin, siis juba järgnevast õppeaastast 
alustasin täiskohaga tööd. Esimeste lehtede 
tõttu jäi mul mitu ööd magamata ning arvukate 
koolilehtede jooksul on samal põhjusel nii 
mitmegi kontrolltöö hinne kannatanud. Kujuta 
ette, et sa oled algaja küljendaja, kes peab 
arvestuste nädalal vahetult enne ajaloo suulist 
arvestust koolilehe välja võluma. Eriti-eriti 
meeldiv oli küljendamine rebaste nädalal. Kuigi 
positiivsed õpitulemused ja teadmised on igati 

kasulikud ja toredad, siis reaalne töökogemus 
on väärtuselt tase kõrgemal.

Seesugune tegusus avab uksi. Umbes aasta 
aega tagasi tekkis mul väga ootamatult võimalus 
minna tööle ühte Soome trükifirmasse. See 
väljavaade avanes ainult seetõttu, et minu tehtud 
tööd märgati. Niisiis veetsin ma eelmisel suvel 
kolm nädalat Soome läänerannikul Vaasas ja 
pärast oli raha nagu raba. Mida peaks üks 
gümnasist oma suvelt veel tahtma? 

On olnud üksikuid hetki, kui olen kahet-
senud, et ma endale sellise kohustuse võtsin, 

sest stressi pakub hilisõhtune küljendamine 
piisavalt. Pikemas perspektiivis olen siiski väga 
rahul, sest võin end julgelt nimetada Adobe 
InDesigni meistriks. Kõik need kogemused on 
mu elus juba avanud ja tõenäoliselt avavad veel 
igasuguseid uksi. Esimene samm, kümnendas 
klassis koosolekul vaikselt istumine, oli kõige 
raskem. Edasi läks nagu iseenesest ning nüüd 
olen juba peatoimetaja. Worth it.

Andke siis minule, Mirelile ja Kertule hästi 
palju tagasisidet selle unikaalse juubelilehe 
kohta, sest vaeva oleme me näinud marupalju.

Autor
Joosep Viik 132B

Kuvatõmmis küljendaja arvutiekraanist, kui ta parasjagu tööhoos o.

T E L G I T A G U S E D

KUIDAS KESKMINE 
16LK KOOLILEHT 
VÄLJA VÕLUTAKSE?
○  28. lamptember
Mirel või Kertu (kaks peatoi-
metajat 2016/17. õppeaastal) 
teevad Reaali Poisi Facebooki 
kommuuni küsitluse, millal 
teha koosolek. Mõni päev 
hiljem postitavad nad 
konkreetse kuupäeva ja aja.

○  5. lamptoober
Kokkulepitud päeval on 
pärast tunde koosolek. 
Hommikul paneme infosten-
dile ka teate. 

○  19. lamptoober
Käes on tähtaeg. Ainult 
pooled artiklitest on saadetud. 
Peatoimetajad lähevad keema, 

hoidke alt! Ülejäänud vaestele 
kirjutajatele laotakse puid alla. 
Vahepeal arutavad küljendaja 
ja peatoimetajad omavahel, et 
leht võiks trükki minna 24. 
lamptoobril, sest siis oleks see 
koolimajas parajalt enne kuu 
lõppu.

○  21. lamptoober
Tööle hakkavad keeletoi-
metajad. Nemad on õnneks 
kohusetundlikud ja peatoi-
metusel tavaliselt kaebusi ei 
esine. Puuduvad kirjutised 
tilguvad vaikselt sisse.

○  23. lamptoober
Küljendaja tahaks hea meele-
ga tööle hakata, sest hiljem ei 
leidu tal vaba aega. Kahjuks 
avastab ta, et Drive’is on ikka 
viimane artikkel puudu ja 

teistel hilinejatel 
on kõigil keelekontroll tege-
mata. Küljendaja küljendab 
siiski lehe osaliselt ära ja teeb 
peatoimetajatele puudujää-
kidest pika nimekirja, mille 
põhjal nemad probleeme 
lahendama asuvad.

○  24. lamptoober
Küljendaja küljendab natuke, 
kuid ikka on lahendamist 
nõudvaid muresid. Siiski 
saadetakse esialgne versioon 
koolilehest õpetajale 
ülevaatamiseks.

○  25. lamptoober
Küljendaja leiab vaba aega 
une arvelt. Selleks ajaks on 
peatoimetajad kõik tõsisemad 
probleemid lahendanud ja 
vastavalt õpetaja tagasisidele 

parandab küljen-
daja muud pisemad vead. 
Küljendaja edastab peatoi-
metajale nii värvilise kui 
ka mustvalge lamptoobri 
koolilehe PDF-i.

○  26. lamptoober
Leht saadetakse lõpuks 
trükki. Nüüd on vaja ainult 
oodata. Vahepeal alustatakse 
järgmise kuu lehe koosoleku 
planeerimisega.

○  30. lamptoober
Keskpäeval tekib koolimajja 
värske paberi lõhn. Uus 
sisukas koolileht on saabu-
nud! Õnneks seekord tõsiseid 
küljendamis- ja faktivigu ei 
ole ning peatoimetus saab 
rahulikult puhata.

Kunagi oli ruum 111 kunstiklass ning ruum 307 eesti keele klass. Lisaks asus ka õpetajate tuba ruumis 302, praeguses arstikabinetis 
oli raamatukogu ning tööõpetuse klassi asemel oli garderoob.

V O O S K E E M
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Tuleb meelde aeg, mil Kender Sirpi möllama 
läks. Kultuuri peavool oleks justkui kõigi 
väärikale käitumisele eelduslike lihaste üle 
kontrolli kaotanud: pisarad ja muud eritised 
voolasid ojadena. Riiki tungis hiiglasliku 
malakaga barbar, kes Doris Karevat mõtle-
matlult jämedalt rüvetas ja pani püsti omaenda, 
kultuuritute kultuuriinimeste diktatuuri, mis 
tegi kõik, et teotada püha ja raputada puu otsas 
õndsat und magavad pühakud alla maa peale.

Kõlab tuttavalt?
Ütlen ausalt, see oli tegelikult esimene kord, 

kui Kenderist kuulsin. Hiljem selgus, et Kender 
oli samasugune argpüks nagu tema eelkäijad 
ja vingerdas end lolli formaalsusega ametist 
lahti. Päris kurb oli lugeda, et sisulist muutust 
lubav jõumees esimese veremaitse peale ringist 
välja anub. Kujutage ette, kui Jeesus oleks 
ristilöömise mõttele... risti ette löönud?

Aga nagu kostab kaasaegsete neitside 
kaitsepühak: mõtet on keerulisem tappa kui 
inimest. See, et Kenderil jämesool jahedaks 
lõi, ei tähenda veel, et vandlitorn põletamist ja 
Vesta neitsid vägistamist ei vaja. Sellest annavad 
tunnistust allesjäänud barbarid, kelle kõride 
kaudu on Kenderi vaimu verist rõgisemist 
siin-seal veel kuulda.

Maailma hävitamise ja oma äranägemise 
järgi taasloomise tung võib olla igasse tervesse 
noorde inimesse kodeeritud psühhoseksuaalne 
šiffer, kuid seda on ka mõistuslik alalhoid. Ja 
need ei välista üksteist! Tihti on probleemile 
lahenduse leidmine väga lihtne, kui minna 
metatasemele. Teame, miks Zeus Kronose 
tappis; teame, miks ka meie tihti oma isad 
elusalt matame. Eesmärk on üks: elu. See on 
suund, mille kiidab heaks nii instinkt kui ka 
mõistus (tihti valedihhotoomia).

Kuid miks peab ellujäämiseks oma eide-taadi 
maha lööma? Ei peagi, kui eit ja taat upsakaks 
ei lähe. Jama küll, et mida aeg edasi, seda 
rohkem kipuvad nad seda tegema. Tekivad 
suurustusluulud nn positive feedback loop’ist 
tulenevalt. „If it ain’t broke, don’t fix it“ ja „nii 
on alati tehtud“ mentaliteedid kinnistavad 
usku, et neil on igas olukorras õigus. Nii 
muutuvadki eit ja taat insulaarseteks, sulgevad 
maailmale kõrvad ja silmad ning marineeruvad 
oma märgades sängides, kuni kehad ümber 
mädanevad.

Eit ja taat ei ole vanem generatsioon. Nad 
on iga insulaarne autoriteedi kandja või 
võimendaja, kes ei ole avatud dialoogile ja 
reageerib reflektiivselt, pavlovi-koeralikult 
igasugusele välisele ergutile, mis ei kattu tema 
arusaamaga õigest ja heast. Kurjem vaatleja 
arvaks, et ta ütleb lahti oma inimsusest, sest 
loobub mõtlemisest ja sellest tingitud, inimesele 
omasest vastutusest, mille alusel meile vaba 
tahet omistatakse. Ta on tädi, kes ei luba vilkuva 
tulega teed ületada, kuigi tänav on tühi. Ta on 
hea laps, kes manitseb oma eakaaslasi, et need 
tänavasillutisele kriidiga värvilisi falloseid ei 
kritseldaks. Ta on kaasõpilane, kes survestab 

vaikima, kui kerkivad ebamugavad küsimused.
Ühine joon: läbipaistmatus. Motivatsioone 

varjatakse või ei olda neist teadlikud. Tädi ei 
anna endale aru, et kui ta viitab eksisteerivale 
õigusnormile või tavale, on tema argument 
tautoloogia. Või kui tädi on lihtsalt neuroo-
tiline inimvare ja ei ole võimeline pisaraloiku 
varisemata ületama mingit lävendit tavakäibes 
aktsepteeritavas riisiko spektrumis, siis ta ei 
tunnista seda ja sisuliselt valetab, kui talle 
arupärimine esitatakse. Ja see neurootilisus 
on täiesti OK, postmodernne elu polegi kõigi 
inimeste psüühikale hea. Siiski - tädi kas vale-
tab teadlikult või pole võimeline väga tähtsaks 
introspektsiooniks ehk ei tea isegi, mida ja 
miks ta teeb, nagu teadmatusest autoriteeti 
tsiteeriv tädigi. Introspetktsioon au sisse; ei ole 
aktsepteeritav, et tädi egokaitsemehhanismid 
lämmatavad dialoogi või dikteerivad otsuseid, 
seda eriti valede ja ettekäänete abil. Ego tuleb 
üles ehitada, mitte kaitsta, nii ei saa elada.

Meie abstraktne introspektsioonivõimetu 
anaal-retentiivne tädi ei ela autentselt: ta valetab 
endale ja teistele, ei oma tegelikku ülevaadet 
heast ega kurjast ja sisuliselt tegutseb nagu 
psühhopaat, kes käitub käitumisnormide piires 
pelgalt rikkumise sotsiaalsetele tagajärgedele 
viidates. Kui sinu vastus küsimusele „Miks sa 
oma hooldusabi vajavat vanemat padjaga ära 
ei lämmata?“ on „sest siis tekib võimalus, et 
lähen vangi“, on kuskil midagi paigast ära. Kui 
sanktsioon ei ähvardaks, siis ikka lämmataks 
küll? See tädi ei saa aru oma otsustest– ta ei 
tohiks olla otsustaja rollis.

Introspektiivne tädi võib elada küll autentselt, 
aga on sunnitud seda  ühel või teisel põhjusel 
oma sisemaailmas tegema. Põhjuseid, miks ta 
ei avalda oma mõtteid, võib olla lõputult: see 
vajaks ebamõistlikult palju aega ja energiat, 
see teeks ta haavatavaks, ta on  ebakindel jne. 
Aga kas ükski neist põhjustest annab aluse 
määrata kellegi kolmanda tegevust?

Õiguses tuntakse paari õigusriigile tsent-
raalset põhimõtet: õiguskindlus ja õigusselgus. 
Lihtsustatult tähendab õiguskindlus, et õi-
gussubjekt saab toetuda ilma üllatusteta ja ar-
bitraarsete otsusteta õiguskorrale. Õigusselgus 
tähendab, et ta saab aru, kust ja kuidas õigus 
tuleb. Need on põhimõtted, mis tagavad 
funktsionaalse harmoonia, mis lubab isikutel 
tegutseda ilma liigsuurte hõõrdumisteta. Julgen 
arvata, et ühiskondlik makrotasand peegeldab 
mikrotasandit. Kui seadusandja ja tema tegevus 
muutuksid läbipaistmatuks, kukuks kogu 
see kupatus põhjendatult kokku. Kodanikelt 
ei saa oodata pimedat käsutäitmist. Seega, 
vastuseks eelnevale küsimusele: kui adressaadile 
seletust ei anta, ei saa tema käitumist dikteerida. 
Adekvaatne seletus loob silla adressaadi ja 
adressandi vahel, see on nende ühine keel.

See ühine keel peab olema universaalne; selle 
eesmärk on muuhulgas kõnetada adressaadi 
kõiki (potentsiaalseid) etteheiteid. See, mis 
põhjused tädil teeületamise keelamisel enda 

jaoks olid või miks 
ta oma arvamust lahti ei seleta, 
ei pruugi olla teeületaja jaoks relevantne. Kui 
teeületaja ei saa veenvat seletust, vilistab ta 
manitsustele.

Jätame vaese abstraktsest tädist peksupoisi 
kõrvale. Inimesed kipuvad oma väärtusotsuste 
tegemisel lähtuma kategoorilisest imperatiivist, 
arusaamast, et nende käitumine peaks olema 
universaalne seadus. Veganlus väärtusotsusena 
taotleb loomade väärkohtlemise lõpetamist, 
kõiksugused religioossed suunitlused enda 
pühade maksiimide seaduseks kehtestamist ja 
nii edasi. Mööda vaadatakse aga võtmetähtsast 
küsimusest: miks peaks võõras võtma selle 
seaduse omaks? Kuidas veenda seafarmerit 
hakkama veganist moslemiks? Selleks peabki 
adresseerima just selle seafarmeri nii intellek-
tuaalseid kui ka emotsionaalseid põhjuseid 
eirata veganlust ja islamit.

Kui võtad endale õiguse kehastada autoriteeti, 
seda võimendada või ükskõik mis muul moel 
mõjutada kellegi käitumist või arusaamu, pead 
olema võimeline võitma üle vastase südame 
ja mõistuse. (Muidugi on võimalus kasutada 
ületamatut vägivalda, aga end viisakateks 
tituleerivates seltskondades peetakse seda mõel-
damatuks.) See eeldab mõistmist. Soovimatus 
või võimetus seda teha ongi eelnevalt nimetatud 
eide-taadi mugavus, millega koos on võõral 
võimatu elada. See on intellektuaalne lodevus 
ja emotsionaalne üleolevus, mis kutsus esile 
2016. aasta poliitilised kataklüsmid.

Hea näide säärasest lodevusest on dog-
maatilise mõtlemise heakskiitmine. Slavoj 
Zižekile meeldib oma kõnelustes tihti öelda, et 
ta ei taha elada maailmas, kus peab vaidlema 
seksuaalse vägivalla aktsepteeritavuse vastu. 
Kerkib küsimus: “mis alternatiivi ta näeb?” 
Kas ta arvab, et inimene loomulikult taunib 
seksuaalset vägivalda? Millest see nähtus 
siis tuleneb? Reaalsus on, et mitte miski 
pole iseenesestmõistetav ja iga väärtusotsuse 
peab vere ja higiga välja võitlema, sest alati on 
kuskil keegi, kes su tõekspidamised küsimärgi 
alla seab, ja nagu oleme õppinud, nende ja 
nende murede ega etteheidete ignoreerimine 
ei aita. Arvad, et snuff-filmide väntamine, 
liftis peeretamine, kassipoegade uputamine 
ja kooli lühikestes pükstes tulemine pole OK? 
Ole valmis seda nendele kretiinidele veenvalt 
selgeks tegema, sest kui sa ei ole, siis oled sa 
lihtsalt teistsuguse kasutu arvamusega kretiin. 

Teate küll, mida 
arvamuste ja pärakute kohta 
öeldakse.

Koht, kus Slavoj viga ei tee, on kooskõla. 
Narratiiv peab olema paigas ja ei või nihkuda 
arbitraarselt. Näide, mille Slavoj toob, on 
pagulaskriis. Euroopa vasakpoolsetele meeldib 
romantiseerida pagulasi, teha keskmisele 
Franzile ja Brunhildele selgeks, et pagulane 
on tegelikult täpselt nagu tema: hea ja soe 
inimene, kes ei taha muud kui rahus elada. Aga 
kui ei oleks? Kerkib küsimus, et kas siis oleks 
humanistile kohane Ahmed merre tagasi lükata. 
Kooskõlaline vastus on, et see ei oma tähtsust 

–  heaolu on inimelu kõrval nullfaktor. Kust siis 
tulevad artiklid, milles argumenteeritakse, et 
migrant, see on majanduskasv; päästab EL-i 
penskarid? Kas neid kirjutavad mingid ka-

pinatsid, kes tahavad 
migrante maksuleh-
madeks teha? Ei! See 
on šampusesotsialistist 
ajakirjanik, kes arvab, 
et see on veenev ar-
gument vastaspoolele. 
Probleem on selles, et 
vastaspool pole loll 
ja näeb läbi katsest 

endaga manipuleerida, ta teab, et tegelikult 
ei lähe veenjale korda eurooplase majanduslik 
heaolu, vaid ta kasutab kasulikku numbrit 
eesmärk-pühitseb-abinõu meetodil; kui talle 
homme vastupidised näitajad ette sööta, ok-
sendab ta sappi ja kinnitab tulihingeliselt, et 
need pole relevantsed. Jääb kaks võimalikku 
järeldust ajakirjaniku kohta: kas ta ei tea, 
mida usub või ta on manipulatiivne. Veenja 
võib arvata, et ulatab kaevikust välja kasuliku 
oliivioksa, aga vastane ootab siiski püssitoru 
või valget lippu; kõik muu on lõks või solvang.

Lahkhelid peab lahendama asjadest otse 
ja põhimõttelisel tasemel rääkides. Tõsi on, 
et hoiakud ja tõekspidamised kujunevad 
isiklike kogemuste, teadmiste ja võimalik, 
et ka bioloogiliste eelsoodumuste kombi-
natsioonina, kuid see ei tähenda, et inimesel 
oleks puudust keelest, mida vastaspoole ausalt 
adresseerimiseks edukalt kasutada. Ei saa ega 
tohi konstrueerida paradigmat, millega end 
isoleeritakse. Kaevikust tuleb välja ronida, 
otsustada. Kas võtad sellest intellektuaalsest 
sõjast osa või mitte? Kui ei võta, pane püss maha 
ja suu kinni, ära ürita olematut lihast pingutada. 
Kui oled sõjas, ära mängi mäkra; vastane on 
esitanud sulle väljakutse endast aru saada, 
lahinguväljal kohtuda ja asjad selgeks teha, ja 
seda täna veel ehk vennaarmastusest, mitte 
võõravihast. Homme kes teab, tuleb ehk uus 
vennatapp? Kaua ikka ootad, et keegi teiselpool 
eikellegimaad sinu eksistentsi tunnistataks ja 
tunnustataks?

ETHOS, PATHOS, LOGOS - 
VALI KOLM Tekst

Joonas Põder vil!129

„Inimesed kipuvad oma 
väärtusotsuste tegemisel lähtuma 
kategoorilisest imperatiivist, 
arusaamast, et nende käitumine 
peaks olema universaalne seadus.“
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Kes?
Markus Villig vil!128 

Mis?
Taxify

Millega tegeleb?
Taxify on start-up ettevõte, mis tegeleb 
mobiilirakenduse teel taksoteenuse va-
hendamisega. Taxify tegutseb 20 linnas ja 
13 erinevas riigis Eestist Lõuna-Aafrika 
Vabariigini. Ettevõte sai 2014. aastal Ajujahi 
finaali ning hääletati televaatajate lemmikuks, 
asutaja Markus Villig kuulutati 2016. aastal 
parimaks nooreks ettevõtjaks. 

Kuidas sai Taxif y alguse?
Alustasin 2013. aastal kui õppisin veel 
Reaalkoolis 12. klassis. Sain aru, et on 
probleem kesklinnas takso tellimisega 
ja kuna mul olid endal olemas põhilised 
tehnoloogiaalased oskused, siis mõtlesin, 

et suudaksin luua app’i ja platvormi selle 
probleemi lahendamiseks. Alustasin kooli 
kõrvalt turu-uuringutega. Saatsin laiali 
küsitlusi ja suhtlesin otse tänaval mõnesaja 
taksojuhiga.

Milline näeb välja Sinu tavaline 
tööpäev?
Igapäevaselt tegelen tiimide juhtimisega. 
Tänasel päeval töötab meie firmas umbes 
80 inimest ning minu tööks on suhelda 
5-6 tiimijuhiga, kes vastutavad eri riikide 
ja piirkondade eest.

Millised on Sinu tulevikuplaanid 
ettevõtluses?
Kõik sõltub sellest kui kauaks Taxifyga 
seotuks jään ja peale seda võib juhtuda, et 
võtan midagi täiesti uut ette. Hetkel kasvab 
Taxify igakuuliselt nii kiiresti, et seal on 
veel hinnanguliselt vähemalt 5-10 aastat 
vaja tööd teha.

Kuidas suunas Reaalkool sind 
ettevõtluse poole?
Kindlasti aitas hea reaalainete taust mul 
kogu seda ettevõtet paremini alustada ja 

mõista ning kuna õp-
pisin Reaalis IT-klassis, 
olid mul juba olemas 
põhilised programmee-
rimisoskused.

Mida soovitaksid 
ettevõtlikele 
noor tele?
Lihtsalt alustada ja mit-
te otsida vabandusi nagu 
noored sageli teevad, et 
pole ressursse või aega. 
Mina suutsin Taxify 
esialgse prototüübi välja 
tuua vaid paarituhande 
euroga ning praegu 
võiks selleks võib-olla 
isegi vähem kuluda. 
Ainsaks tegel ikuks 
kuluks on ju vaid oma 
aeg.

Kes?
Anna-Greta Tsahkna vil!113

Mis?
Timbeter

Millega tegeleb?
Timbeter on start-up ettevõte, mille uuen-
duslik mõõtmisrakendus mõõdab metsa-
materjali virnas, autol või konteineris pildi 
järgi kiiremini ning täpsemalt kui käsitsi 
mõõtes. Rakendus on saadaval üle terve 
maailma. Timbeter võitis 2015. aastal Ajujahi, 
sai 2016. aastal Eesti parima 
mobiilirakenduse finaali ning 
on võitnud palju teisi auhindu.

Kuidas sai alguse 
Timbeter?
Timbeter sai alguse ühest 
Garage48 hackathon’ist, mis 
oli suunatud naistele – ees-
märgiga tuua rohkem naisi 
IT-sse. Töötasin sellel ajal 
tarkvaraarendusettevõttes 
Nortal ning mind kutsuti sinna 
osalema. Suuresti uudishimu 
tõttu läksin kohale, sest tahtsin 
näha, kuidas see üritus seestpoolt välja näeb. 
Sattusin täiesti juhuslikult meeskonda, mille 
eesmärk oli välja töötada rakendus ümarpuidu 
kiireks ja täpseks mõõtmiseks. Tegime 48 
tunniga valmis esimese prototüübi, võitsime 
Garage48 hack ’i, sealt edasi läksime juba 
Ajujahti – nii see kõik algas. Paar kuud hiljem 
võtsime tööle esimese arendaja, kaasasime 
esimese investeeringu. Kevadel võitsime 
Ajujahi võistluse ning paar kuud hiljem tulin 
Nortalist ära täiskohaga Timbeteri arendama.

Kuidas näeb välja Sinu tavaline 
tööpäev? 
Tänasel päeval tegelen Timbeteri müügi, 
turunduse, investeeringute kaasamise ning 
ettevõtte igapäevase arendamisega. Minu iga-
päevane tööpäev sisaldab palju suhtlemist nii 
klientide, investorite kui ka IT-meeskonnaga. 
Kuna kliente on väga erinevatest riikidest, 
siis tavapäraselt on päeva esimesed tegevused 
Austraalia ning Jaapani suunal, päeva keskel 
on põhifookus Eestil ja Euroopal ning õhtu 
lõpeb USA ning Brasiilia kontaktidega. 
Probleeme, mida igapäevaselt lahendada 
on seinast seina: pidevalt seisad vastamisi 
uute teemadega ning pidevat õppimist ning 
eneseületamist on palju. Toredad päevad on 

need, 
kui meil on 
demod või koolitused 
metsas ning ettevõtetes: siis 
puutud kokku oma lahenduse iga-
päevaste kasutajatega, kuuled nende ideid 
edasiarenduste osas ja muud metsajuttu.  
Viimasel aastal on  palju olnud reisimist – 
väga küll kontoriruumidest või saeveskitest 
kaugemale ei saa, kuid huvitav on näha ja 
kohtuda erinevate kultuuride esindajatega. 
Näiteks Jaapanis oli meil enne kohtumisi 
terve õppepäev, kus saime teada, kuidas 
kummardada, ennast tutvustada ning vi-
siitkaarti üle anda.

Kuhu tahad oma elus välja jõuda?
Ma olen õppinud, et tegelikult on oluline nau-
tida teekonda eesmärgini. Aastate pärast näen 
ennast kindlasti pigem ettevõtlusvaldkonnas 
tegutsemas – oluline on, et idee või lahendus 
muudaks maailma paremaks ning endal 
silm säraks. Ma käisin aastaid ratsutamas 
ning peale igat allakukkumist oli oluline 
oma hirmust jagu saada ning tagasi hobuse 
selga ronida. Samamoodi on ettevõtluses. 
Alla ei tohi anda. On oluline õppida igast 
ebaõnnestumisest ja minna ja proovida teha 
järgmine kord paremini. Nagu ütles Winston 
Churchill: „Success is walking from failure 
to failure with no loss of enthusiasm.“

Milliseid soovitusi annaksid 
17-aastasele endale?
Ole enesekindlam ning võta rahulikumalt 

– iga asja pärast ei maksa liialt põdeda. Loe 
rohkem häid raamatuid ja käi vähem pidudel.

Kuidas suunas Reaalkool Sind 
praeguse tegevusvaldkonna juurde?
Lühidalt võiks öelda, et Reaalkool andis 
mulle väga palju. Enesekindlust, otsustus-
julgust, vajalikke teadmisi ning oskusi. Väga 
palju häid inimesi.

Koostasid
Kristiina Naber 133C

Hedvig Vahlberg 133C
Sebastian Raudsepp 133C

REAALNE
ETTEVÕTLUS

Reaalkooli õpilastele tundub olevat üheks populaarseimaks karjäärivalikuks 
ettevõtlus. Meenutab see ju paljuski gümnaasiumiaegu, kus tähtajad armu ei 
anna ja oma kogu hingega tuleb asja juures olla 24/7. See on ka põhjus, miks 

paljud tegusad vilistlased jäid seekordseks artikliks kinni püüdmata. Sellises olu-
korras ei jäänud muud üle, kui meenutada Lennart Meri kuulsaid sõnu ja kasutada 
tulevikuväetisena seda materjali, mille suutsime siiski oma tegusatest vilistlastest 
välja pigistada.

Tundub, et nii Reaalkool oma võlus ja valus kui ka majanduse õppesuund 
on ettevõtluspisiku süstinud paljudesse ja nende vahel valiku tegemine nõudis 
omajagu tööd. Olgem uhked, et meie koolist on pärit mitmeid ettevõtjaid, kellest 
võib paljude edulugude seast esile tõsta näiteks Verif fi asutaja Kaarel Kotka ja Viru 
Keemia Grupi omaniku Margus Kangro. Praegugi sirgub Reaalis noorem ettevõtlus-
põlvkond õpilasfirmade Cruf ty ja Cocopop näol.

Esimesel korrusel - seal, kus asub  “Monument monumendile” asus nn õpilaste valvelaud, s.t laud ja kaks tooli, kus istusid kaks korrapidajat. Hommikuti nende kõrval ka 
direktor ja õppealajuhataja, kes kontrollisid õpilaste väljanägemist (ka pioneerirätikuid) ja õpilaste koolijõudmist

Anna-Greta Tsahkna vil!113

Markus Villig vil!128
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Kas te olete esimesel 
korrusel monumendist paremale jääva 

puust autahvli juures seisatanud? Mina küll olen. 
Tihtipeale vaatan imetlusega neid kuldsetele 
plaatidele kirjutatud nimesid ja mõtlen, millised 
inimesed nad on? Kuidas neil küll õnnestus 
gümnaasiumi lõputunnistusele kõik viied saa-
da? Nii isikliku huvi kui ka teiste reaalikate 
inspireerimise eesmärgil võtsin ühendust viie 
kuldmedalistiga ja esitasin neile mõne küsimuse. 
Vastused on igale Reaalkooli õpilasele allikaks 
paar tarkusetera kõrva taha panna ja õpetajatele 
võimaluseks meenutada vanu õpilasi.

Kuidas mõjutavad tänasel päeval 
Tallinna Reaalkoolis veedetud aastad 
Teie elu?
○ Markus Laars: „Kogu Reaalkooli õhkkond 

oli suunatud õpilaste arendamisele ning nende 
täieliku potentsiaali saavutamisele. Õpetajad 
julgustasid õppima ning osa võtma olümpiaa-
didest. Mida rohkem õppisin, seda kergemaks 
õppimine läks. See kõik suurendas enesekindlust 
uute katsumuste ees. Teadmine, et ükski eksam 
pole liiga raske ja ükski valem liiga keeruline, 
saadab mind tänapäevani.“
○ Hindrek Lootus: „11 kooliaastat mõjutavad 

paratamatult iga inimese elu, sõltumata sellest, 
mis koolis ta käib. Reaalkool oli muidugi mitmes 
mõttes eriline, eelkõige andes hea hariduse, mis 
kindlasti on olnud abiks edaspidistes tegevustes. 
Lisaks sellele on ikka ja alati uhke tunne öelda, 

et ma olen just selle kooli vilistlane. Eliitkool 
oli see tegelikult juba siis, ning veelgi enam 
muidugi ka praegu.“
○ Jüri-Mikk Udam: „Reaalkoolis õpitu aitas mul 

kujundada maailmapilti, sisse saada heasse üli-
kooli ning andis mulle suurepärase sõpruskonna.“

Mis oli kooli ajal Teie lemmikõppeaine 
ja kas see on kuidagi Teie praeguse 
igapäevaeluga seotud?
○ Ants Kaasik: „Füüsika, mis on andnud 

mõningase maailmatunnetuse.“
○ Jaan Toots: „Füüsika. Õpin neljandat aastat 

Cambridge’s matemaatika erialal ja tegelen 
osaliselt teoreetilise füüsikaga, seega jah.“
○ Markus Laars: „Mulle meeldisid kõik reaa-

lained ning õppisin huviga ka erinevaid keeli. 
Praegu on ülikoolis kõige rohkem vaja läinud 
head eneseväljendus- ja kirjaoskust, kuna paljud 
kontrolltööd ja eksamid on lahtiste küsimustega.“
○ Hindrek Lootus: „Ühte ja ainsat lemmikõp-

peainet otseselt ei olnud. Eriti kontimööda olid 
reaalained, aga ka ajalugu ja keeled. Eriti just 
inglise keel sai väga hea vundamendi alla, kohati 
drakoonilisi õppemeetodeid kasutanud õpetaja 
Elvi Keinastile olen tagantjärele väga tänulik, 
ning sellest on olnud ja on siiani väga palju kasu.“

Millise soovituse annaksite 
praegusele abituuriumi (ja miks mitte 
ka kogu gümnaasiumi) õpilasele 
edasiseks eluks?
○ Ants Kaasik: „Vali hoolega oma järgmist 

sammu, aega pole raisata (valed valikud maksavad 
hiljem kätte).“
○ Jaan Toots: „Õppige ülikoolis päris teadusi, kui 

soovite maailmale positiivset mõju omada ning 
tööd leida. Vihje on Reaalkooli nimes.“
○ Markus Laars: „Soovitan võtta gümnaasiumist 

veel viimast. Samuti soovitan välja mõelda 
edasised plaanid ning tutvuda huvi pakkuvate 
erialadega tudengi- või töövarjuna.“
○ Hindrek Lootus: „Püüa endas selgusele jõuda, 

mis on sinu missioon ja kutsumus siin maailmas ja 
elus, või vähemalt mis sulle eelkõige huvi pakub – 
ning tegele edasi just sellega, keskendu ja pühendu 
just sellele, arenda ennast just selles valdkonnas ja 
suunas. Nii oled ise kõige õnnelikum ja tood ka 
teistele (ning kogu ühiskonnale) kõige rohkem 
kasu. Elu on lühike ja aastad lendavad kiirelt, 
suvalise rapsimise peale ei ole seda mõtet kulutada, 
ning mida varem "oma" rajale jõuad, seda parem.“
○ Jüri-Mikk Udam: „Avasta maailma.“

Kui palju oli vaja kuldmedali jaoks 
pingutada ja kas see on avanud Teile 
võimalusi, mida ilma kuldmedalita 
poleks olnud?
○ Jaan Toots: „Ei olnud vaja pingutada. 

Kuldmedal on tähtsusetu alates ülikoolis õppima 
asumisest ning seda enam Eestist väljaspool.“
○ Markus Laars: „Kuldmedali jaoks oli vaja palju 

pingutada ja seda eriti just viimasel aastal. Siis oli 
iga kontrolltöö määrava tähtsusega ja oli raske 
end motiveerida tegema lõpuspurti. Kuldmedal 
otseselt ühtki võimalust avanud ei ole, küll aga 
kogu see pingutus muutis mind enesekindlamaks 
ja andis juurde pealehakkamist. Need omadused 
on aga küll mulle mitmeid võimalusi avanud.“
○ Jüri-Mikk Udam: „Õppimine on mulle alati 

üsna lihtsalt tulnud. Mulle annab motivatsiooni 
asjadest arusaamine. Kuldmedal ei olnud mulle 
omaette eesmärk, pigem oli oma aja mitte raisku-
laskmine see, mis takistas mul mitte õppimast.“

Mis on Teie parim ja halvim mälestus 
koolist?
○ Ants Kaasik: „Parimad: sõbralikud klassi-

kaaslased, halvad mälestused on juba ununenud.“
○ Jaan Toots: „Halvimaks jääb varahommikus-

teks tundideks ärkamine. Parimaks, et õppetöö 
oli lihtne ning oli aega enda huvidele keskenduda.“
○ Hindrek Lootus: „Ühtegi väga teravalt mällu 

sööbinud eriti head ega ka halba mälestust 
ei ole. Põhikooli algul oli natuke hõõrumist 
mõnede klassikaaslastega, aga see möödus kiirelt, 
jõujooned said paika ning edaspidi oli juba 
vastastikune respekt. Mingit n-ö koolikiusamist 
vms ei kogenud iial ise ega täheldanud ka kellegi 
teise puhul – julgeks väita, et toonases Tallinna 2. 

Keskkoolis seda ilmselt vist ei olnudki?! Parimad 
mälestused on mõnest õpetajast. Näiteks füüsika-
õpetaja ja kunagine klassijuhataja Mart Kuurme, 
kellega oleme head sõbrad ja hobikaaslased 
(astronoomia) siiani. Või siis kehalise kasvatuse 
õpetaja Aleksander Prikk, kes oma sügava 
tarkuse ja elukogemusega suutis mind sujuvalt 
suunata spordiarmastuse rajale, kust enam ära 
pole pööranudki. Või ka ajalooõpetaja Tiia Luuk, 
keda alati on heameel taaskohata ja mõtteid 
vahetada. Neid on tegelikult veel palju. Koolist 
tuli eluteele kaasa ka mitmeid häid sõpru, kellega 
siiani kõrvuti sammume – paradoksaalselt küll 
mitte niivõrd oma klassist, kui B-paralleelist ja 
aasta hilisemast lennust (103. lend, lõpetas 1988).“
○ Jüri-Mikk Udam: „Halbu mälestusi ei ole. 

Head mälestused pärinevad kehalisest kasvatusest, 
kui poistega sai jalkat mängitud, ning vene keele 
tundidest Oleg Kravtšenkoga. Veel on meeles 
pinevad hetked õpetaja Andrus Kangroga, mis 
tagantjärele tunduvad päris vahvad, ning alati 
huvitavad ajalootunnid õpetaja Heli Ahunaga.“

Palun andke kolm näpunäidet, kuidas 
Reaalkooli gümnaasiumis ellu jääda:
○ Ants Kaasik: „1. Jää iseendaks; 2. Tegele 

kasulikuga; 3. Tutvu oma lennu rahvaga.“
○ Jaan Toots: „1. Gümnaasium on triviaalne; 

2. See on ettevalmistus ülikooliks, kuna ei ole 
võimalik õppida midagi põhjalikult; 3. Tasub 
nautida muretust ja kiruda tähtsusetust.“
○ Markus Laars: „1. Naudi neid võimalusi, mida 

Reaalkooli gümnaasium pakub; 2. Gümnaasium 
saab kord läbi, aga sõbrad jäävad kogu eluks; 3. 
Kõik on selle üle elanud ja hakkama saanud, 
saad ka Sina!; 4. Kui on halb tuju, siis loe Reaali 
Poisi ütlusi!“
○ Hindrek Lootus: „Enda õppimise ajast ei meenu 

küll, et ellujäämine kuidagi kriitiliseks küsimuseks 
oleks kujunenud. Usun, et kui püüda kõik vajalik 
võimete kohaselt ära teha, siis ei tohiks midagi 
hullu juhtuda. Esiteks tuleks endale selgeks 
teha, et õpitakse iseendale, mitte õpetajatele või 
lõputunnistusele. Enamik ei jõua medalini, küll 
aga võiks igaüks jõuda hea hariduseni. Teiseks 
tuleks õppimisega mitte hulluks minna, vaid 
tasakaalustada seda piisava hulga fun'iga nii 
koolis kui väljaspool kooli. Kolmandaks (ja see 
võtab tegelikult kaks eelnevat kokku) tuleks olla 
tugev ajahalduses. Teha kõik vajalik õigel ajal ära, 
mitte jätta asju kuhjuma, mitte veeta liiga palju 
aega virtuaalmaailmas, pigem liikuda ja teha 
sporti, ning üleüldse tunda elust rõõmu.“
○ Jüri-Mikk Udam: „1. Lõdvestu; 2. Ära võta 

asju liiga tõsiselt; 3. Reaalkool on täpselt nii raske, 
kui sa selle enda jaoks mõtled (nii et võta vabalt); 
4. Tee midagi, mis sind huvitab.“

5 KULDSET
REAALI
POISSI

Tekst
Frederika Frey 134B

Rainer Urmas Maine (vasakul) ja Fred Rainer Ränisoo (keskel)

Tutipeopäeval toimunud inglise keele tund. Märg varustus ei võimaldanud 
abituriendile kohaselt ülakeha katta.
Foto: Ants Kaasik

I N T E R V J U U D

Mida kujutab endast Teie amet 
täpsemalt? Mida Te igapäevaselt 
seoses oma tööga teete?
○ Jaan Nuga: „Olen Eesti Evangeelse 

Luterliku Kiriku Harju-Jaani Ristija 
Johannese koguduse õpetaja. Koguduseõpetaja 
töö on üpris mitmekesine, kahte ühesugust 
päeva tuleb küll harva ette, kui üldse. Eks 
iga kohtumine on eriline.

Pühapäeviti pean kahte jumalateenistust. 
Mõnikord on ka leeritund või mõni koosolek. 
Nädala sees on aeg-ajalt piiblitunde ja lau-
lukooriharjutus, korra nädalas käin Kehra 
Gümnaasiumis usundilootundi andmas. 
Samuti ka matusetalitused.

Vaimulikutööle lisaks tuleb mul tegeleda 
ka koguduse majandusküsimustega. Üsna 
suure osa tööjõust võtab kultuurimälestiseks 
tunnistatud suure kiriku ja selle ümbruse 
korrashoiuks annetuste kogumine ning 
talgutööde korraldamine.”
○ Laura Kiiroja: „Omandasin Tartu 

Ülikoolis semiootika ja kultuuriteooria 
erialal magistrikraadi, spetsialiseerudes 
zoosemiootikale. Praegu otsin sobivat dokto-
ritöö projekti etoloogia, käitumisbioloogia või 
liigisäilitamise vallas. Ma tegelen loomade, 
eeskätt huntide käitumise uurimisega ning 
looma heaolu parandamisega loomaaedades 
ja teistes asutustes. Hundid on põhjapoolkera 
kõige inimkartlikumad loomad ning nad ei 
harju kunagi loomaaias elades inimestega, 
kui neid ei sotsialiseerita. Seetõttu tuleb 
hulk vaeva näha, et vähendada nende hirmu 
inimeste vastu. Sotsialiseerimine võimaldab 
huntidele palju paremat veterinaarabi, stres-
sivabamaid talitamise viise ja muud sellist.”
○ Agnes Ratas: „Olen graafiline disainer. Mul 

on koos kolme sõbraga disainistuudio, meie 
kliendid on peamiselt kultuurivaldkondadest. 
Sisult on disainer informatsiooni korrastaja 
ja pakendaja. Näiteks kui klient tuleb Wordi 
failiga ja tahab saada raamatut, siis mina te-
gelen kõige sellega, mis jääb tekstdokumendi 
ja valmis raamatu vahele. Amet on ühelt poolt 

kunstiline, teiselt poolt väga praktilist meelt 
nõudev,  tulemus peab hea välja nägema, aga 
olema ka arusaadav, tiražeeritav, eelarve 
piires ja nii edasi. Põhitöö kõrvalt õpetan ma 
ka EKAs (Eesti Kunstiakadeemias – toim) 
graafilise disaini osakonnas.”
○ Siim Rohtla: „Mina töötan igapäevaselt 

filmilevitajana. Noorena ma tegelikult isegi ei 
teadnud, et selline amet olemas on. Enamik 
minu tuttavaid ja lähedasi arvab, et enamjaolt 
on see lihtsalt filmide vaatamine, aga reaalsus 
on hoopis teistsugune. Loomilikult on 
filmide vaatamine osa mu tööst, aga selle 
juurde kuulub veel teisigi asju. Minu ette-
võte esindab kaht Hollywoodi suurstuudiot, 
nendeks on Universal ja Paramount. Kõik see, 
mis nendes stuudiotes valmib, üritame meie 
kinodesse tuua. Samuti on iga filmi plakat ja 
reklaam, mida tänaval, televiisoris või mujal 
näete, mitte kino, vaid filmilevitaja tehtud.”

Kuidas on Reaalkooli haridus 
mõjutanud Teie edasist elu ja 
ametivalikut?
○ Jaan Nuga: „Mina tulin Reaalkooli güm-

naasiumisse. Reaalkool oma vaimsusega oli 
kahtlemata just see, mida otsisin. Vanas ja 
väärikas koolimajas õppimine on kahtlemata 
väärtus omaette. Koolile väärilised olid ka 
õpetajad, eesotsas me klassijuhataja Aita 
Ottsoniga. Meil oli üle hulga aja esimene 
poisteklass, tüdrukud olid paralleelklassis.

Tuleb küll tunnistada, et õppetöövälis-
test klassikaaslaste tegemistest võtsin osa 
pea olematul hulgal. Suurem osa mu ajast 
väljaspool kooli möödus Tallinna Jaani 
kiriku katakombides sealses noorterühmas. 
Eks sealt ka see ametivalik ja peamine 
mõju edasisele elule. Aga matemaatika 
ja loodusteadused meeldisid mulle juba 
enne Reaalkooli tulekut ning meeldivad 
tänapäevani.”
○ Laura Kiiroja: „Minus on alati olnud huvi nii 

reaal- kui humanitaarteaduste vastu. Ilmselt 
pärast 12 aastat Reaalis oli mul reaalainete 

üledoos 
ja isutas hoo-
pis humanitaaria järele. 
Magistrantuuris võtsin hulganisti 
kõrvalaineid zooloogiast ning doktori-
töödki plaanin rohkem reaalteaduste vallas 
kirjutada. Ju siis jäi kooliajast ikka pisik 
külge. Reaalkool andis mulle kaasa ka hea 
stressitaluvuse ja oskuse viimasel minutil 
väga lühikese aja jooksul palju materjali pähe 
tuupida. Väga tänuväärne oskus!”
○ Agnes Ratas: „Tugeva alushariduse ja rat-

sionaalse maailmakäsitluse mõttes väga palju. 
Kool oli koht, kus sai katsetada: kujundasin 
Reaali Poissi, kutseid märgipeole, ürituste 
plakateid ja muud sellist. EKAsse sisse 
astudes oli mingi arusaam erialast ja sellest, 
kas see mulle istub, juba olemas. Tallinna 
Raamatutrükikojas ajan asju näiteks siiani 
sama tehnoloogiga, kes tolleaegsele Reaali 
Poisi tiimile trükikojaekskursiooni tegi.”
○ Siim Rohtla: „Vaatamata sellele, et käisin 

Reaalkoolis vaid kolm aastat, olen täiesti 
veendunud, et minu loomust on kujundanud 
kõige paremini just Reaalkool. See oli just 
see koht, kus ma õppisin loogiliselt mõtlema. 
Ma mõistsin, et oluline ei ole mitte asjade 
pähe õppimine, vaid nendest aru saamine. 
Tänu sellele ei häbene ma enam kunagi 
küsida millegi kohta, kui ma sellest aru ei 
saa. Pärast Reaalkooli käisin esmalt koos 
mitmete lennukaaslastega sõjaväes ning 
seejärel suundusin Tallinna Tehnikaülikooli 
ehitustehnikat õppima. Sooritasin ära 
nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe. 
Filmilevitajaks sain ma pooleldi ekslikult.”

Kelleks Te lapsena saada tahtsite?
○ Jaan Nuga: „Mingil hetkel unistasin au-

tojuhiks saamiseks, küllap tegid seda paljud. 
Reaalkoolis pidime kord kirjutama kirjandit 
sellest, kelleks tahame saada. Ehmatasin 
siis õpetaja Kuuske sellega, et kirjutasin 
väga veenvalt ja värvikalt, kuis tahan saada 
kosmonaudiks. Usuteaduseõpingute kasuks 

otsustasin 
küll al les abi-
tuuriumis, enne plaanisin 
veel psühholoogiaõpinguid.”
○ Laura Kiiroja: „Lapsena oli mul 101 

plaani, kelleks ma saada tahan, aga huntide 
sotsialiseerija ega zoosemiootik ei olnud 
üks nendest.”
○ Agnes Ratas: „Otsest plaani ei olnud. 

Kunstiga sai tegeletud maast madalast, ema 
õppis ja töötas EKAs ja võttis mind palju 
kaasa, hiljem kunstiringid ja Kevade tänava 
kunstikool.”

Kui Te ei tegeleks oma praeguse 
ametiga, siis mida Te selle asemel 
teeksite?

Jaan Nuga: „Jumal teab. Võibolla olek-
sin surnud. Või korjaks Põhjas põtradele 
sammalt.”

Laura Kiiroja: „Oleksin kas perekon-
natraditsiooni kohaselt arst või siis hoopis 
antropoloog. Oma praeguse erialani jõudsin 
puhtalt sisetunde järgi otsustades.”

Agnes Ratas: „Vist ehitusinsener, midagi 
reaalikale kohast oli alati plaan B. Elu lõpuni 
disaineriks jäämises praegu ka kindel ei 
ole, küll aga on praegune elustiil mind ära 
hellitanud, töö iseloom ja oma väike firma 
annavad luksusliku vabaduse oma töögraa-
fikut ja -asukohta ise planeerida. Vabaduse 
maitse suus, traditsioonilisel üheksast viieni 
ametipostil ma kaua vastu ei peaks.”

Siim Rohtla: „Ma isegi ei oska sellele 
küsimusele vastata. Kui ma tõesti ei oleks 
filmilevitaja, siis ma arvatavasti tegeleks 
ikkagi mingi filmi- või ehitusalase tööga. 
Oleksin ehk mingisugune isehakanud 
produtsent või projektijuht.”

I N T E R V J U U D
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KUS OLED SINA 10 AASTA 
PÄRAST?

○ Ann Kristiin Entson vil!129 
Ann Kristiin on võitnud G5 koolide moeshow 
Moelennuk, istunud seal ka mitmeid aastaid 
korraldajate laua taga, käinud Montonis 
praktikal ning alustanud moeloomist juba 
lasteaias, õmmeldes emaga koos esimesed 
riided. Vaatamata edule moevallas, otsustas Ann 
Kristiin  peale gümnaasiumi hoopis arhitektuuri 
õppima minna. 

○ Kaspar Orasmäe vil!127
Kaspar käis Tallinna Reaalkooli kunstistuudios 
Tairi Tamme-Amjärve juhendamisel ning 
tema huviks olid fotograafia ja graafiline kunst. 
Peale gümnaasiumi lõpetamist oli mõtteis 
minna Eesti Kunstiakadeemiasse arhitektuuri 
õppima. Fotograafiaga põhitööna edasi Kaspar 
poleks tegelenud, võimaluseks oli hakata tööle 
vabakutselisena või tegeleda edasi fotograafiaga 
ainult hobikorras.

○ Anu Kuurme vil!125
Anu veetis ühe aasta gümnaasiumist sootuks 
vahetusaastal Kolumbias. Plaane tulevikuks oli 
peale vahetusaastat küll ja veel. Kindel plaan oli 
minna õppima Tartusse ülikooli, kuid mida, oli 
veel lahtine. Valikud olid keeltest kuni erinevate 
meditsiinierialadeni.    

○ Uku Talmar vil!123
Uku oli REKi president 2006/2007. Sel ajal 
oli plaanideks 10 aasta pärast a) olla diplomaat 
välismaal b) väikese poe pidaja Hispaanias c) 
anda välja eneseabi raamat. 3 aastat hiljem, 
mil ta oli juba vilistlane, tehti temaga uus 
intervjuu. Tal oli plaaniks ülikoolis (TÜ Eesti 
Humanitaarinstituut, kultuuriteaduse eriala) 
proovida erinevaid aineid ja leida sobiv; ühineda 
Noored Kooli projektiga; muuta haridussüsteemi. 

Kas asjad on läinud nii, kuidas oli 
plaanitud peale keskkooli lõppu? Mis 
hetkel käsil?
○ Ann Kristiin:  Hetkel õpin Eest i 

Kunstiakadeemias arhitektuuri, moega olen 
harva tegelenud vaid kooliprojektide raames. 
○ Kaspar: Peale keskkooli läksin Eesti 

Kunstiakadeemiasse arhitektuuri ja linnapla-
neerimist õppima, kuid peale 3 aastat otsustasin 
eriala vahetada ja asusin Tallinna Ülikooli 
reklaami ja imagoloogiat õppima. Hetkel too-
dame Arsenal Production House koosseisuga 
telereklaame ja kõike muud, mida saab video 
alla liigitada. 
○ Anu: 2010. aasta septembris alustasin äm-

maemanda õppekaval. Eriala valikule aitas 
kaasa tudengivarjuks käimine. Kokku õppisin 

3 aastat 4,5 aastasest õppest, aga siis hakkasid 
varbad sügelema ning otsustasin peaaegu et 
päeva pealt minna aastaks Austraaliasse. Siin 
aga hakkas nii väga meeldima, et süda sundis 
paikseks jääma. Hetkel elan Queenslandi 
osariigis ja töötan õena. 
○ Uku: Elul on olnud minu jaoks veidi teistsu-

gune rada. Olin väga pikalt ja aktiivselt Noortelt-
Noortele vabakutseline koolitaja. Noored Kooli 
projektini ma ei jõudnud, sest ei tahtnud ennast 
nii pikalt millegagi siduda, tahtsin pigem oma-
loodud projektidega tegeleda. Tegime sõpradega 
MTÜ, mis pakkus koolides erinevaid valikaineid. 
Sealt edasi läks minu elu pigem kultuuriloome 
peale. See algas, kui mulle tehti ühe teatri poolt 
pakkumine, et ma kirjutaksin neile etenduse, 
sest olin juba varem sõbraga kahe peale välja 
andnud ühe lühijutu kogumiku ning veel 
mõned muinasjutud. Sealt hakkas asi veerema, 
kuni tekkis mõte asutada kultuuriklubi Kelm. 
Hetkel olengi üks omanikest ja programmijuht. 
Veidi sai veel tegeletud mõne programmiga 
nipet-näpet, kuid põhirõhk läks Kelmile.

 Mis olid mõjutavateks teguriteks, 
leidmaks oma praegust teed? Kas 
olete rahul?
○ Ann Kristiin: Arhitektuur on minus alati 

olnud. Mingi hetk tuli mood palju tugevamalt 
peale, tegelesin sellega kooli kõrvalt tol hetkel 
palju rohkem, kuni tundsin, et nüüd on aeg 
tagasi arhitektuuri juurde minna. Olen oma 
otsusega väga rahul.
○ Kaspar: Eriala vahetus oli raske otsus, aga 

ma olen õnnelik, et see sai tehtud. Õppima 
asumise hetkel olin paar aastat töötanud 
reklaamiga tugevalt seotud alal, täpsemalt 
videoproduktsiooniga. Teadsin oma eriala 
vahetades, millega kokku puutuma hakkan. 
Ainus asi, mis häirib - oleksin võinud varem 
ülikooli vahetamise otsuse vastu võtta, kuid 
ei väida, et aastad EKAs oleks kuidagi mööda 
külge maha jooksnud. Muidu olen väga rahul 
sellega, kus täna olen ja ootan põnevusega, mida 
järgnevad aastad toovad.
○ Anu: Kolumbias käik andis mulle väga palju 

julgust juurde hüpata tundmatusse ja suhtuda 
ellu muretumalt. Samuti tunnen, et kasvatasin 

endale paksu naha 
ning jõudsin arusaamisele, et 
võin teha asju omamoodi, kuulates sisetunnet. 
Väga palju kindlust sain ka oma vanematelt, 
kes on alati toetanud minu otsuseid ja valikuid. 
Lisaks on nad alati julgustanud mind reisima, 
mille eest olen neile väga tänulik.
○ Uku:  Jah, tegelikult olen küll rahul sellega, 

mis praegu on. Ehkki ma pisut põletasin 
ennast läbi ja seepärast olen hetkel puhku-
sel. Hoiatus ka reaalikatele, läbipõlemine on 
reaalne oht ja hoidke ennast! Aga jah, üldiselt 
Kelmil läheb hästi. Meil on just selline avatud 
kultuuriprogramm, mis mulle väga meeldib. 
Igaüks saab tulla ja pakkuda oma ideid, anda 
kontserte,  panna üles näituseid. Võib-olla et 
miks läks mu tee pigem hariduselt (koolitused, 
haridussüsteemi muutmine) kultuurivaldkonda 
on see, et mul oli mingisugune eneseväljenduse 
vajadus. Üldiselt olen ma pidevalt pendeldanud 
haridus-ja kultuurivaldkonna vahel.

Mis osa sellest, kus Te praegu olete, 
on Reaalkoolil?
○ Ann Kristiin: Arhitektuuris on igapäevaselt 

võimalus tegeleda reaalainetega, mis mulle väga 
meeldivad. Statistika põhjal on arhitektuuri 
õppijad enamjaolt Reaalkoolist, seega arvan, 
et ei teinud väga uudset valikut. Just õpetaja 
Kuurme tunnid panid mind füüsikat armastama.

○ Kaspar: Kindlasti suur. Ühed 
on teadmised, mida meile tun-
dides õpetatakse, millest on ka 
kindlasti väga palju kasu, sest 
lisaks loomingulisele poolele on 
produktsioon väga tehniline, aga 
olles Reaalis õppinud 12 aastat, 

tunnen, et Reaal vormis minust inimese, kes 
ma tahan olla.
○ Anu: Reaal õpetas mind iseseisvalt õppima. 

Peale keskkooli lõpetamist ja edasi õppima 
asudes sain aru, et kõige raskem koolitee on 
läbi saanud. Kui ma suutsin nädalas 8 tundi 
Taltsi matemaatikat (ma polnud reaalainetes 
just kõige teravam pliiats) vastu pidada, pean 
kõik muu ka vastu!
○ Uku:  Olen sellele tihti mõelnud, kindlasti 

on tähtis osa. Laias laastus probleemide lahen-
damise oskus ja huvi, mis on väga kasulik ja 
oluline. Samuti loogiline mõtlemine ja kindlasti 
inimesed.

Kus näete ennast 10 aasta pärast?
○ Ann Kristiin: Loodetavasti olen kooli lõpe-

tanud, sest arhitektuuri kiputakse õppima üsna 
kaua (tihtipeale käiakse vahepeal välismaal ja 
tööl), ja töötan arhitektuurivallas.
○ Kaspar: Vaadates, kui palju on juba 4 aastaga 

muutunud, tundub 10 aastat ette ennustada 
võimatu. Küll aga usun, et olen hetkel õigel 
teel ja jätkan tulevikus reklaaminduses edasi 

arenemist. Üks 
eesmärkidest on oma 
agentuuri loomine, aga seda loodetavasti 
varem kui 10 aasta pärast.
○ Anu: Loodetavasti on mul oma kodu, pere 

ja hea tervis. See on peamine. Ja pool maailma 
läbi reisitud!
○ Uku: Ma ei tea täpselt, kus ma olen, aga võin 

mõningaid asju ennustada. Ma arvan, et ma 
teen edasi koolitamist ja nõustamist; kirjutan 
veel vähemalt kaks raamatut ja üks asi, mille 
ma kindlasti ära teen, on ise luua mingisugune 
loomeagentuur. Ja tahaksin proovida BFMi 
režiid ning katsetada filmindust. Eks näis! 

Kas hoiate endiste kooli- ja 
lennukaaslastega siiani kontakti?
○ Ann Kristiin: Lennu- ja klassikaaslastega 

suhtlen igapäevaselt, parimad sõbrad on tulnud 
kooliajast, eriti gümnaasiumist. Põhikoolis 
kasvasime koos üles, kuid gümnaasiumis 
kujunesime kõik inimesteks, mistõttu ongi 
nemad mulle lähedasemad.
○ Kaspar: Peale gümnaasiumi lõppu on 

suhtlemine kindlasti vähemaks muutnud, aga 
veedame siiski aega koos nii tihti kui võimalik. 
Tervitaks siinkohal Kristel Noodlat!
○ Anu: Absoluutselt. Reaalist sain endale 

sõbrad kogu eluks. Isegi nüüd, kodust nii 
kaugel elades, on nad olemas. Me ei pea iga 
päev rääkima ega nägema, kuid see side ei 
kao kuhugi.
○ Uku: Pean tõdema, et väga tihti just ei näe. 

On üks-kaks inimest kellega näen tihedamini, 
aga jah, alati saaks rohkem suhelda.

Sõrmus sõrmes?
○ Ann Kristiin: Jah, sõrmus on sõrmes. Alguses 

arvasin, et paari aasta pärast enam sõrmust ei 
kanna, kuid nüüd on ilma sõrmuseta kuidagi 
paljas tunne.
○ Kaspar: Pean kurbusega tõdema, et hetkel 

ei ole. Varem kandsin igapäevaselt, aga mõni 
aeg tagasi juhtus väike õnnetus ja sõrmus sai 
kannatada. Küll aga on kindel plaan see ära 
parandada ja uuesti kandma hakata.
○ Anu: Sõrmus on alles ja kannan seda südames. 

Sõrmes ei saa seda iga päev kanda puht erialastel 
põhjustel – õena töötades ei saa sõrmuseid ega 
käevõrusid kanda. Esimene sõrmus kadus ära 
Kariibi merre, kui Kolumbias olles ujumas 
käisin, seega pidin uue tellima.
○ Uku: Ei ole. See läks juba mõned aastad 

tagasi katki. Olen mõelnud, et peaks uue tellima, 
aga pean tunnistama, et ma eriti ei kanna 
ehteid, seega läheb meelest ära ja ei tunne, et 
nagu midagi puudu oleks. Aga hea, et meelde 
tuletasid, pean laskma uue teha!
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Karmen Laur 135A

Kirke Kaur 135C

I N T E R V J U U D

K A S  T E A D S I D ,  E T. . .

○ Anti Viikna, vil!77: „Kutsusime oma kesk-
kooliaegset direktorit, seltsimees Tsõgankovit, 
Pašaks. Üldiselt teda veidi kardeti, aga arvan 
ka, et omamoodi peeti lugu, sest koolis oli 
kord majas. Nagu tol ajal kombeks, tegid 
kõik abituriendid 11. klassi ajal lõpusõrmused, 
mis olid ehtsad Reaali sõrmused R-tähe ja 
deviisiga – nagu neid tehti enne ja tehakse 
praegugi. Kuigi see oli rangelt keelatud, 
olid meil siiski sõrmused sõrmes. Paša sai 
sellest teada ja korjas kõigilt need kodanlikud 
sõrmused ära. Muidugi olime nördinud, aga 
midagi polnud teha. Kool jõudis ilusasti lõpule 
ja saime kätte küpsustunnistused. Peale seda 
kutsus direktor meid oma kabinetti. Me ei 
osanud arvata, miks. Siis avas ta oma seifi, 
võttis sealt välja meie Reaali sõrmused ja 
andis need meile tagasi. See oli tegu, mis 
mulle eluks ajaks meelde jäi ja meenutab 
seetõttu meie direktorit meeldivalt.“

○ Ants Roose, vil!79: „Mingil hetkel muutus 
meil populaarseks slogan „Ja siis tulid röövlid“, 
mida pruugiti kõikvõimalikel puhkudel. 
Pinginaaber Peeter Murusalu kritseldas ühel 
vahetunnil selle slogan’i klassitahvlile. Kui 
tund algas, siis astusid klassi hoopis kooli 
kontrollivad inspektorid koos direktoriga. 
Inspektorid tõlgendasid tahvlile kirjutatut 
tervitusena neile ja tekkinud skandaali hõõruti 
asjaosaliste veel mitmeid aegu nina ette.“ 

„Kooli keldris pesitses kooli katlakütja Paul, 
kes oli mõnus mees ja paras viinanina ka. 
Vahetevahel, kui õpetajal oli muud tegemist, 
anti meile tund iseseisvaks tööks. Me läksime 
siis paari poisiga Pauli juurde juttu puhuma. 
Kui Paul oli veidi vinti jäänud, jooksis ta jutt 
eriti soravalt. Tema lemmiklooks oli kirjeldus 
sõjaajast, kui mingi mürsk oli tabanud linnas 
peldikut ja kuidas siis kogu ümbrus sitta 
täis oli.“

„Komsomolielu oli koolis päris tore. Peeti 
väljasõiduüritusi ja laagreid, kus tegevus 
oli üksjagu mänguline ning erilist kommu-
nistlikku ajupesu nagu ei mäletagi. Ühes 
koolidevahelises telklaagris Lohja järve ääres 
andsime näiteks etenduse härjavõitluse teemal. 
Mäletan oma tegelasnime siiamaani une 
pealt – Don Luis Alfredo Maria Jiminez 
Fernandez Enrico Jose Manuel da Costa.“  

„Meie ajal harrastati õpilaste töökasvatust, mis 
laiendas silmaringi reaalse tööelu osas. Pärast 
8. klassi lõpetamist (1961) veetsime näiteks 
nädalakese Harku köögivilja kasvatamise 
sovhoosis. Klassijuhataja Silvia Nõmmik oli 

meie karjataja. Tal oli oma rüblikust poeg ka 
laagrisse kaasa võetud, kes samuti meiega 
põllul toimetas. Vahel laulsime lorilaule. 
Ühel päeval juhtus õpetaja Nõmmik nurga 
tagant kuulma meie laulu, milles olid sõnad 

„Sauna taga väike Miku küsis väikselt Mannilt 
tikku“. Ju ta kuulis midagi muud, sest meie 
saime riielda- selliseid laule ei tohi tema poja 
kuuldes laulda ja ülepea pole see ilus laul.“

○ Hannes Loss, vil!91: „1976. aasta märtsis 
toimusid kooli meistrivõistlused tõstmises. 
Ürituse organiseerisid poisid tutvusi kasutades 
TPedI (Tallinna Ülikooli) tõstesaalis ise. 
Õpetaja Prikk oli omalt poolt lahkelt nõus 
toimuvat reklaamima. Kuigi koolis ei õppinud 
tol hetkel kedagi, kes oleks tõstmise trennis 
käinud, oli huvi võistluse vastu üllatavalt 
suur. Kooli tugevaimaks poisiks tõstis ennast 
praegune Reaalkooli Hoolekande Seltsi 
juhatuse liige Alar Tamkivi, kes rebis 80 kg 
ja tõukas 105 kg.“ 

○ Mälestusi direktor Hain Hiieaasast: „Isiklike 
autodega koolis käivad õpilased olid sel 
ajal veel haruldased. Ometi oli neid meil 
lõpuklassis lausa kolm või neli. Ühel päeval 
tegime klassivenna autos aega parajaks, uk-
sed-aknad kõvasti kinni, autos oma seitse või 
kaheksa poissi ja peaaegu kõik tegid korraga 
suitsu (suitsu pole ilus teha muidu!). Järsku 
koputas keegi aknale – Hain! Mõistes, et 
olime vahele jäänud, avas esiistmel istuja 
õrnalt Žiguli esiakna pisikese kolmnurga. 
Toss, mis sealt välja pahvatas, ei jääks täna 
alla parematele rokk-kontsertidele. Hetk 
piinlikku vaikust, mille ajal direktor ilmselt 
kaalus meie karistamise plusse ja miinuseid. 
Lõpuks lahendas Hiieaas olukorra väga 
elegantselt – toksas jalaga auto kummide pihta 
ja küsis muuseas, et noh, palju siis masin ka 
välja võtab... Jäime suurteks sõpradeks edasi.“

○ Meeli Ivask, vil!101: „Mäletan, kuidas pidin 
ühel 80ndate aastate vilistlaste kokkutulekul 
esinema lauluga „Edelweiss“. Mul oli aga 
vahetult enne esinemist Dünamo ujulas 
ujumistrenn ja kuna enne esinemist läks mul 
väga kiireks, ei jõudnud pead ära kuivatada. 
Kui koolimajja jõudsin, olid patsid pähe ära 
jäätunud, aga pidin sellegipoolest kohe lavale 
minema. Kui siis laulu alustasin, hakkasid 
patsid sulama ja vesi nirises maha, loik järel.“

○ Jaan Nuga, vil!107: „Tuleb meelde, kuidas 
elektroonikatunnis sai kooli elektrivõrgu 
kaitsmeid proovile pandud. Ja trepiastmed, 
mis on nõnda kulunud, et paraja hooga tulles 

saab neil 
ilusasti kerge võdinaga alla 
liuelda (aga seda ärge muidugi järele tehke).“

○ Kristo Aav, vil!114: „Meie aja kõige vär-
vikamad õpetajad olid Jaak Saukas ja Oleg 
Kravtšenko. Kravtšenko rääkis tavaliselt 
eesti-vene segakeeles, üks tema lemmiklause 
oli: „Tõ znaješ, u menja njet vremeni, ja 
rabotaju hommikust õhtuni.“ Teinekord 
jälle: „Kontrolltöö tuleb. Kui keegi puudub, 
tolko arstitõend,“ või: „Kurat, ja govorju!“ 
Paar korda ütles „bljät“ ka, paralleelrühmas 
olevat veel sagedamini öelnud.“ 

○ Uku Talmar, vil!123: „Olin REK-i president 
ja meil oli eelmisel õhtul olnud koosolek. 
Kuna hommikune ärkamine mulle üldse ei 
istunud, siis jäin esimesse ajalootundi hiljaks. 
Mõtlesin, et ei hakka tundi segama, lipsan 
parem kahe tunni vahel kuhugi tahapinki. 
Läksin siis REK-i ruumi diivanile ja mõtlesin, 
et viskan korra pikali. Kui ma oma silmad seal 
diivanil lahti tegin, oli kell juba 16.00- ma 
olin terve koolipäeva maha maganud.”

„Veel mäletan, et teisel gümnaasiumiaastal, kui 
Villu Raja oli inimeste kohta piisavalt palju tea-
da saanud, hakkas ta tegema individuaalseid 
kontrolltöid. Igal tööl oli õpilase nimi ja klass 
peal ja see oli täpselt tema võimetele vastav. 
Ma pole kunagi oma elu jooksul kohanud 
veel nii pühendunud inimest.”

○ Laura Kiiroja, vil!124: „On kaks lauset, 
mis mul kooliajast sageli meelde tulevad ja 
naeratuse näole toovad: „Mul on sulle malakas 
juba soolas,” ning „KAS MA RÄÄGIN 
SEINAGA VÕI VIIENDA BEEGA!?” 
Laused kuuluvad mu kahele lemmikõpetajale 

– vene keele õpetajale Erika Vatselile ning eesti 
keele ja kirjanduse õpetajale Kristi Koidule.“ 

○ Anu Kuurme, vil!125: „Kõige esimesena 
tulid meelde 10. klassi vene keele tunnid. Meil 
olid klassis kolm poissi, kes polnud just suured 
keelehuvilised ja pidevalt teste läbi kukkusid. 
Õpetaja Vatselil oli ikka kombeks öelda: 

„Hüppa või aknast välja, aga ikka te keelt 
selgeks ei saa!” Enne järjekordset tundi, kui 
me pidime testi hinded teada saama ja need 
kolm poissi olid läbikukkumises surmkindlad, 
leppisime me kokku, et kohe, kui õpetaja need 
kurikuulsad sõnad lausub, hüppavad nad 
aknast välja ja mina pean pärast nende kotid 
järele tooma, sest klassi neid kindlasti tagasi 
ei lasta. Kui me testid kätte saime ja poisid 
läbi kukkusid, ütleski õpetaja Vatsel: „Hüppa 
või aknast välja”, mispeale poisid läksid akna 
juurde ja hüppasidki alla. Õnneks oli tund 
esimesel korrusel ja ainukene kannatanu oli 

õpetaja Vatseli närvikava.” 

○ Ann Kristiin Entson, vil!129: „Me olime 
põhikoolis alati see klass, kes sai kõik süü oma 
kaela. Tavaliselt tuli Veiko klassijuhatajatundi, 
tõmbas ukse lahti ja küsis: „Kes on viinerid 
sööklas veekannu sisse uputanud?” või „Kes 
on WC-potid ära ummistanud?””

„Olegi tunnis oli aga nii, et kui me ei taht-
nud tunnikontrolli teha, pidi klassi sekretär 
puldiga juhtides Olegi punase Ferrariga 
takistusraja läbima. Kui rada puhtalt läbiti, 
pääses klass tööst. Oli ka võimalus lennutada 
paberlennukit teise klassi otsa ja pääseda nii 
vastamisest. Samuti oli tal roosa karvane 
märkmik, kuhu kirjutati karistusi. Näiteks 
kui keegi ei öelnud talle bussis „tere”. Ja 
muidugi on ta kurikuulus selle poolest, et 
käis alati, kohvitass käes, valelt poolt trepist.”

○ Veel mälestusi õpetajatest: „Oleg Kravtšenko 
legendaarsed väljaütlemised on saatnud mind 
kogu elu. Ilmselt kõige südantsoojendavam 
nendest oli lause „Kõik tüdrukud on ilusad“, 
mis on mind suunanud tüdrukutes otsima ja 
leidma lisaks välisele ka sisemist ilu.“

„Ainult 20% meestest suudab korralikku 
täishabet kasvatada,“ sõnas õpetaja Andres 
Talts, siludes oma korralikku täishabet.“

„„Mul on poisse vaja!” – astus sisse Veiko 
tööõpetuse klassi ja parimad pojad olidki 
jäädavalt kadunud.“

„Minu mälestus ei ole naljakas, aga on mulle 
gümnaasiumiajast südamesse jäänud. Tulin 
Reaalkooli alles gümnaasiumisse, ei tundnud 
alguses mitte kedagi ning olin tõtt-öelda 
esialgu päris üksik. Kuulasin esimestel näda-
latel suu ammuli jutte erinevatest õpetajatest, 
keda ma veel ei tundnud. Loomulikult olid 
kõige hirmutavamad jutud Andrus Kangro 
kohta. Näiteks, et ärge mitte mingil juhul 
keemiatundi T-särgis minge (pigem juba 
puuduge). Kõlas tohutult jubedalt. Kuid... 
Pärast üht esimestest keemiatundidest, kui 
klassis viimaste seas asju kokku kohmisin, 
astus see „hirmuäratav” õpetaja Kangro 
minu juurde ja küsis, kuidas mul uues koolis 
läheb, kas olen juba sõpru leidnud ja kas mul 
on koolis hea olla. Minu mälestus Andrus 
Kangrost on üdini soe. Ta õpetab rohkem 
kui keemiat. Ta kasvatab inimesi, püüab 
maailmast ülbust välja juurida ja märkab 
neid, keda on vaja märgata. Olen talle selle 
eest tänulik.”

OH AEGU AMMUSEID...
Koostas

Greetel Joanna Võrk vil!131

K A S  T E A D S I D ,  E T. . .

M Ä L E S T U S E D

Kas Sina tead, mis on saanud kõigist meie vilistlastest? Jah, meie ka ei tea. 
Lõpuni ei tea seda muidugi keegi. Aga nelja võrra oleme nüüd juba targemad. 
Nimelt võtsime ette ja tegime vilistlasega, kellega kooliajal oli intervjuu 

tehtud, uuesti intervjuu. Tuli välja, et kõik pole läinud sugugi nii, kuidas plaanitud. 
Aga miks peakski? Elu on ju seiklus! Igatahes veendusime, et Reaalist tulevad ainult 
toredad ja rõõmsameelsed inimesed, kellega intervjuusid läbi viia oli lausa lust. 

„Hoiatus ka reaalikatele, 
läbipõlemine on reaalne oht ja 
hoidke ennast!“ -Uku Talmar

Igal reaalikal on mälestusi kooliajast, millest parimad palad hoitakse enamasti enda 
teada, sest neid kas ei julge või ei sobi avaldada. Reaali Poisi juubeli puhul on õnnes-

tunud loori mõnelt mälestuselt kergitada.

Õpetajatel toimus teisipäeviti mälumänguõhtu ja korvpallimatšid, sest teisipäeviti näidati ETV-s mälumängusaadet.Ööistungite tõttu ööbisid õpetajad/juhtkond nii mõnelgi korral koolis vaheruumide diivanitel.
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Kellega Reaalkooli õpetajatest läheksite 
kõige meelsamini üksikule saarele? Miks?
○ Rait Eslon: „Äkki Piret Klooreniga: 

liiga häid võikusid teeb ja omab positiivset 
ilmavaadet.”
○ Piret Karu: „Mina läheks Toomas 

Reimanniga. Vaata, ümber saare on vesi, 
Toomas on kalamees, tema oskab kaladega 
midagi peale hakata, siis ta kindlasti õhtul 
oskab mahedat juttu puhuda (muheleb) ja 
võib olla laine uhub randa ka akordioni või 
ta leiutab selle ise. Ma arvan, et Toomasega 
mul oleks seal hea kindel olla.”
○ Rain Vellerind: „Ärge nüüd seda küll 

tahtke! Kui juba kaks õpetajat, mis üksikust 
saarest siis enam jutt saab olla! Siis on 
seal varsti uurimistööd, Moodle’i testid ja 
arvestusnädalad. Ja teid – õpilasi – tiritakse 
ka kasvõi maa alt kohale.”
○ Kersti Veskimets: „Martin Saarega – 

vestlusteemadest ei tuleks iial puudust 
– sealhulgas saaksime lõputult elu keemiat 

edasi arendada. Kui sel saarel on mägesid, 
siis oleks ta kindlasti valmis minuga koos 
tippusid vallutama. Saare f loora ja kui 
fauna läbi uuritud, keemilised analüüsid 
tehtud, siis hakkaks ta kindlasti arendama 
mõtet, kuidas olukorrast välja pääseda. Olen 
kindel, et ta leiab lahenduse. Ja kui esialgu 
ei leia, nälg peale tuleb, siis ei oleks mul 
midagi selle vastu, kui ta mind oma eineks 
kasutaks – mina olen juba piisavalt elanud.”
○ Meelis Songe: „Erik Mäe, loomulikult! 

Tal on alati kõik asjad, mida vaja on, kaasas. 
Ja visuaalselt vaadates on ta ju nii suur, et 
suudab karu maha murda. Kui karusid ei ole 
ja asi läheb kannibalismi peale, siis temast 
jätkub päris kauaks.”
○ Villu Raja: „Läheksin Sirje Jaupiga. 

Mõlemale meeldib raamatuid lugeda, leia-
me ehk ühiseid arutlusteemasid. Kui nälg 
kipitama hakkab, siis saan Sirjest jagu… 
Lisanädalaid mu lihtsale elule.”

Milline muusikastiil Teile meeldib? Mis on 
Teie lemmiklugu/-laul?
○ Rait Eslon: „Death Metalist Ilusa Maarja 

ja Bossa Novani.”
○ Natalja Sinjukina: „Kooliajal meeldisid 

rockballaadid, näiteks Jon Bon Jovi, Scorpions 
jms, praegu meeldivad ka. Meeldib ka itaa-
liakeelne muusika. Lemmiklugu on Vasco 
Rossi laul „Quanti anni hai”. Samuti meeldib 
ka klassika, džäss ja Ladina-Ameerika 
muusika. Sõltub tujust ja situatsioonist.“
○ Erika Vatsel: „Kuulan klaverikontser-

te. Lemmikuks on „Rahmaninovi Piano 
Concerto nr 2“.“
○ Martin Saar: „Ma kuulan päris erine-

vat muusikat: Straussist üle džässi, Piafi 
ja Dietrichi, Bob Marley, Jack Johnsoni 
ja Twenty One Pilotsini. Sõltub tujust ja 
funktsioonist. Miski meeldiv ei ole mulle 
võõras: olgu jazz, (electro) swing või pop-rock.”
○ Meelis Songe: „Kindlat stiili pole, kuulan 

kõike, mis raadiost tuleb. Lemmilklugu on 
Chalice „Minu inimesed”.”
○ Piret Otsa: „Mulle meeldib rahvalik 

muusika, näiteks Väikeste Lõõtspillide 
Ühing, Kukerpillid. Ma ei kuula neid kogu 
aeg, ent mulle see istub. Heeringa laul on 
see, mida ma võin laulda ise ja panna teised 
ka laulma.”
○ Reivo Maasik: „Raskem muusika, kuigi 

proovin hoida oma muusikalist silmaringi 
võimalikult laiana. Lemmiklugu on küll pi-
devalt muutuv nähtus, hetkel seoksin ennast 
ühe rootsi rahvalauluga „Herr Mannelig“.”
○ Mart Kuurme: „Mulle meeldivad kõik 

muusikastiilid, kus on rütmi ja energia-
purset: ragtime, rock, klassikaline, näiteks 
ELO. Need on jõulised muusikažanrid, aga 
jõul peab olema ka hingeline komponent. 
Lemmiklugu on The Beach Boys „Be My 
Baby” – tohutult hea lugu.”

Mis teeb Teid kõige õnnelikumaks? Mis 
ajab Teid enim naerma?
○ Ene Saar: „See, kui minu lähedastel 

läheb hästi. Mitte vaid minu perekonnal, 

vaid ka nendel inimestel, kellega ma koos 
töötan. Mulle väga meeldib ka see, kui minu 
õpilastel läheb väga hästi, kui Reaalkoolil 
läheb hästi. Ma arvan, et nii vähe on vaja 
selleks, et olla õnnelik. Kasvõi põhjus, et täna 
on ilus ilm ja päike paistab. Miks mitte olla 
õnnelik? Ma arvan, et on nii palju väikseid 
asju, mille üle rõõmu tunda. Enim ajab mind 
naerma kindlasti hea nali. Hea nali on see, 
mis teeb rõõmu. Viimane raamat, mille üle 
ma südamest naersin oli „Saja-aastane, kes 
hüppas aknast alla ja kadus”.”
○ Erika Vatsel: „Olen õnnelik, kui olen 

kellelegi head teinud.”
○ Martin Saar: „Kõige õnnelikumaks teevad 

unustamatud hetked. Neist valdav osa on 
jagatud mulle armsate inimestega. Samas 
vajan autarkset aega ka enda introvertse 
mina jaoks. Osa neist hetkeist on olnud 
õdus olemine, osa vaimne kirgastumine, 
osa hoogne loomine. Enim naerma ajab hea 
huumor ning – midagi ei ole parata! – Briti 
huumor on minu jaoks siiski esmaklassilise 
väärtusega. Võluvaim on sõna-, situatsiooni- 
ja karakterkoomika unustamatu kokkukõlav 
sümbioos.”
○ Piret Järvela: „Õnnelikuks teevad mind 

lapsed. Naerma paneb elu ise.”
○ Natalja Sinjukina: „Õnnelikumaks teeb 

päike ja itaalia söögid. Naerma panevad 
liiga tõsised situatsioonid ja tseremooniad, 
kus alati juhtub ootamatuid asju.”
○ Villu Raja: „Õnnelikuks teeb mind vaikus, 

kohv ja hea konjak. Olen B-kategooria 
õudusfilmide fänn, tõeliselt abitud filmid 
niisiis… Klassikutest meeldib Tarantino”

Kui Teil oleks supervõime, mis see oleks ja 
kuidas seda ära kasutaksite?
○ Martin Saar: „Ma sooviksin omandada 

võime näha aineosakesi ning nendevahelisi 
kontakte. Kasutaksin seda ära kas inimkonna 
hüvanguks või hävinguks. Sõltuvalt sellest, 
mis on parim pakkumine.”
○ Erika Vatsel: „Oma supervõimet kasu-

taksin inimkonna parandamiseks.”
○ Piret Karu: „Mina vaataks õpilasele otsa, 

siis ma skanneeriksin tema teadmised kohe 
ära ja hindaks, et ei peaks neid jubedaid 
töid parandama. Ei kulutaks ei enda ega 
õpilase aega.”
○ Natalja Sinjukina: „Tahaksin endale oskust 

lennata, nii ma väldiks liiklusummikuid.”
○ Piret Järvela: „Supervõimest ei oska unis-

tada, aga ükski laps ei tohiks olla üksildane, 
kannatada tühja kõhtu, olla ravimatult haige.”
○ Rain Vellerind: „Oskus aega soovitud 

suunas deformeerida. Saaks iga päeva pu-
hanult alustada ja otsida uued motivaatorid.”
○ Rait Eslon: „Muudaksin inimeste elu 

paremaks, sest siis oleks mul endal parem 

rõõmsamate inimeste seas elada.”
○ Meelis Songe: „Tahaksin osata ussisõnu – 

saaks inimesed mõistusele tuua ja lõpetada 
ära selle jama, mis maailmas toimub.”
○ Toomas Reimann: „Selgeltnägemine, 

kasutaksin seda võitluses üha enam vohava 
akadeemilise petturluse vastu.”
○ Reivo Maasik: „Ajas rändamine. Elaksin 

igat päeva mitu korda, kõigepealt kasutades 
suurt pingutust ja tehes kõik ideaalselt, et 
näha kuidas asjad ideaalselt toimima peaksid 
ning seejärel sama päev suure entusiasmi ja  
naudinguga. Õpiksin väga palju muretsemata, 
et päevas on 24 tundi.”
○ Villu Raja: „Tahaksin olla tervenda-

ja. Kasutaksin seda võimet subjektiivselt,  
ühiskonda tasakaalustavalt (minu arvates) 
Sõõrumaale, vabandan, ilmselt kätt külge ei 
paneks. Nüüd juba mõistate, et supervõime 
andmine Villu Rajale lõpeb praeguse kor-
ralduse kokkuvarisemisega. Parem las olla 
õpetaja edasi.”
○ Mart Kuurme: „Ma arvan, et võiksin 

väga suuri asju teha keeltes – mulle jäävad 
keeled väga hästi külge. Arvan, et keeltes 
ma suudaksin isegi teaduses miskit ära teha.”

Kui saaksite omandada maksimaalse 
oskustaseme milleski, mida Te veel ei oska, 
mis see oleks?
○ Piret Karu: „Ma õpiks mõnda pilli män-

gima, näiteks mängiks maksimaalselt hästi 
kas klaverit või viiulit.”
○ Martin Saar: „Jäin kahtlema niplispitsi 

ja õpilaste individuaalse arengu toetamise 
vahele. Üks võimaldaks koguda kuulsust ja 
teine olla tähenduslik.”

○ Natalja Sinjukina: „Tahaksin osata ini-
mesi paremini tunda, sest see oskus aitab 
lahendada erinevaid probleeme ja  ennast 
paremini tunda.”
○ Rain Vellerind: „Kui see nüüd peaks olema 

midagi maisemat peale selle supervõime, 
mille ma niikuinii endas välja arendan, siis 
võiks ju osata näiteks muusikat luua ja seda 
kuidagi kirja panna. Minu jaoks väga põnev 
ja müstiline valdkond.”
○ Heli Siitam: „Ma võtaksin kätte ja õpiksin 

ära inglise keele. Kui ei oska, siis on päris 
keeruline – jääb jänni.”
○ Toomas Reimann: „Oskus mängida 

akordionit, siis ei peaks akordionil ainult 
kolmeduurilisi rahvalikke laule kääksutama.”
○ Villu Raja: „Tahaks osata läti keelt 

täiuslikult.”

Kuidas elaksite üle zombide apokalüpsise?
○ Kersti Veskimets: „Kahjuks ei suuda midagi 

nii ulmelist endale ette kujutada, fantaasiat 
napib ja reaal domineerib”
○ Martin Saar: „Sihi- ja järjekindlalt.”
○ Rain Vellerind: „Eks ta raske saab olema. 

Tunnikoormus läheks ilmselt lakke, sest neid, 
keda õpetada, tuleks massiliselt juurde, aga 
positiivse külje pealt ei tohiks tööpuudus siis 
õpetajaid üldse kummitama hakata.”
○ Heli Siitam: „Ega vist ei elagi, ma arvan 

(naerab).”
○ Meelis Songe: „Üks võimalus on lasta end 

hammustada, zombina edasi elada, aga tugev 
labidas vist peab olema.”
○ Toomas Reimann: „Kui zombi on elav 

surnu, siis mina hakkaksin surnud elavaks 
– vot see neid alles hirmutaks!”

Mis nõu annaksite praegu noores 
eas iseendale?
○ Rait Eslon: „Väldi paigalseisu, tegutse ja 

naera, naudi oma tegemisi ning arhiveeri 
endas hea!”
○ Piret Järvela: „Rohkem muretut meelt, 

spontaanseid seiklusi!”
○ Piret Otsa: „Tasuks ol la julgem ja 

ettevõtlikum.”
○ Villu Raja: „Ma ei osanud noorena kuulata 

ja mõista. See on vist paratamatu, aga tegin/
teen mõttes siiani inimestele haiget. Sisemine 

„eneseupitamine“ ja irratsionaalsed „vihad“. 
Aga oli potentsiaali olla ilus inimene.”

○ Mart Kuurme: „Ära püüa kõiki asju teha, 
siis sa ei tee mitte midagi. Sa pead piirama 
ennast. Otsi see tugev külg endas üles ja ära 
lase end kellelgi ära rääkida, mine julmalt 
selle tee peale.”

Millal viimati murdsite kellegi südame?
○ Erika Vatsel: „Oma abikaasa südame 

27 aastat tagasi.”
○ Martin Saar: „See küsimus on ühelt pisut 

liiga isiklik, et sellel teemal infot jagada, 
aga teiselt poolt nõnda üldine, et väärib 
siiski donne'ilikku vastust. „Ükski inimene 
ei ole saar, täiesti omaette: iga inimene on 
tükk mandrist." [...] Iga südamemurdmisega 
murdub ka minu süda, sest mina kuulun 
inimkonda. Ja seepärast ära iialgi päri, kes 
murdis ja kelle südame: murti Sinu süda.”
○ Kersti Veskimets: „Usun, et ei ole kellegi 

südant kunagi murdnud, kuid loodan, et 
olen mõne südame võitnud.”
○ Piret Karu: „Oi, see juhtus eelmisel 

nädalal ühes 10. klassi 
tunnis. Ühe poisi süda füüsikaliselt 
murenes – ta ise ütles, et tema süda on nüüd 
murdunud paljudeks tükkideks. Põhjust 
ma ei tea, südame murdumine on selle 
inimese individuaalne küsimus, mina ei 
teinud selleks küll midagi. Siis ei murdu, 
kui asi on vastastikune.”
○ Rain Vellerind: „Südametega peab ikka 

hellalt ümber käima. Maks, põrn ja neerud, 
vot nendega on teine asi, aga südameid peab 
hoidma. Viimasel ajal, mis seal salata, on 
tulnud murdmisi päris tihedalt. Tavaliselt 
surun hambad sisse, teen krõks ja söön ära. 
Kui glasuur on veel kuivamata, limpsin 
selle enne pealt ära. Mulle maitsevad 
piparkoogid.”
○ Heli Siitam: „Oi, taevas! Eks millalgi 

ikka on ette tulnud, kuid ehk 10 aasta eest.”
○ Meelis Songe: „Ma arvan, et teismeeas.”
○ Piret Otsa: „Tahaks öelda, et eelmisel 

laupäeval oli viimane kord.”
○ Reivo Maasik: „Oi, peale igat kontroll-

tööd murdub mu enda süda, kui pean mõne 
halvema hinde kirjutama. Hea meelega ei 
teeks seda üldse.”
○ Ene Saar: „See on muidugi väga lõbus 

küsimus. Rohkem kui 35 aastat tagasi, 
kuna ma olen 35 aastat abielus olnud, siis 
sündis see kindlasti enne seda. Aga ma ei 
saa öelda, et seda ei oleks olnud, oli küll.”
○ Mart Kuurme: „Ma arvan, et oma naisel 

olen korduvalt südant murdnud. Kui mehel 
on õige naine, on tema südant võimalik 
korduvalt murda.”

Ilmus Reaali juubelileht! Hurraa! Sellega seoses intervjueerisime Reaalkooli 
praeguseid vapraid töömesilasi ning ka vahvaid õpetajaid, kes kahjuks selle 
kooliaasta algusest siin enam ei tööta, kuid elavad uljalt edasi meie mälestustes. 

Proovisime veidi paremat aimu saada ametiskäijate mõttemaailmast ning esitasime 
neile mõned parajad pähklid. Siin on pedagoogide parimad palad!

Kersti Veskimets ja Martin Saar

Noor Mart Kuurme Eriti noor Reivo Maasik

Erika VatselPiret Otsa Rait Eslon

I N T E R V J U U D I N T E R V J U U D



1514

R E A A L I  P O I S S   |   J U U B E L I  E R I   |   J A A N U A R  2 0 1 7

Kas ja mida muudaksite enda elus, kui Teil 
oleks jäänud vaid nädal elada?
○ Rait Eslon: „Annaksin endale võimaluse 

kauem elada.”
○ Erika Vatsel: „Püüaksin nii palju head teha 

kui võimalik.”
○ Meelis Songe: „Väga palju ehk ei muudaks, 

ent vanematel käiksin kindlasti rohkem külas, 
elukaaslasele oleksin parem mees ning oleksin 
rohkem kodus.”
○ Villu Raja: „Arvata on, et ei muudaks 

midagi. Ma ei ole ettevõtlik tegelane. Vist 
ikkagi. Koristaksin ruumi 207 korralikult ära 
ja viiksin omad asjad koju.”
○ Ene Saar: „Ma ei muudaks midagi, pigemini 

nendele inimestele, kes on minu elus hästi 
olulised, ütleksin midagi head.”
○ Mart Kuurme: „Nädal aega on täitsa paras 

planeerida. Esiteks ma jätaks kooli sinnapaika, 
kohe. Võtaksin kindlasti kaasa naise, kassi ja 
vaimse õpetaja ning läheksin sinna, kus mul on 
täielik rahu – Vanuatule või sinnakanti ühele 
saarele, ma isegi leidsin selle koordinaadid.”

Mis on kõige hullem/riukalikum tegu, 
millega olete hakkama saanud?
○ Rain Vellerind: „Küllap see ikka mõni kont-

rolltöö oli. Milline neist, seda peab õpilastelt 
uurima. Ega mul kõik asjad meeles ei seisa.”
○ Piret Otsa: „Mul oli õppejõuga lepitud 

kokku kohtumine, aga mul ei olnud uurimistöö, 
mis ma pidin talle esitama, valmis ja ma lasin 
kellelgi öelda, et ma ei tule sellele kohtumisele. 
Ise olin loengus, aga see õppejõud tuli samal 
ajal loengusse. Kui ma teda nägin, pugesin 
ma laua alla peitu – ta ei näinud, et ma seal 
laua all olen. Kusjuures see õppejõud ei saanud 
aru, et ma vahepeal laua all olin – tuli ja läks. 
Mina tegin näo, nagu oleksin laua alt pliiatsit 
otsinud. Ühesõnaga siis valetamine, puhas 
petmine – see on minu arust kõige hullem 
tegu, mis ma tegin.”
○ Reivo Maasik: „Igav ja vaikne õpetajahärra 

ei tegele riukalike tegevustega.”
○ Mart Kuurme: „On üks asi, mis on mul 

siiamaani meeles ja millega oleks mul võinud 
tõesti halvasti minna. See on tõesti müstika, 
kuidas mul niimoodi vedas. Käisin pinginaabri 
Jüri juures Lustiveres, temal oli mootorratas 
ning ma võtsin ja kupatasin sellega ringi – 
polnud kunagi elus sõitnud. Keerasin hoovi 

järsu kurviga sisse ja sõitsin vastu üht kuuriust. 
Ja tead, see kuuriuks oli lenkstangi otsas. Ma 
kupatasin täie auruga vastu ust! Ja mitte mingit 
viga ma ei saanud! Kõik olid näost valged. Ma 
pääsesin, mind hoitakse – see annab midagi 
juurde inimesele.”

Kas olete kunagi seadust rikkunud? Kuidas?
○ Rain Vellerind: „See on väga hell teema, 

ütleksin, et isegi intiimne küsimus, aga on 
olnud tõesti lembehetki, kus pole suutnud 
kiusatusele vastu panna ja olen astunud üle 
termodünaamika teisest seadusest.”
○ Villu Raja: „Olen ja korduvalt. Isegi rõõ-

muga. Näiteks 1987. aasta varakevadel loopisin 
usinalt kividega miilitsaid, 1988. aasta oli 
tiine kõikvõimalikest poliitilistest sigadustest. 
Tänapäevases mõttes polnud see kõik… 1987. 
a. (vist 7. veebruar) arreteeriti Balti jaamas. NA 
patrulli poolt. (Mingit süüdistust ei esitatudki, 
rahvuslik välimus vist ei meeldinud). Jalutasin 
kinnipidamistruumist minema (NA oli pa-
ras bardakk). Sõin ja läksin õhtul õe pulma. 
Nõukogude absurd, alati võis midagi juhtuda. 
1982. aasta suvel Jaltas, 1985. a.”

Mis on jõud? Mis on jõud Teie jaoks?
○ Erika Vatsel: „Jõud on hinge karastatus. 

Võime nullpunktis saada „teine hingamine" 
ja edasi liikuda.”
○ Rain Vellerind: „Impulsi muutumise kiirus.”
○ Toomas Reimann: „Jõud on füüsikaline 

suurus, mis iseloomustab arvuliselt kehade 

vastastikmõju tugevust. Kuna olen füüsik, siis 
jõud on minu jaoks seesama jõud!”
○ Reivo Maasik: „Jõud on vastastikmõju. Jõud 

minu jaoks on vastastikmõju minu ja minu 
õpilaste vahel.”
○ Mart Kuurme: „Jõud on tegelikult füü-

sikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha 
mõju teisele kehale, aga minu jaoks on jõud 
või jõulisus purskav energia, energiapurse 

– energia realiseerub millenagi. Jõudu ma 
tunnen siis, kui mul midagi väga hästi välja 
tuleb – energiarakendus purskab.”

Miks öeldakse, et inimeste vahel on 
„keemia”, kui tõmbejõud on füüsikaline 

suurus?
○ Rain Vellerind: „Keemia on tegelikult 

välja kasvanud füüsikast, kui kõige üldisemast 
loodusteadusest. See on üks spetsiifiline haru, 
mis tegeleb aatomite ja molekulidega. Viimased 
aga püsivad koos teatavasti tänu elektromagne-
tilisele vastasmõjule. Ajalooürikutest on teada, 
et nime valikul olevat Aadamal olnud palju 
paremaid variante, aga Eeva olla käskinud 
ikka keemia kasuks otsustada.”
○ Toomas Reimann: „Keemia on füüsika 

piirialal tegutsev teadus! Järelikult on füüsika 
inimeste sees ja piir ongi seal, kus inimene 

„lõpeb“ – seega saabki keemia ainult inimeste 
(piiride) vahel olla.”
○ Reivo Maasik: „Sest armastus on keemiline 

nähtus, tõmbejõud füüsikas on jube väike ja 
ma ei ole veel hakanud näiteks Maa vastu 
suurt armastust tundma, kuigi see mind nii 
kõvasti enda poole tõmbab.”
○ Mart Kuurme: „On olemas füüsikalised 

teadused – füüsika ja keemia. Füüsika on 
minu arvates selline selge ja kindel asi, aga 
keemia on selline kahtlane. Ma ei saa üldse aru, 
miks ma koolis keemiat õppisin, ühest kuust 
oleks piisanud. Keemias on mingi müstika – 
see on müstiline, kui kaks inimest on koos. 
Füüsikaline jõud seda ei seleta. Keemilist 
jõudu pole olemas, ükski inimene ei tea, mida 
tähendab keemiline jõud. Mina ka mitte – see 
on see müstiline jõud.”

Mis imeallikast ammutate energiat?
○ Rain Vellerind: „Lirtsuvast rabasamblast, 

vahutavast merelainest, päikeselõõsast, äike-
sevihmast ja vilistavast tuulest.”
○ Toomas Reimann: „Millist energiat?!”
○ Reivo Maasik: „Õpetajate ametisaladus.”
○ Mart Kuurme: „Energiakanalid tuleb ilusti 

lahti teha. Peale nende suurte lihaste, mis 
teevad trenni, on olemas väga palju lihaseid, 
mida sa pead järele aitama. Peale selle peatee 
on veel igasuguseid kõrvalteid – peab neid 
ka tundma. Inimesed aitavad sind sellega. 
Võimalik on saada kõik need väikesed kanalid 
tööle. Kanal on tähtsam kui see allikas – kõik 
liigub kanali kaudu.“

Bänd FIX vahetult pärast kontserti 12.02.1972. Pildil vasakult alates tagareas
Mait Eelrand vil!83, Riho Lilje, Mart Helme ning esireas Väino Land ja Mart Kuurme.

Heli Siitam

Piret Karu

K A S  T E A D S I D ,  E T. . .

I N T E R V J U U D
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STATISTIKA –
KESKMINE REAALIKAS
Idee selgitada välja, keda kujutab endast üks 
keskmine reaalikas, leidis tee Reaali Poisi 
toimetusse suhteliselt loogilise mõttetöö 
tulemusena. Reaalkooli tunnustatakse 
pidevalt selle õpilaste edukuse eest reaal-
ainete vallas (kanäe imet!), kuid ka muusika 
on leidnud oma koha meie südameis nii 
segakoori kui ka loendamatute ansamblite 
näol. Ning eks ka Reaali Poiss ise ole ehe 
näide reaalikate mitmekülgsetest oskustest: 
loogilist mõtlemist täiustab osav kirjasulg, 
mis aitab kaasa isiku mõtete väljendamisele. 
Siit tekkis huvi teada saada, kuidas on 
asjalood tegelikult? Millega tegelevad meie 
kooli õpilased ning milliseid aineid nad 
eelistavad? Kuidas erinevad gümnaasiumi 
ja põhikooli või hoopis erinevate suundade 
eelistused üksteisest?

Oma eesmärgi saavutamiseks koostasime 
küsitluse, millele vastas üle 300 reaalika igast 
vanuseastmest. Et teha selle kokkuvõtet 
loetavamaks, loon arusaama keskmisest reaa-
likast kahes osas: põhikool ja gümnaasium. 
Gümnaasiumi jaotises annab välja tuua ka 
erinevusi olenevalt suunast (mis kuulujut-
tude põhjal peaksid olema üüratud). Kõike 
meie väidetut ei tohiks aga võtta sulatõena, 
sest gümnaasiumiastme vastanuid oli alla 
poole nende tegelikust hulgast ning terve 
põhikooli peale vastas vaevu üle 40 inimese. 
See selleks, hoidugem liigsest pessimismist 
ning astugem rõõmsalt ja rahulikult edasi 
järgmise alajaotuse poole!

 

PÕHIKOOL
Ütlen ausalt: seis on siinmail kehv. 

Eeldatavast 400st potentsiaalsest vastajast 
võttis aega küsitlusele pühendada vaevalt 40, 
kellest lausa 75% moodustasid üheksandi-
kud. Ning neist vähestest, kes vastasid, ei 
kirjutanud ka kõik sulatõtt.

Näiteks vastas üks kuuenda klassi õpilane, 
et tema pole mitte mees- ega naissoost, vaid 
liigitab end hoopis kentaurina. Siinkohal te-
kib minul kui andmete analüüsijal probleem: 
kas teda uskuda ja millisel määral? Ilmselgelt 
oli selle konkreetse isiku puhul tegemist ühe 
kogenematu trolliga, sest iga viimnegi mürsik 
peaks ometi teadma, et kentauride näol on 
tegemist müütiliste loomadega. Tegemist 
ei ole sooga ega soolise orientatsiooniga, 

sest kentaur on, nagu ma juba mainisin, 
Kreeka mütoloogiast pärit poolhobune, 
poolinimene. Keha pikkuseks märkis too 
vastaja (edaspidi Ken) 210+ cm ning juuste 
pikkuseks 100+ cm. Keni lemmikaine Reaalis 
on muusika ning vabal ajal tege-
leb ta luuletamisega (äkki oleme 
tema loomingut ka luulebattle’ist 
lugenud?) Kokkuvõtteks oli tema 
ainuke vastanutest põhikooli ast-
mes, kes arvas, et Reaal ei anna 
gümnaasiumis õppijatele kaasa pii-
savalt oskusi. Nimelt usub Ken, et 
väljavaated Reaali lõpetanutele on: 

„Nutusemad kui treffneristidel“. 
Ma arvan, et ainuke tõsiasi, mida 
siit kindlalt järeldada saab, on see, 
et Ken on metafoor. Ken kujutab 
endas konflikti kunstniku hingega 
realistis: ta tahab olla vaba neist 
kütkeist, mis hoiavad teda tagasi 
(matemaatika, füüsika, geograafia), 
kuid samas ei saa ta ise, üksinda 
nende vastu midagi saavutada. 
Nii jääbki Kenil üle vaid välja 
kannatada need tapvalt pingelised 
põhikooliaastad enne, kui ta saab 
asuda oma enda isiklikke unistusi 
täitma. Tuult tiibadesse, Ken.

Kui vaatluse alla võtta põhikooli 
õpilased üldisemalt, kooruvad välja 
juba asjalikumad tõsiasjad. Esiteks, 
meie pesamunade lemmikaine 
on keemia, mida annab tuua esimeseks 
probleemseks kohaks niivõrd väikese vas-
tajate arvu olemasolul. Keemiat hakatakse 
nimelt õpetama alles kaheksandas klassis 
ehk vaid 2/5 põhikoolist kohtab toda ainet 
enda tunniplaanis! See-eest valis tervelt 
30,2% vastanutest just keemia oma lemmi-
kõppeaineks. Siit võib ehk järeldada üht: kui 
meie õed-vennad kord selle jumaliku aine 
õppimiseni jõuavad, lähevad nad sellest nii 
indu täis, et matemaatika, aine, mis kõrgub 
kõigis ülejäänud jaotistes teiste kohal, jääb 
tagaplaanile.

Lugedes toodud sektordiagrammi tume-
rohelise jaotise anomaaliaks, hakkavad katse 
tulemused eeldatud vastustele juba rohkem 
sarnanema. Teisel kohal lemmikainete reas 
kõrgub matemaatika 25,6% osamääraga, mis 
kordub ka gümnasistide vastustes. Järgmisena 
leiame pingereas 9,3% kehalise kasvatuse, 
mis tõendab Reaali teise alustala – spordi 

– tähtsust reaalikate elus.
Üks eelistustest, mis on minu arust määra-

vaks hea esmamulje loomisel, on pastaka värv. 
Kas kasutad musta või sinist? Põhikooli jaos 
jäi peale sinine pastakas, mida pooldas tervelt 
74,4% vastanutest. Musta värvi pooldas 
seevastu veidi üle viiendiku – vaid 20,9% 
vastanutest. Lisaks märkis üks vastanutest 
oma eelistuseks rohelise (mõnele meeldib 

elada ohtlikku elu) ja üks hariliku pliiatsi. 
Eks näis, kaua nad nii vastu peavad.

Järgmisena meie lemmikaruteluteema: 
poliitika! Siinkohal palun arvesse võtta, 
et kõigil põhikooli õpilastel ei pruugi olla 

adekvaatset arusaama poliitilistest vaadetest 
ning nende tähendustest või mida nad endis 
kujutavad. Peamiselt usun ma seda sellepärast, 
et ühiskonnaõpetus algab alles üheksandas 
klassis ning seegi (et aine tunniplaani kirjuta-
tud on) ei garanteeri täit arusaama erinevatest 
liigitustest selles karmis 
ja segases maailmas. Aga 
vastused: 32,6% usuvad, 
et nemad liigitaksid end 
vasakpoolse liberaalse (vt 
Sotsid) suuna alla. Sellele 
järgneb koheselt 30,2% 
parempoolseid konser-
vatiive (IRL) ja 27,9% 
parempoolseid liberaale 
(Reform). Kõige vähem 
sa i pooldaja id vasak-
poolne konservatiivne 
mõtteviis 9,3 protsendiga.

 GÜMNAASIUM
Kahjuks ei leidu meie gümnaasiumiastmes 

enam Keni-taolisi omapäraseid isiksusi. Ma 
usun, et see tuleb nii enda paremini tundma 
õppimisest kui ka ühiskonna normidega lep-
pimisest – mida vanemaks inimesed saavad, 
seda rohkem peavad nad eduka tuleviku 
jaoks ohverdama. Me ei tohi enda soove 

täites jääda ette 
teistele inimestele: kui rahvas 
ei taha kentaure, siis ei saa neid ka olema. 
Nii lihtne see ongi.

Häälestades end pisut ratsionaalsemate-
le lainetele, järgneb kokkuvõte 
gümnaasiumist jalanumbri ning 
usuliste suundumuste taustal. 
Kõige rohkem esines vastanute 
seas jalanumbrit 39 ning selle 
järel teisel kohal nr 44. Kolmandat 
kohta jäid jagama jalanumbrid 
40 ja 43. Joonistuvad välja kaks 
torni (või kantsi, kuidas kellelegi), 
millest üks kujutab endast ilmselt 
neidude ning teine noormeeste 
keskmist jalanumbrit. Täpselt 
pooled inimestest, kelle jalanum-
ber on 39, on ateistid. Teisena 
tulevad nende järel katoliiklased 
(keda on vaid kümnendik tervi-
kust) ning ülejäänud valikuid oli 
kõiki võrdselt. Kuna inimesed said 
lisada endale sobiva usundi, leidus 
nende hulgas palju huvitavaid 
variante. Üks budist, protestantist, 
üks taarausku inimene ja ka üks 
satanist. Lisaks leidus vastuste 
hulgas usund, millest mina veel 
kuulnud ei ole: järvelism. On 
selle näol tegemist sügavamat 
sorti uskumisega järvedesse või…

Ah, vahet pole. Et midagi 
praktilist sellest kokkuvõttest teada saaks, 
leidsin ma 100%-se kattuvuse ühe jalanumbri 
ning kindlat sorti usulise vaate vahel. Nimelt 
olid kõik vastanud, kelle jalanumber oli 36, 
ateistid. Siit Reaali Poisi ametlik vestluse 
arendamise nipp number 1: selle asemel, et 

küsida partnerilt otse, kas tema ka Sõjakate 
Ateistide Liitu kuulub, tuleks esmalt viia 
mõttevahetus jalanumbrite peale. Kui sealt 
selgub, et tema jalanumber on juhuslikult 
36, pole tarvis rohkem muretseda – tegemist 
on täie aru juures oleva inimesega.

Viimase mõõdupuuna võtame ette romanti-
ka ning selle seose gümnaasiumi suundadega. 
Meeldetuletuseks väärikamatele lehe 

Autor: Ameus

S T A T I S T I K A

JAL ANUMBER - GÜMNAASIUM

PASTAK AVÄRV, MIDA PÕHIKOOLIS
 KÕIGE TIHEDAMALT K ASUTATAKSE

2008. aasta jõuluhommikul kooli aulas tuli klaverisaatjast Mart Kuurmele loo ajal tukk peale. Kümmekond sekundit kostus vaid Hille Savi soolot, 
kuni õpetaja Kuurme üles ärkas ning saadet taas kosta oli.

Sinine
Harilik pliiats
Must
Roheline
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Millal tulid Reaali õppima? 
○ Johannes: Olen Reaalkooliga seotud 

juba eelkooliajast.
○ Martten: Reaalkooli tulin 1993. aastal 

ja lõpetasin aastal 2005, ehk siis olen läbi 
ja lõhki reaalikas.
○ Madis: Tulin Reaali õppima juba esi-

mesest klassist. Kui päris täpne olla, siis 
juba eelkoolist alates. 
○ Anna: Tulin Reaalkooli 7. klassi ehk 

aastal 2007.
○ Jüri-Mikk: 1. september 2001 esimesse 

klassi.

Millal alustasid sporditegemist? 
Millal leidsid enda jaoks õige 
spordiala?
○ Johannes: Sporti olen kogu aeg teinud. 

Õppisin jooksma enne kui käima. Lasteaias 
tahtsin jalgpalluriks saada, aga 6 aastat 
tagasi hakkasin kergejõustikuga tegelema. 
Praegu võin öelda, et see oli õige otsus.
○ Martten: Sporditegemist alustasin 

juba noorelt, küll aga tõsisemalt hakkasin 
spordiga tegelema 2001. aastal.
○ Madis: Spordiga alustasin juba kuueselt 

või isegi veidi varem. Tegelesin alguses 
ujumisega. Vahepeal proovisin ka jalg-
palli ja jalgrattasõitu, kuid kuskil kuueselt 
läksin ka võistlustantsu ning lõpuks jäin 
ma võistlustantsu juurde pidama, mis on 
kahtlemata olnud õige valik. 
○ Anna: Spordiga alustasin juba 3-aastaselt, 

iluvõimlemisega. Olen tegelenud lapseeas 
paljude erinevate aladega, kuid purjetamise 
juurde jõudsin 11-aastaselt.
○ Jüri-Mikk: Ma arvan, et olin kuue-seits-

mene, kui isa mind ujumistrenni pani. 
Järgmised seitse aastat tegelesingi ujumisega. 
Kui sõudmist nimetada selleks „õigeks 

spordialaks", siis see oli pärast Pekingi 
olümpiamänge 2008. aasta augustis, kui 
Eesti võitis sõudmises hõbeda. Isa soovi-
tusel (:)) läksin ja proovisin järele, mis see 
sõudmine endast õigupoolest kujutab, ning 
nii see alguse saigi. Samas, ma ei ole kunagi 
piiranud ennast ühe spordialaga – mulle 
meeldib väga suusatada, jalgpalli mängida 
ning tulevikus võiks ka poksi ära proovida.

Kas kooli kõr valt oli raske spordiga 
tegeleda? 
○ Johannes: Kui asjad on järjel, siis pole 

mingit probleemi. Kui aga treeninglaagrist 
tulla ja eKooli vaadata, siis tundub küll, et 
sport ja kool kõige paremini kokku ei sobi.
○ Martten: Kooli kõrvalt spordiga tegele-

mine väga raske ei olnud, sest prioriteet oli 
siiski õppimine. Isegi kui tänaste sportlasega 
võrrelda, siis minu ajal koolist ära saamine 
niivõrd lihtne siiski ei olnud.
○ Madis: Kooli kõrvalt oli kindlasti raske 

tegeleda spordiga, kuid ma olen täiesti 
kindel, et see oli ka üheks õppeedukuse 
tõstjaks. Pidev teadmine, et mul on vähe 
aega, sundis mind pingutama ja oma aega 
võimalikult efektiivselt planeerima. Kuid 
tuleb tõdeda, et olid perioodid, mis olid 
tõeliselt koormavad nii füüsiliselt kui 
vaimselt. 
○ Anna: Laagrite ja võistluste ajal õppimine 

oli suhteliselt võimatu, sest energiat lihtsalt 
ei olnud. Seetõttu tuli kodus olles topelt 
õppida. 
○ Jüri-Mikk: Ei olnud, pigem vastupidi 

– kool ja sport täiendasid (ja täiendavad 
siiamaani) teineteist suurepäraselt. Ma olen 
üsna kindel, et mu pea lõikab umbes kolm 
korda paremini, kui 

keha on 

toonuses ning vastupidi: füüsiline sooritus 
on parem siis, kui meel on ärgas. Tähtsamad 
kooliasjad jõudsin alati ära teha nii, et aega 
jäi ka lebotamiseks. 

Kas pidid sporditegemise nimel ka 
mingisuguseid ohvreid tooma?
○ Johannes: Enda arust pole pidanud ohvreid 

tooma. Vaba aega on kindlasti vähem, aga 
kuna tahe tippu jõuda on suur, siis teeks ka 
vabal ajal trenni.
○ Madis: Kõik minu tegevused nõudsid 

palju aega, sest peale kooli läksin ma trenni, 
koju jõudsin alles enne kümmet. Seega õp-
pimisega sain ma alustada alles pool üksteist. 
Selleks, et kõik valmis saada, tuli tihtipeale 
ohverdada oma uneaega. Teiseks polnud 
mul praktiliselt üldse aega väljas käimiseks, 

„niisama olemiseks“ ja pidutsemiseks.
○ Anna: Lihtne see kindlasti polnud, aga 

samas ma ei mõelnud kunagi, et spordite-
gemine on ohverdus. Soov oma sporidalal 
tippu jõuda oli sellest üle. Abiks oli muidugi 
ka Reaalkooli väga mõistev suhtumine ja 
õpetajate vastutulek, et kõik tööd tehtud 
saaks.
○ Jüri-Mikk: Kaks suuremat ohvrit, mis ma 

spordi nimel tõin, olid 10. klassis klaverimän-
guga lõpparve tegemine ning olümpiaadide 
unarusse jätmine. Ma olin endas väheke 
pettunud, kui keemias oma potentsiaali ära 
ei kasutanud ning rahvusvahelisele saada ei 
üritanud, sest mulle väga meeldis tarkuritega 
rinda pista. Kahjuks ei olnud seda aega enam 
kusagilt võtta. Sama lugu oli ka muusikaga, 
kuigi see otsus oli rohkem kalkuleeritud, sest 
ma teadsin, et muusikaga saab ka hiljem 
tegeleda, tippspordiga aga mitte.

Kas ja kuidas Reaalkool ja õpetajad 
toetasid Sinu sporditegemist? Kuidas 
õpetajad sellesse suhtusid? 
○ Johannes: Mõni õpetaja ehk ei teagi, mil-

lega ma see suvi hakkama sain (Johannes 
võitis juunioride MM-il kümnevõistluses 
3. koha). Kindlasti tulevad vastu sellega, 
et mind laagritesse lubavad. Aga eks nad 
natuke kortsutavad kulmu ka. Kui õpetajad 
õnnitlevad heade saavutuste puhul, tekitab 
see alati hea tunde! 
○ Martten: Õpetajad ikka toetasid. Tähtis 

oli, et kooliasjad saaks tehtud ja kuna väga 
palju puudumisi ette ei tulnud, siis probleeme 
ei tekkinud. Peamine eesmärk oli mul siiski 
koolis käia.
○ Madis: Reaalkooli õpetajad olid minu suh-

tes äärmiselt vastutulelikud ja mõistvad! Ma 
olen neile siiralt tänulik, et nad mulle mõnes 
asjas vastu tulid. Oli momente, kui pidin 
mõne kontrolltöö varem/hiljem ära tegema, 
kuid minu eesmärgiks oli alati võimalikult 
vähe tüli tekitada oma tegemistega. Üritasin 

võlgu mitte tekitada ning neid võimalikult 
kiiresti ka likvideerida. Teadaolevalt on ka 
õpetajatel äärmiselt palju tööd ja tegemist, 
mis tõttu enda järel jooksutamine oleks 
lugupidamatu nende suhtes. Muidugi tuleb 
tunnistada, et ka minul tekkisid olukorrad, 
kus ma puhtfüüsiliselt ei jõudnud kõike nii 
kiiresti ära teha, kui soovisin. 
○ Anna: Nagu eelmises küsimuses mainisin, 

siis vastu tuldi väga palju. Üldiselt oldi 
lihtsalt tähtaegadega natuke paindlikum, 
keegi kunagi asju keerulisemaks spordi 
tõttu kindlasti ei ajanud. Mäletan, et peale 
Euroopa meistrivõistluste võitmist oli mul 
bioloogias 3 kontrolltööd järele teha, kuid 
õpetaja lasi mul neist loosiga ühe valida ning 
pani kõigi kolme eest sama hinde. See on 
tõesti ainuke kord, kui sedamoodi vastu tuldi.
○ Jüri-Mikk: Reaalkool oli väga mõistev 

ning toetav, kuigi ega ma mingit ekst-
reemset erikohtlemist ei vajanud. Ma 
võisin kevadeti  paar-kolm nädalat 
puududa, et kevadlaagrisse min-
na, ning see oligi enam-vähem 
kõik. Mingit hinnaalandust 
ma oma õpingutesse ei tei-
nud ning seetõttu polnud 
mul ka õpetajatega mingeid 
probleeme. Oma õpetajaid ja 
direktsiooni mäletan ma kui 
väga mõistvaid ja tšille inimesi, 
võib-olla mõne kiiksuga siin ja 
seal, mis muutsid päevad pigem 
värvikamaks kui tüütumaks.

Millega tegeled hetkel, mis on Su 
eesmärgid? 
○ Johannes: Hetkel tulin just Tenerifelt 

treeninglaagrist, nüüd on mul vaja kooli-
töödega joonele saada. Spordivaldkonnas 
valmistun sisehooajaks ja ka suvel tulevaks 
U20 EMiks. Mõtetes on sihid 2020. aasta 
Tokyo olümpia suunas.
○ Martten: Praegu olen ettevõtja ja iseenda 

peremees. Ambitsioon on ikka suurem, kui 
ei pea kellegi alluvuses olema. Audiitoritöö, 
mille kõrvalt ka magistrikraadi omandasin, 
andis mulle hea ülevaate tänasest ärimaail-
mast ja oli tulevikuks väga kasulik kogemus.
○ Madis: Mina tegelen siiamaani võist-

lustantsuga ning õpin ka Tartu Ülikoolis 
õigusteadust. Spordis on mu tulemused 
endiselt paranenud – olen tõusnud maail-
maedetabelis juba teise aastaga täiskasvanute 
vanuses 11. kohale.Ülikoolis pole õppeedukus 
langenud ja olen väga rahul siinse süsteemi ja 
koormusega. Eesmärgiks olen aga seadnud 
sama tõusva trendi sporditulemustes, jäädes 
tingimata õppimises sama edukaks. Kes 
palju teeb, see palju jõuab! 
○ Anna: Hetkel purjetan, annan lastele 

trenne ja õpin Tartu Ülikoolis. Eesmärgiks 

on nelja aasta 
pärast teist korda olüm-
piamängudele jõuda.
○ Jüri-Mikk: Hetkel istun ma oma toas ja 

kirjutan seda lauset, aga üleüldiselt lõpetan 
ma viimast mehaanikainseneri bakalau-
reuseaastat Harvardis. Ma väga palju 
eesmärke omale tavaliselt ei püstita, 
pigem püüan lihtsalt ennast nauti-
da ja laineharjal purjetada. Paar 
suuremat unistust mul siiski 
on, aga need on liiga suured 
ja magusad, et siia tillukeselt 
kribada :)

Kas 
Sul on 
midagi öelda praegustele 
reaalikatele, kes kooli 
kõr valt ka usinalt spordiga 
tegelevad?
○ Johannes: Liikuge oma eesmär-

kide suunas, küll te üks kord kohale 
jõuate.
○ Martten: Sportlasest reaalikale paneks 

kindlasti südamele selle, et õppimine 
tuleb korras hoida. Siis ei teki probleeme 
võistlustel ja laagrites käimisega. Midagi, 
mida paneks kõigile reaalikatele südamele, 
on „üks kõigi ja kõik ühe eest”! Ilma selleta 
tänapäeval enam olla ei saa, alati tuleb 
vaadata kaugemale kui sina ise.
○ Madis: Praegustele reaalikatele soovin 

palju jõudu ja jaksu kõigis tegemistes, mis 
olete ette võtnud või plaanite veel võtta! 
Igaüks on unikaalne ja peab leidma enda 
valemi eduks. Kuid tuleb alustada usust 
endasse, et Sa suudad ja saad hakkama! :) 

Autorid
Kristjan Baikov 134C,

Johanna Maria Prins 132C

Jüri-Mikk Udam vil!128 (vasakul)
- sõudmine

Madis Abel vil!130
- võistlustants

Johannes Erm 132B 
- kergejõustik

Anna Pohlak vil!127
- purjetamine

Martten
Kaldvee vil!120

- laskesuusatamine

○ Anna: Kui õpetajatega asjad ilusti läbi 
rääkida, on Reaalkoolis kindlasti võimalik 
samal ajal korralikult sporti teha. Aga mis 
peamine, tööta jõudsalt oma eesmärkide 
suunas, nii hariduses kui ka spordis! 
○ Jüri-Mikk: Pange aga. Koolivälised huvid 

õpetavad hästi aega planeerima, mis muutub 
edaspidi veelgi tähtsamaks. Unistage suurelt, 
kuid elage hetkes.

REAALI SPORDIMINUTID

Reaalkooliga seostuvad alati esimesena reaalained ja raamatutarkus, kuid 
tegelikult on meie koolis sport alati au sees olnud ja on seda siiani. Vanadel 
aegadel sai toetuda spordiklassidele, tänapäeval aga lihtsalt andekatele 

noortele, kes tegelevad spordiga kooli kõrvalt. Järgnev artikkel ongi just sellistest 
reaalikatest.

K A S  T E A D S I D ,  E T. . .

lugejatele on neid hetkel kolm: program-
meerimine, tehnoloogia ning majandus. 

Nagu näha, on suurem osa Reaali 
gümnaasiumist ikka vallalised ega tarbi 
õunu (tuletame meelde tänavuse aasta 
õunauputust – nüüd teame, keda süüdistada). 
Seevastu ligi veerand (25,9%) on astunud 
avalikult suhtesse ja pisut üle 13 protsendi on 
ülejäänutest veelgi patusemad. Kuid sellist 
sorti info ei loo reaalset pilti meie gümnaa-
siumiperest ilma kontekstita. Selleks tuleb 
jagada antud vastused suuna järgi. 

Enim on vallalisi kõigi ootuste põhiselt 
programmeerimise suunas: 61,5% vastanu-
test. Neile järgnes tehnoloogia suund 60,9 
protsendiga ning majanduse klassid vaid 
56% osakaaluga. Kes vähegi kooli peal kõrvu 
kikitab, teab et selline arvamus on üldlevi-
nud, programmeerimise suund arvatakse 
täis olevat kõige neutraalsemaid nohikuid, 
kes oma vaba aega vaid Counter Strike’i 
mängides ja Moodle’it maha häkkides 
täidavad. Ning eks ta üldjoontes nii olegi – 
igas klassis leidub mõni taoline. Samas tuleb 
täheldada ning miks ka mitte aplodeerida 

nii programmeerimise 
kui ka tehnoloogia 

suuna ustavust, sest 
mõlemas leidus kihlatud 

inimesi. Majanduse suunas 
nad jällegi puudusid. Minu oletus 

on, et nad ei julge võtta oma õlule 
seda vastutust, osalt enda isikuomaduste 
tõttu, kuid ka kihluse finantsilise kasutuse 
tõttu. Majanduse suunas käib jällegi kõige 
rohkem aktiivses suhtes olevaid inimesi, 
ületades konkurente kuni neljaprotsendilise 
edumaaga. 

Mida siit nüüd järeldada? Mida nende 
uute teadmistega pihta hakata? Ütlen ausalt, 
et mulle antud leheruum oli liiga väike 
täieliku ülevaate tegemiseks. See-eest 
tõin välja enda jaoks kõige valulikumad 
teemad: loovuse kadumine ühiskonna 
kriitika ja selle poolt seatud tabude tõttu, 
reaalikate religioossed veendumused ning 
kõige tähtsamana: milline suund on parim? 
Väga selgelt on nüüd ja praegu aeg julgete 
otsuste langetamiseks. Kuna teadmatus on 
aga õndsus, ei vaeva ma teie päid vastusega 
vanimale küsimusele, mida reaali pere teab. 
Nautige ilusat talveilma, minge uisutama, 
külastage mõnd kunstigaleriid või hoopis 
Kadrioru parki. Konkurents on tore küll, 
aga inimese meeleseisundit ei paranda see 
põrmugi. Pole tarvis leppida oma üleaedsega 

– õnn tuleb iseendaga leppimisest.

SUHTESTAATUS

LEMMIKAINE - GÜMNAASIUM

S T A T I S T I K A   /   S P O R T S P O R T

Direktor Hain Hiieaas võitis rallis koos sõiduõpetaja Ado Viigiga Eesti meistritiitli mäkketõusus.

Friends with
benefits
Vallaline
Suhtes 
Kihlatud

Matemaatika
Kehaline kasvatus
Kunstiahjalugu
Keemia
Ajalugu
Vene keel
Kirjandus
Füüsika
Hiina keel
Programmeerimine
Eesti keel
Bioloogia
Muusika
Majandus
Inglise keel
IT
Joonestamine
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Koostas
Mikael Raihhelgauz 132B

KALLID LUGEJAD! 

Kuna siiamaani olen kirjutanud vaid arvamusartikleid, otsustas toimetus, 
et pean vahelduseks ka päris tööd tegema. Niisiis vaatasin läbi (peaaegu) 
kõik seni ilmunud Reaali Poisi numbrid ja valisin teie jaoks kahe 
lehekülje jagu kõige põnevamat kraami…

Küljendaja Joosep esialgu hirmutas sellega, et juubelilehes kasutatakse 
palju suurema formaadiga paberit, mida tuleb ära täita. Kui nüüd aus olla, 
jäi lõpuks ruumipuuduse tõttu ikka päris palju suurepärast materjali välja. 
Samas see kurb paratamatus näitab ka teatud taset. Olen uhke, et sain 
olla osa Reaali Poisi „üliagarast meeskonnast”, mis on, oli ja jääb Eesti 
parima kooliajalehe väljaandjaks. 

Ilusat nostalgiaelamust soovides
Mikael

NOSTALGIALEHEKÜLJED - VÄLJAVÕTTED VANADEST LEHTEDEST

nagu alati...

Uuh...

Kõvad peomehed need 
Andres ja Alvar.

Edgari paremad päevad...

Goals...

Esimene karikatuur: alkohol, süstlad ja porno Eerik teab  

Väga 
haruldane 
Pepe

No comments.

Meri-Kris sai vist ikka valesti aru...

Tundub aus.

Keegi ei sünni transfoobina <3

Spordiuudiseid 
aastast 2000.

Hoidke Argol 
silma peal! Kui 

ta võimule saab, 
tundub “1984” 

lasteraamatuna.

Ilmselgelt 
kooli 

kuumim 
õpetaja

Ümberlõikamise eest ei pea küll vabandama.

Tõeline visionäär

RP õppetund: Miski ei 
kaunista ar tiklit nii hästi kui 

sirp ja vasar.

Julge.

Päris lõbusalt ;)

No comments.

Õige! Olen juba aastaid rääkinud sellest, et 
meie ajalehe nimetus on liiga seksistlik.

Kunagi oli veel selline lisaleht.

Cause Fergie took all that milk money :(

Kui oled tehno klassist ja 
pead kar tuleid praadima...

Reaalikatele ikka väga 
meeldib kommunism...

Õpilastest ja nende valedest... Vanaisa

Piinlik, 
katlaküt ja, 

piinlik...

See talv küll mitte eriti aktuaalne...

Me kõik teame seda :3

RIP Moodle :(

See olla 
võib 

Muusa...

Kui alt-right  läheb liiga kaugele 
ja toimetus ei tee midagi, et 
seda peatada. 

T A G A S I V A A D E T A G A S I V A A D E
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Piret Otsa õlimaal

L O O M I N G

LOOMENURK
Koostas
Hanna Eliis Talving 134B

KOMPROMISSIPIIBEL
Rait Eslon

Vaieldes taas tõstan kisa
vastutulek tuleb visalt,
nõuan paljut, vähe kuulan
enda tahet teistel suunan!

Minu sõna tõde ruunab,
kohitsetult endaks muudab.
Kisub kõiki ühte suunda,
vastust uut ei ihka kuulda.

  * * *Maian Lomp 134C

Mõnikord tahaksin ma sind limpsida,
et teada kuidas sa maitsed,
kuid ma kardan, et sa sulad ära.
Kardan, et jään sust ilma.
Sa oled nii habras.
Ei näe küll välja habras,
aga ma tean, et oled.
Ma tean, et vahel sa nutad öösiti,
siis oled sa vist soolane.
Ma tean, et öösiti sa kontrollid,
kas ma ikka olen olemas.
Ma tunnen, kuidas sa oma sõrmed
mu nina ette paned, et tunda,
kas ma hingan.
Ma tunnen, kuidas sa mu kaela pealt
pulssi otsid.
Palun vabandust, et sa mures pead olema.
Aga ma luban, et ma ei kao kunagi.
Isegi kui mu keha kaob,
jääb mu hing.
Ja kui ma praegu ei julge limpsida,
siis limpsin, kui olen hing.
Juttude järgi sa seda tundma ei peaks

/./ 
Nii et praktiliselt
Vaid kadunud pihlakatest 

pärlikeed 
Mitte midagi ütlev sügis 
Üks aasta, triibulised 

sokid nagu vanaema 
kootud kampsun 

Seest siiruviiruline pealt 
kullakarvaline 

Sittagi 
Ma arvan et sa ise ka ei 

usalda ennast 
Selle akna äärel seal 

kaheksandal korrusel

Anette Kuuseorg 133B

NAHKHIIR JOHN
Ardi Raag 139A
Viisil „Do-Re-Mi” filmist 
„Helisev muusika”

Sünges laanes täiskuu aal
sündis väike nahkhiir John.
Vanaisa Dracula
naeris: ,,Pärija mul on!
Kogu Transilvaania
uudist kohe kuulda saab,
hirm siin kahekordistub,
veri soontes tarretub!”      
Ha-ha-ha

Kasvas suureks nahkhiir John,
leebe, armas, viisakas,
iga jänes, kits ja konn
teda nähes kiirustas
metsa kabuhirmuga,
John nii kurblik üksinda,
ühtki sõpra polnud tal,
ainult tähed taevas.

Kord, kui kuuga vestles öös,
nägi, ükssarv lamab teel,
pilk tal kustub silmades,
veri kaelalt niriseb.
Õhus pilveveere all
Draculal käib tants ja trall.
John see alla sööstis seal,
lihtsalt istus haava peal     
kuni veri sulgus.

Ükssarv varsti paranes,
Johniga ta sõbrunes.
Kogu metsa rahvas pea
mõistis – nahkhiir John on hea.
Kui sul süda soe on sees,
kõikjal sõpru kohtad teel.

JÕEL EI OLE TAGASITEED
(KATKENDID)
fiktsioonnäidend ühes vaatuses
Kristi Koit

Tegelased: kaks reaalselt elanud isikut

(Kõrgema hinnaklassiga kaheinimesekupee. Ühe voodi peal 
on lahtine kohver, teise voodi peal pintsak. Kostub vilista-
mist ja vee sorinat. Siseneb naine, rätik peas, päikeseprillid 
ees, ühes käes kohver, teises suur käekott. Naine märkab 
asju, paneb kohvri maha ja väljub. Veesorin ja laul jätkuvad. 
Naine tuleb tagasi, vaatab võrdlevalt kaht voodit. Märkab 
pintsakut ja võtab selle uurimiseks kätte. Istub pintsaku 
kõrvale ja tardub ootavasse poosi. Vile ja vesi lakkavad.)
August 1952.
/---/

Norma:  Te vabandate nii palju. Kas te olete sakslane?
Hermann:  Ja mis on teie professioon?
Norma:  Vabandust, ma ei saa hästi aru.
Hermann:  Selge, te olete ameeriklanna.
Norma:  Ma olen näitleja.
Hermann:  Sel juhul me oleme oma vastused saanud.
Norma:  (kimbatuses) Mul on tunne, et te küsisite minult midagi 

muud. Kas te teete seda nimelt? Andke andeks.
Hermann:  Nüüd vabandate teie. Näete, see on üldinimlik.

/---/

Norma:  See on fantastiline, et sa kirjutad! Ma tahaks ka kirjutada.
Hermann:  Miks sa siis ei kirjuta?
Norma:  Ma näen veel igapäevase elusolemisega vaeva.
Hermann:  Siis ma pean sulle pettumuse valmistama. Kirjutades 

see vaev süveneb. 
Norma:  Minu psühhiaater käskis mul oma lapsepõlve kaadrite 

kaupa läbi mõelda. Nagu filmi. Saad aru? See on nii meeletult 
keeruline. Tead, kui keeruline on oma lapsepõlve ette kujutada..

Hermann:  Minu psühhiaater arvab, et meie mõtlemise aluseks 
ongi lapsepõlvekujutlus.

Norma:  Miks nii vana mees psühhiaatri juures käib?
Hermann:  Kas sa loodad, et vananedes tunded kaovad?
Norma:  Mmm. Mulle meeldiks see mõte: mida vanemaks jään, 

seda vähem tunnen. Mida sinu psühhiaater arvaks?
Hermann:  Ma usun, et sama, mida minu kohta, et ma olen 

oma lapsepõlveaegsesse  mõtlemisse kinni jäänud. See pea, 
mida sa praegu näed, ei ole tegelikult minu pea. See on minu 
poisikese mõttemaailmaga pea, kes tahaks rohkem tunda.

Norma:  Ja minul on pea, mis ei suuda enam nii palju tunda. 
Mul on tunne, et sinu psühhiaatril  ei ole praegu õigus. 

Hermann:  Ma kujutan mõttes ette nende võimalikku duelli 
.. (Suleb silmad)

V Ä I K E  M A J A

INTERVJUU
REAALI POISIGA
Krõõt Kudeviita 4.B

Mina: Tere!
Kuju: Tere!
Mina: Mina olen Krõõt 

Kudeviita.
Kuju: Väga meeldiv. Mina olen 

Reaali Poiss.
Mina: Kui vana te olete?
Kuju: Ma olen 23-aastane, aga 

enne mind oli siin teine kuju, 
kes elas 21-aastaseks.

Mina: Kuidas teil siin läheb?
Kuju: Mul läheb väga hästi. Lihtsalt et talvel on 

natuke külm, aga 1. septembril saan esimese 
klassi lastega pilti teha.

Mina: Väga tore, aga kas teil käed ja jalad 
valutama ei hakka, kui te siin kogu aeg ühes 
asendis olete?

Kuju: Ei noh, vahel on natuke valus ja selg 
sügeleb, aga siis läheb jälle üle.

Mina: Aga kes teid üldse tegi?
Kuju: Mind tegid Ferdi Sannamees ja Anton 

Soans.
Mina: Kuid miks te sellise ameti valisite?
Kuju: Ma ei tea, minult isegi ei küsitud.
Mina: Kas jäite ametiga rahule?
Kuju: Täitsa tore amet.
Mina: Hea küll, siis ma teid rohkem ei tülita. 

Head aega!
Kuju: Head aega!

KADRI-, MARDIPIDU
Liisi Kõrvits 3.B
Meil toimus 22. novembril 1.-3. klassi kadri-, mardipidu suure maja aulas. 
Me tantsisime, mõistatasime, võistlesime ja mängisime. Üks tants oli 
selline, et me pidime kükitama, kui öeldi sõna Lauretsius või nädalapäev 
(esmaspäev, teisipäev). Kokku tegime 63 kükki! Lahe pidu oli!

REAALI POISU

KLASSIJUHATAJAD
Peeter Rugal 3.B

Meie esimene klassijuhataja oli Kaie Saar. Ta oli väga hea klassijuhataja. Ta õpetas meile matemaatikat, eesti 
keelt, kunsti ja kunagi loodust. Mul vedas, kuna mu õel oli ka klassijuhataja Kaie Saar. Põhjus, miks Kaie 
ära läks, oli see, et ta läks last ootama ja ta ei jõudnud eriti puhata, kui laps sündis. Kaiele sündis poiss, tema 
nime me kahjuks ei tea. Imelugu on aga see, et mu õel läks ka Kaie ära, kuna ta läks jälle last ootama. Tema 
kohta ma tean üsna palju. Tema nimi on Maiko. Aga siis, kui õpetaja Kaie minu õe juurest ära läks, tuli neile 

asemele Kati Kurim. Nüüd on meil aga uus klassijuhataja, kelle nimi on Silvia Purje. Silvia on 
Kaiega võrreldes sama hea. Ta korraldab meile klassiõhtuid ja -ekskursioone. Nii lahe!

BASTIONIKÄIKUDES
...Äkki kuulsin ma imelikku 
häält ja nägin, kuidas maapind 
hakkas vajuma. Peale seda tund-
sin, kuidas mulle löödi kaikaga 
pähe, ja järgmine vaatepilt oli 
pime kelder. Lebasin Kiek in 
de Köki bastionikäikudes. Uks 
avanes ja sisse tuli GAG-i 
kummitus. Jooksin elu eest 
Reaalkooli poole, sest see oli 
esimene koht, kuhu oskasin sealt 
minna. Tol õhtul pääsesin eluga.
Kaspar Teede 2.A

ÕUDUSKOLL
...Järsku nägin ma ühte ilusat 
tüdrukut. Ma läksin tema 
poole. Äkki ta tardus ja muutus 
külmaks. Siis kukkus ta nahk 
maha ja ta muundus. Kui ma 
uuesti tema poole vaatasin, oli 
ta… koll! Järgmisel hetkel olin 
ta suus ja ta näris mind! 
Olin surnud. 
Sten Arti Ligi 2.A

HILISÕHTUL
 ...Äkki kuulsin ma imelikku 
häält ja karjet ja siis jälle imelik-
ku häält. Kostis tüdruku karje: 

”Põgeneme!” Aga siis kostis vaik-
sem hääl ja ütles: ”Aga Mirtel?” 
Mulle tundus, et need olid mu 
naabrid. Ma jooksin selle hääle 
poole. Põrkasin oma naabritega 
kokku, nad haarasid mu käest ja 
hüüdsid: ”Lähme!” Nad tõm-
basid mind. Ma ei saanud aru, 
kuhu nad mind tõmbavad ja kui 
ma küsisin seda nende käest, siis 
nemad vastasid: “Me viime sind 
ohutusse kohta.” Lõpuks me 

Koostasid
Elina Kengsepp 135B

Anett Sandberg 135B

Väikese maja juhendaja
õp Margit Luts

nägime mingeid poisse ja nad 
peatusid. Ma küsisin: ”Miks te 
peatusite?”Aga nad ei vastanud, 
vaid sosistasid enda ette. Vanem 
tüdruk ütles: “Need on nemad, 
selle hirmsa mõrvarist isa pojad. 
Noorem tüdruk nõustus: ”Jah.” 
Halba aimamata ütlesin ma nii 
kõvasti, kui sain: “Rääkige mulle 
ka!” Need poisid nägid meid ja 
hüüdsid: “Isa! Nad on siin!” Siis 
tormas kohale mingi mees ja 
viimane, mida ma kuulsin, olid 
püstolihelid. Kui ma ärkasin, nä-
gin, et olin haiglas ning siis ütles 
mu ema: ”Su sõbrad ei pääsenud 
eluga.” Ma hakkasin nutma.
Mirtel Hallik 2.A 

ÕHTUL
...Äkki kuulsin ma imelikku heli. 
Ma läksin vaatama, mis hääl see 
on. See tundus nagu kellahelin 
ja hobuse kappamine. Hirmus 
oli… Äkki tuli ka kabjahääl. Ma 
hakkasin veel rohkem kartma, 
ma hakkasin peaaegu nutma. 
Aga nurga tagant tuli jõuluvana 
oma saaniga. Ma küsisin, kas ta 
saaks mind koju viia. Arvake ära, 
kas ta viis?
Laura Liisa Agarmaa 2.A

NOVEMBRIKUU ÕHTUD 
VANALINNAS

Ühel pimedal novembrikuu õhtul olin ma üksinda vanalin-
nas. Tuled vilkusid ja mul tekkis hirm. Ma tahtsin minna 

koju, aga ma ei leidnud koduteed...

K A S  T E A D S I D ,  E T. . .

Jama häirib neid, kel jamad
elu elan saastavabalt,
miskit uut siin ilmas pole,
naudin sedagi, mis kole!

Kui mul uhkus nõuab kiitust
targutades jagan riitust.
Annan teistel selgelt teada,
paita Mind või lahku heaga!

5.-6. klassi poisid proovisid mitmel korral ronida ruumist 304 (tol ajal veel ajalooklass) ruumi 305. 
Ruumi 304 aknad kukkusid ka tihti koos raamidega sissepoole klassi katki.
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 JÄÄR 21.03 – 20. 04

Jaanuari teisest poolest alates tunned, nagu Reaali 
Vaim käiks sul pidevalt kannul. Märtsis otsustad 
asjasse selgust tuua ja otsid abi nii teadlastelt kui 
tähetarkadelt. Kuid kui ka nemad oskavad vaid 
nõutult õlgu kehitada, otsustad asjale käega lüüa 
ja kolid Reaali elama, kus viid igal reedel läbi 
vaimule pühendatud tee- ja koogiõhtu. Reaalkool 
rõõmustab ja tüseneb.

 SÕNN 21.04 – 21.05

Esimeste kevadiste tuultega tabab sind inspiratsioo-
nipuhang, mistõttu otsid aastavahetuseks kirjutatud 

„uus aasta, uus mina“ lubaduste listi sahtlipõhjast välja, 
et lubadused esimest korda elus täide viia. Märkad, 
kuidas su elukvaliteet paraneb, samuti oled tegusam 
ja optimistlikum kui kunagi varem. Aasta välismaal 
elanud tuttav ei tunne sind äragi, tegu oleks justkui 
täiesti teise inimesega.

 K AK SIKUD 22.05 – 21.06

Otsustad hakata tegelema startupettevõtlusega ja 
viid lõpuks ometi ellu idee, mis kaua aega sinu 
mõtete tagasopis istus. Igal hommikul sisendad 
endale, et just sinu idee on see üks kümnest, mis 
saab edukaks ja kümne aasta pärast oled just sina 
Eesti startup guru. Aga ära unusta, et selleks tuleb 
kõvasti tööd teha ja vaeva näha.

 VÄHK 22.06 – 23.07

Ühel veebruarikuisel unetul ööl mõistad, et sa ikka 
tõsiselt armastad matemaatikat. Järgmised paar 
kuud mõtled pidevalt matemaatika sügavamatele 
aspektidele ja asud filosoofilisse kirjavahetusse Villu 
Rajaga, kes avab sulle senitundmatud matemaatilised 
dimensioonid. Kõige selle tulemusena otsustad 
saada doktorikraadi.

 LÕVI 24.07 – 23.08

Kuuma juulipäikese all tõelise kassina peesitades 
mõistad, et elu on vaatamist väärt. Otsustad pakkida 
oma kompsud ja teha hullumeelse reisiaasta. Sellel 
võivad olla väikesed tagasilöögid su kooli- ja/või 
tööelule, kuid natukene meisterlikku ajaplaneerimist 
ning asi on seda väärt. 

 NEITSI 24.08 – 23.09

Avastad endas tõelise gurmaanisoone ja pühendad 
järgmised pool aastat selle intensiivsele arendamisele. 
Iga vaba hetke veedad kokandusteemaliste raama-
tute, artiklite, videote ja lihtsalt toidu seltsis. Aasta 
lõpuks teavad kõik su sõbrad sind kui toidueksperti, 
mistõttu otsustad viia asja professionaalsele tasemele, 
olgu tegemist söögikoha avamise, kokaraamatu 
kirjutamise või mõne muu viisiga.

 K A ALUD 24.09 – 23.10

Talvine pimedus tekitab sinus vajaduse südamesoo-
juse järele, mistõttu sead sisse soojemad suhted oma 
praeguste või endiste klassikaaslastega. Avastad 
sõpruse soojemad varjundid, võtad semudega ette 
pööraseid seiklusi, mis jäävad meelde kogu eluks.

 SKORPION 24.10 – 22.11

Ühel kevadisel hetkel mõistad, et reaali õpetajad 
on üle prahi ja lihtsalt parimad, kes eksisteerivad. 
Hea sõna levitamiseks korraldad mõttekaaslastega 
suuremat sorti ühiskondliku aktsiooni, et õpetajaid 
suure töö eest tänada. Samuti teed õpilaste seas 
lobitööd, et ka nemad õpetajate elu kergemaks teeks.

 AMBUR 23.11 – 21.12

Avastad, et tegelikult meeldivad luuletused sulle 
kohe väga-väga. Kogud pikalt hoogu ja julgust, 
kuid lõpuks võtad end kätte ja kutsud Jürgen 
Rooste endaga duellile, mis leiab aset täiskuisel 
neljapäeval kolme tee ristis. Vaatama tuleb pea 
kogu Reaali pere, kellel selle meelelahutuse eest 
palutakse tasuda kolm hõbesiklit, mis lähevad 
heategevuslikult Reaali Poisi toimetajate toitmise 
fondi.

 K ALJUKITS 22.12 – 20.01

Otsustad uuel aastal oma põhimõtted ümber 
hinnata, mistõttu kukuvad su sarved maha. Samas 
ei pruugi see sugugi halb olla, sest võimaldab sul 
paremini argumenteerida ja avarama pilguga 
maailma vaadata. See muidugi aitab tõsta üleüldist 
ühiskondliku diskussiooni taset, mille üle on meil 
kõigil ainult hea meel. Otsustad sellele veelgi 
kaasa aidata ning hakkad igakuiselt erinevatesse 
väljaannetesse (nagu Reaali Poiss) kvaliteetseid 
arvamusartikleid kirjutama.

 VEE VAL AJA 21.01 – 19.02

Uuel aastal huvitud filosoofiast ning uue vaimustuse 
tuhinas loed läbi kõik olulisemad 500 aasta jooksul 
kirjutatud teosed, mida on nii palju, et kaalud 
nende jaoks eraldi korteri üürimist, sest inimesed, 
kellega sa elad, ei leia enam teed su tuppa, sest see 
on lihtsalt mattunud raamatute alla. Valgustatuna 
hakkad kirjutama omaenese filosoofilist teost, mis 
pöörab pea peale kõik senised ideed, paneb aluse 
uuele maailmakorrale ja lõpetab kõik probleemid, 
vähemalt sinu enda arvates. Enne avaldamist tasub 
konsulteerida asjatundjatega. 

 K AL AD 20.02 – 20.03

Uuel aastal tunned end kui kala vees, sest üm-
berringi toimub nii palju põnevat. Võimalusi on 
palju, kuid nende seast valida raske. Sa peatu 
hetkeks ja mõtle veidi kesk vaikust kiirustamata. 
Sest aastad läevad ja päevad mööduvad. Võid 
tammsaarelikult tõdeda, et tee tööd ja näe vaeva, 
siis tuleb armastus või mässajalikult vahetada sõna 

„siis“ „muidu“ vastu. Kumba iganes eelistad, pea 
meeles, et inimene on ikkagi sotsiaalne elukas ja 
ka tähtkuju Kalad viitab mitmusele. 

HOROSKOOP

Autor
Kaisa Laur vil!130

○ Eve Karp:
„Mina eksisin rütmiga. 
Lähen kohe ja lasen 
kuuli pähe.”

„See ei olnud nüüd küll 
naljakas, aga kui sa 
arvad, et oli - no eks 
me siis naerame.”

○ Kersti Veskimets:
„Mõelge Eestile 150 a 
tagasi. Kas neil oli siis 
stress? Ei olnud! Naine 
sünnitas hommikust 
õhtuni.”

„Süüfilis algab 
süütusest.”

○ Rain Vellerind:
„Ma kujutan 
ette, kuidas 
nahkhiirekutsikad 
istuvad kuskil 
füüsikatunnis ja 
õpivad, kui kiiresti võib 
lennata, et mitte vastu 
seina põrgata.”

„Tahtejõud võrdub 
sisemine mina korda 
motivatsioon.”

○ Piret Järvela:
„Kui sa edaspidi nii 
palju hiljaks jääd, võta 
mingi kingitus ka 
kaasa. Šokolaad või 
vorstivõileib.”

„Vaata minu poole, ma 
olen täiesti vaadatav 
naisterahvas.”

„Koolimaja õhatakse, 
mitte ei lõhata.”

○ Toomas Reimann:
„Kas te jäätegi 
latrama nii nagu 
waldorfkoolis?”

(m=10mg kohta) 
„Mitte nagu mõni 21. 
Kooli õpilane, kes siit 
m-id ära taandab”

„Pidu oli jälle 
reede öösel vastu 
esmaspäeva?”

„Tehti Jukule ükskord 
märkus: kirvest ei 
tohi kooli kaasa võtta, 
raiugu see endale pähe!”

„See on mängupüss. 
Võtsin selle väikeselt 
poisilt ära. (Üritab 
katset teha.) Noh, ei 
tulegi välja! Oleksin 
pidanud poisi ka kaasa 
võtma, tema oskas 
paremini!”

○ Mart Kuurme:
„Ära viska tegevusi 
homse varna, 
ülehomme on ka päev”

„LOL – loobumine on 
lubatud”

„Vaata, kui sa 100 m 
jooksu jooksma hakkad, 
ei loeta aega ka 
Kristuse sünnist alates.”

„Punane läheb üle 
infrapunaks. Infrapuna 
on punasem kui 
punane, punasem kui 
kommunism.”

„Kui sa lähed 
striptiisibaari, võid sa 
sealt saada rahulduse 
ja õhtu hindeks on „5”. 
Aga kui sa oled abielus, 
siis mõni õhtu võib ju 
olla „3”, kuid veerand 
on ikka „5”. Aga kui 
veerand on ka „3”, siis 
on lihtsalt vale naine.”

○ Martin Saar:
„Õpetaja, kas te olete ka 
kunagi tsüklis olnud?” - 

„Jah, see oli siis, kui ma 
iluvõimlemas käisin.”

„Kihnu Virve on jumala 
chill piff...kas ma tõesti 
just ütlesin seda?”

○ Heli Ahuna:
„Demokraatia on igav.”

„Vaatasin „Vabariigi 
kodanikke” ja samal 
ajal lugesin teie töid. 
Vähemalt kuulasin 
tarku inimesi.”

„Pearahamaksu koguti 
inimese iga pea pealt.”

„Kui te kunagi mingil 
põhjusel direktori 
kabinetti satute, viige 
jutt liblikatele ja 
Rosenbergi maalile.”

○ Tairi Tamme-Amjärv:
„Kui must kass üle tee 
läheb, siis eestlane 
ikka sülitab üle õla. 
Tavaliselt saab teine 
eestlane pihta, aga 
sellest pole midagi.”

„Inimene harjub 
kõigega, ka poomisega. 
Vaata, kui rahulikult 
pärast ripub.”

„Sihukesed need 
humanitaarid on, 
lõdvalt tõmbavad jooni.”

„Kui mehel on 
tiivad, on ta natuke 
tõsiseltvõetavam.”

○ Piret Karu:
(ulatab õpetaja 
versiooni õpilaspiletist 
õpilasele) „Sellega saad 
uksest välja.” 
Õpilane: „Ohhoo, 
sellega saan ma sööma 
ka minna.” (astub 
klassist välja)
Karu: „Ma loodan, et ta sel-
lega bussiga sõitma ei lähe.”

„Sa oled hingelt füüsik. 
Midagi hullemat ei saa 
inimesega juhtuda.”

○ Ene Saar:
„Toon teile perioodide 
tabeli, et te saaksite 
aru elu võimalikkusest 
Reaalkoolis.”

„Virtuaalne tähendab 
seda, et ma ütlen: „Teil 
on nii palju raha”, kuid 
ma ei anna teile seda.”

○ Piret Otsa:
„Reaalis pole tavalisi 
inimesi, kõik on 
kiiksuga. See pidi hea 
olema …”

LÄBI AEGADE KÕIGE 
VAIMUKAMAD 

ÜTLUSEDKoostas
Katariina Päts 132B

Juubelinumbri 
ilmumise eel paluti mul koostada 

ristsõna õpetajatest. Umbes samas 
stiilis nagu olin mõnele klassile õpilaste 
nimedest koostanud. Olen sellist asja 
tegelikult varem juba teinud ja omast 
arust suhteliselt hiljuti, aga kui vanemate 
klasside õpilased seda juba ei mäleta, on 
ilmselt paras aeg asi uuesti üles soojenda-
da. Et ka õpetajatel põnevam lahendada 
oleks, püüdsin varasemaid küsimusi mitte 
korrata. Kukkusid välja päris keerulised, 

aga vastused 
on lihtsad, kõik on kirjas kooli 
kodulehel õpetajate nimekirjas. Näide 
(umbes sama, mis oli eelmises õpetajate 
ristsõnas): TOOMLAID võib olla küsitud 1) 
pool Tallinnas asuvast kirikust väikese saa-
rekesega (TOOM+LAID) 2) 1012 ühikuline ta-
kistus avara läbimõõduga (T+OOM+LAI+D), 
jne. Variante on palju. Mõelge loominguli-
selt. HEAD LAHENDAMIST!

KAS TUNNED OMA KOOLI ÕPETAJAID?
R I S T S Õ N A

Autor
Rain Vellerind

PAREMALE:
1. vesiniku ümber koondunud 
lühendatud majadevaheline õueala, 
kus üksteist tüssatakse
2. kunagine male maailmameister kuues
3. teda pekstakse USA suurlinnaga
5. justkui liitiumi ja väävli segu 
topeltraskuskiirendusega
6. lahti vajuv mehhanism
7. basseinis sisalduv Euroopa Nõukogu
8. suhteliselt madal protsent hektarist
10. igatahes tollel
13. üks lühendatud Vargamäelaste ar-
mastuseni jõudmise kõrvalprodukte koos 
vaikusenõude ja eesti naise äriühinguga
14. ümberpööratud istumisalune 
naabrite juures
15. lõunapoolne vesinikuta säilituspaik
17. perioodilise liikumise loogikal põhineja
18. lõputu ajastu erutavalt kaunistav 
riideosa
20. 100 kg vette peidetud küsimus
21. peaosa järeltulija slaavipäraselt 
eesti kastmes
25. samuti lõputu Kängu laps
27. kui kõppu pole, siis pole ka teda 
väärisgaasiga
28. keskelt kokku tõmmatud 
ümberpööratud koidu propeller
30. üks osa ühest Kübaramoori vastasest
33. juriidilise üksuseta kirgliku 
suudluse jälg
34. käänatud lühendatud 
kinnitusvahendi osa
36. segipaisatud olemas raadius
38. vastuseks tõmban endasse 
lämmastikku
39. usaldusväärse kiiruse serva
40. natuke üle poole sigade poolt 
üles tuhnitud maa-alast
42. lihtmehhanismidel põhineva 

ALLA:
1. hundi hääleta roosiõieliste 
sugukonna esindaja
4. noot ilma 0,000000001 njuutonita
6. suurem osa lutsukommist 
soomlaste jaoks kõva
9. vene lennuki ruliseva hääle võimsus
11. lehekülje lühendi sisese vahetuse 
üle elanud suudlust motiveeriv nõue

süsteemi vesiniku puuduses välja 
kasvanud osa
43. kummuli terakene
46. originaalne brexiti käima lükanud 
kohalike arvamust kajastanud aktsioon
48. osa atolli keskele jäävast veekogust
49. Brasiilia istandusi sügiseti 
tabavate sojauputuste oluline osa
50. energiast ilma jäetud osa Viimsi vallast
52. osa mitte suurtest ega väikestest 
kingadest
53. positiivse ja negatiivse liidetava 
summa pooliku põldpüüga
57. käänatud tühine osa Andidest
58. pea peale pööratud Kalle 
Blomkvisti esimene tabatud kurikael, 
kelle raadius on siiski omal kohal
59. peata näriline inglaste järeltulijaga
60. pilli teises pooles
61. sisuliselt sama, mis esimese 
naabri pealt tagumine

12. pööratud lõugamine 
uudistesaates
14. seadeldis teatud funktsio-
naalsusega objekti põhifunkt-
siooni nullimiseks
16. võidu märgita õhurikka ollusena
19. pooleldi imelik
21. oluliselt vigane peen menüü
22. osa vorstist
23. ruumala tagumine osa
24. Lõuna-Ameerika kahe-
kordse jalka maailmameistri 
eestipärane loik
26. omanda reaali-värk kagust
29. spetsialist, kelle 

kineetiline energia on asenda-
tud pooliku vooluga
31. valesti käänatud riidesööjat
32. kütteväärtuse talent
34. lihtmehhanism osaga 
teatud autopraamist
35. firmata õllepruulija
37. täiesti vastupidine emotsioon
sellele, kui leinad kedagi
40. kõrguse teepikkusega 
asendanud põline kündja
41. Eesti kui virtuaalriigi virtuaal-
ne malend naabritele arusaadavalt
43. nurgafunktsioon tuntud 
anekdoodikangelase osast 

koos osaga suurriigist
44. joodita matemaatilist 
operatsiooni teostama
45. meile sada Venemaal ja 
tagurpidi
46. osa filmist „Tappev kurgisalat“
47. mitte just heatahtlik 
molaarmass
51. Pärnu lähedal, kus kõrgus 
asendub pikkusega.
54. tere võimsus
55. ajaühikule eelnev lühendatud 
taies
56. mega poolik tantsuetendus.
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○ Villu Raja:
„Minus ei ärata usaldust 
inimesed, kes linnuhäält teevad.”

„Tark inimene oleks siin 
muidugi koondanud, aga 
oletame, et ma pole tark. 
Tegelikult targad inimesed 
koolis ei tööta, niisiis mõelge 
enne, kui te õpetajatele 
nõudmisi esitate.”

„Ärge öelge talle ette, las ta 
piinleb üksi!”

„Tõsta parem käsi ka laua peale! 
Ja täna õnne, et ma kahtlustan 
telefoni…”

○ Mirja Särg:
„Igas töös on midagi head. See 
on nagu sarimõrtsukaga, midagi 
head peab ikka olema. Võib-olla 
armastab ta väga oma ema.”

„Sa oled viinud inimese nii 
kaugele, et ta tõstab pastaka 
sinu vastu!”

○ Andres Talts:
„Tegelikult ei saa midagi valesti 
teha, kui teha õigesti.”

Õpilane küsib ülesande kohta: 
„Aga kas niimoodi ei või teha?”
Talts vaatab talle natuke aega 
otsa. 
Õpilane: „Okei, ma jään vait.” 
Talts: „Õige!”

○ Gunnar Polma:
„Teie õpik on nii hea, et mul ei 
ole mõtet mingeid kuldmune 
munema hakata.”

„Kes teisest üle kasvab, see 
teisele koti pähe tõmbab.”

○ Erkki Otsmann:
„Poisid ja tüdrukud, ma palun, 
tund hakkas. See ei tähenda, 
et me võtaksime samasuguse 
attitude’i nagu vahetunnis.”

„Poisid ja tüdrukud, kas meil 
on mingi puhvet siin? Kas ma 
samastun teile puhvetitädiga? 
Enda arust üritan ma eristuda!”

Veel ütlusi 
leiad eelmiselt 

leheküljelt!

T A G A K Ü L G

NASA ilmateadlased tõdevad 2016 aasta ilmastiku 
kokkuvõttes, et selle aasta sügis algas Tallinna 
Reaalkoolis eufoorilises kõrgrõhkkonnas. Püsis selge 
ja klaar õhkkond, rohkelt oli päikselisi naeratusi. 
Meeleolude ja töötempo heitlikkus tõusis õppeaasta 
edenedes, eriti heitlikud olid perioodilõpud, kus 
esines nii tugevaid arvestustööpuhanguid kui ka 
õppetöö täielikku soikumist.

2017. a kevadpoolaastaks ennustatakse, et 
õppeaasta II pool tervikuna kujuneb keskmise 
sisekliima poolest normilähedaseks. Ohtlikeks 
ilmastikunähtusteks prognoositakse trombe, mis 
just III ja IV perioodi nädalalõppudel kisuvad 
õpilasi tundidest olümpiaadiülesandeid lahendama. 
Loodetuul puhub eriti nutikad õpilased Tartusse 
üleriigilistele olümpiaadivoorudele. Sellest tu-
lenevalt võib tundidest puudumiste arv kasvada 
normist suuremaks. 

Külm front pitsitab 11ndikke märtsi alguses, 
on oodata hoogsademeid rohkete pisarate näol ja 
juhendajatepoolset äikest. Lõpuks ilm leebub ja 
tsükloni taganedes tuleb päike pilve tagant välja 
ning 11ndikud jõuavad jälle ainetundidesse.

Pikaajalistele ilmavaatlustele tuginedes hoiatab 
Kuuse-taat, et kevadine päikese kõrgem käik ja 
suurenenud UV-kiirgus võib mõjuda 12. klassile 
laastavalt. Kuuse-taat täheldab ka, et aprilli lõpust 
juuni teise dekaadi lõpuni on oodata Innovest 
lähtuvaid ärevuspuhanguid eksami- ja tasemetööde 
kujul. Linnukesed on siristanud Kuuse-taadile, 

et nähtavasti tuleb Põhja-Eestis lumeta talv, sest 
Tallinna Reaalkoolis on kahtluse alla sattunud 
suusapäeva toimumine ning 8. ja 10. klassid pla-
neerivad suusareisi Lõuna-Eesti lumistele nõlvadele.

Kas jõuluajale satub külmem või soojem periood, 
seda on kuu esimesel poolel veel vara prognoosida. 
Aga gümnaasiumi jõulupeo järgsel hommikul võib 
esineda tihedat udu, mõnes klassis ka väikest tormi 
veeklaasis ja klassijuhataja poolset jäidet.*

Kokkuvõtteks: Euroopa ja Eesti õhuruumi 
jõuavad meie heitlikud ilmad suures osas Atlandi 
ookeani jõuliste madal- ja kõrgrõhkkondade alalt. 
Tallinnas teeb ilma Reaalkool.

* Progno os valmis jõulueelsel ajal, enne nimet atud 
sündmus te toimumis t. Ar v es t ades as jaolude 
kokkulangevus t tegelikkusega, t asub ka üle jäänud 
progno osi suhtuda t äie tõsidusega.

REAALKOOLI SISEKLIIMA 
HOOAJAL 2016/17

Karikatuur. Ema, see pole faas, ma olengi reaalikas nüüd!

PALJU ÕNNE!
Inga Petuhhov
Liisi Tegelmann
Thea Turulinn
Aile Poll
Marge Kanne
Madis Olspert

02.02
09.02
10.02
14.02
24.02
26.02

Ilmatark Piret Karu

 ○ PE ATOIMETUS
Mirel Mesila 133C
Kertu Johanna Jõeste 132B
Joosep Viik 132B

 ○ KUJUNDUS & KÜLJENDUS
Joosep Viik 132B

 ○ TOIMETUSE NÕUANDJA
Kaia Kivitoa
Mirja Särg
Kristi Koit
Piret Otsa

 ○ KEELETOIMETUS
Tarvo Pungas 134A
Susanna Mett 134A
Mia Peterson 133C
Luisa Greta Vilo 134B
Liis Hiie 132C
Maria Ksenofontov 133B
Mirel Mesila 133C

 ○ SUUR AITÄH
Rain Vellerind, Piret Järvela, Ene Saar, 
Kersti Veskimets, Martin Saar, Mart 
Kuurme, Reivo Maasik, Rait Eslon, Piret 
Karu, Meelis Songe, Villu Raja, Natalja 
Sinjukina, Erika Vatsel, Heli Siitam, 
Toomas Reimann, Margit Luts, Kadri-
Ann Valdur vil!131, Madis Päts vil!100, 
Joonas Põder vil!129, Markus Villig vil!128, 
Anna-Greta Tsahkna vil!113, Siim Rohtla 
vil!115, Jaan Nuga vil!107, Agnes Ratas 
vil!124, Laura Kiiroja vil!124, Markus Laars 
vil!130, Hindrek Lootus vil!120, Jüri-Mikk 
Udam vil!128, Ants Kaasik vil!115, Jaan 
Toots vil1!128, Ann Kristiin Entson vil!129, 
Kaspar Orasmäe vil!127, Anu Kuurme 
vil!125, Uku Talmar vil!123, Madis Abel 
vil!130, Jüri-Mikk Udam vil!128, Martten 
Kaldvee vil!120, Anna Pohlak vil!127, Kaisa 
Laur vil!130, Greetel Joanna Võrk vil!131, 
Uku Kangur 132B, Karl-Ander Kasuk 
132C, Liis Hiie 132C, Anna Aamisepp 132A, 
Robert Kuks 133C, Maris Kluge 132A, 
Kristiina Naber 133C, Hedvig Vahlberg 
133C, Sebastian Raudsepp 133C, Maian 
Lomp 134C, Kristofer Mäeots 134C, Brita 
Kärt Vähejaus 134B, Frederika Frey 
134B, Karmen Laur 135A, Kirke Kaur 135C, 
Johanna-Stina Idla 133C, Markus Remmet 
133C, René Piik 134A, Kristjan Baikov 134C, 
Johanna Maria Prins 132C, Johannes Erm 
132B, Mikael Raihhelgauz 132B, Elina 
Kengsepp 135B, Anett Sandberg 135B, 
Hanna Eliis Talving 134B, Ardi Raag 139A, 
Anette Kuuseorg 133B, Katariina Päts 132B, 
Martin Kipper 132B, Marilin Lõhmus 135A, 
Siim Kaukver 133A, Maria Keridon 133C, 
Kelly Kaldra 135C, Kaspar Teede 2.A, Sten 
Arti Ligi 2.A, Mirtel Hallik 2.A, Laura Liisa 
Agarmaa 2.A, Krõõt Kudeviita 4.B, Peeter 
Rugal 3.B, Ingvar Baranin

 ○ K A ANEFOTO
Kertu Johanna Jõeste 132B

 ○ LEHE NR
142
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Autor: Martin Kipper 132B


