Tartu Jaan Poska gümnaasium
Mällo: “Selline pikaajaline vaevaline suremine, milleks on vaja
sportlikumat alkoholitarbimist”
“Kui selline tuumapohmell on, et parem
Tuopi: “Integraalid.”
Õpilane 1: “Me oleme ming- oleks ära surra.”
“Et alkohoolikuks saaites nõmedates traditsioonda, on vaja ikka natuke
ides kinni.”
Tuopi: “Me leiame traditsio- vaeva ka näha, alkoonidest tuge, kui maailm liiga holismi ei tekita endale
kolme päevaga.”
kiiresti muutub, siis...”
Õpilane 2: “Aga matemaatika
Mägimets: “Mina
valemid ikka jäävad?”
enam ei pidanud koolis
Tuopi: “Jah, jäävad.”
Tatjana kirja Oneginile
pähe õppima. Vahepeal
Poisid lähevad matemaaVXULYLVW%UHåQHYlUD
tikatunni ajal järjekordselt
või midagi.”
koridori jalutama. Tuopi:
“Ma märgin nad puudujateks.
Nad on siin mitme peale ära
puudunud küll ühe tunni. Ja
nii ongi.
Poisid vaatavad tunni ajal
telefonist pilte. Tuopi kõnnib mööda: “Issand kui ilus
naisterahvas, näidake teistele
ka!”

Voltri: “No mina sain
aru, et ma ei saa aru,
kas ta ise saab aru
või?”
Inglise keele tund, harjutatakse umbisikulist
tegumoodi. Õpilane:
“Your parents...no,
your presents will be
left in the stocking by
Santa Claus.”
Loigu: ““Was painted”
on siis, kui maalija
on surnud. “Has been
painted” on siis, kui
maalija on elus. Saab
grammatikaga inimesi
tappa.”

Karm: “Ma unustasin vahepeal selle kodutöö, sest ma
olin selle tunnika peale nii
triggered.”
Õpilane: “Ma ka.”
Mällo: “Meesterahvas on
nagu rikkiläinud naisterahvas . Nagu oleks inimene,
aga tegelikult on mees.”

Õpetaja Karm on kaasaegse kultuuriga kursis.

Jälgi Poskat ka
Instagramis!
https://www.instagram.com/poskagram/
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Bioloogia tund, geneetika ülesanded, tahvlil
on 4 tüdrukutest kriipsujukut.
Õpilane 1: “Miks nad
kõik tüdrukud on?”
Mällo: “Tjah... Ma hakkasin mõtlema, et mul
vennal on 4 tütart...”
Õpilane 2: “Valus!”
Mällo: “Jah, õnneks
nad elavad Tallinnas
Loigu: “His problems
escalated quickly...”
Õpilane: “...when he
started doing heroine.”
Loigu: “Well, okay.”
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ÜTLEMISED

JUHTKIRI
“ja ma küsisin endalt
missugune on olevik
kui sügav
kui avar
ja missugune osake sellest
on minu hoida” - K. Vonnegut
Kummaline on mõelda, et juba peaaegu 9 kuud on
möödunud sellest, mil kirjutasin Sihkrisse esimese
juhtkirja. Üheksa kuud on lapsekingades Sihkrile
väärt vanus. Muidugi ei saa me vastu Hugo Treffneri gümnaasimi Miilangule, mille vanus läheneb
vaikselt juba 100 aastale, aga arengut on siiski
märgata kui kõik selle aasta lehed kõrvuti panna.
Sihkrile on kulunud palju aega, aga see võib olla
ka illusioon, sest kõik kohustused meenuvad nagu
alati viimasel hetkel. Inimestel on ju alati kõige vähem aega siis, kui seda kõige rohkem vaja oleks.
Samas aitab enda tegevuses hoidmine mitte hulluks minna. Ja nüüd enam tõepoolest ei ole palju
jäänud, ainult nädal, isegi vähem. Mingi isemoodi
roidumus on pugenud kontidesse, aga nüüd kui see
leht valmis on (ja füüsika eksam tehtud saab), võin
öelda, et nüüd justkui ongi selleks korraks kõik
tehtud. Ja uuel kooliaastal saab uue hooga edasi
minna.
Aga enne veel: selle õppeaasta viimases Sihkris
saab lugeda õpetajate hüpoteetiliste suveplaanide
kohta, mõlgutada mõtteid tulevikust ja ehk leida
ideid, mida oma eluga peale hakata. Auri K. on
koostanud ühe “tunnikontrolli”, mille lahendamisel saab teada, milline suvenautleja sina oled. Lisaks rääkisid õpetajad sel perioodil puhast kulda ja
seetõttu on toredaid ütlusi seekord väga palju.
Siinkohal tahan tänada Sihkri toimetust, kes vihtusid lugusid kirjutada kasvõi kella neljani öösel, et
leht valmis saaks. Te olete suure töö ära teinud ja
puhkus on ausalt välja teenitud.
Head lugemist ja ilusat suve!
Kelli
TOIMETUS
Toimetajad: Isabel Laiapea, Marion Kukk, Katriin Sepma, Marike Peedosaar, Kelli Riim, Auri
K.
Küljendaja: Kelli Riim
Täname: Helmer Jõgi, Katry Mets, Hanna Anett
Peiel, Karl Allikvee, Sven-Sander Šestakov
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Kes me
oleme?
Isabel on Sihkri toimetuse pesamuna. Ajalehte sattus
tüdruk juhuslikult -ta oli klassis, kui Kelli ja Katriin õp
Roostiku jutule läksid ning õpetaja soovitas neile, et
Isabel võib ükskõik mida kirjutada. Nii ka läks ja esimene lugu, mis Sihkrisse jõudis, oli “Iseseisvalt elamisest”.
Ajakirjandus on tema arust üks põnevamaid ja mitmekülgsemaid žanre, sest erinevalt ilukirjandusest saab
oma arvamuse edasi anda 200 lehekülje asemel 200
sõnaga. Isabel armastab oma arvamust avaldada ka
väljaspool leheveerge. Märtsis käis ta noorteseminaril Argument 2017, kus sattus haridusteemal tulisesse
vaidlusesse Toomas Jürgensteiniga. Samuti on Isabel
käinud meeleavaldustel ja väljendab põhimõtteid riietuses. Talle on tähtis kanda omapäraseid riideid, seetõttu õmbleb ta nendele erinevaid patche või kirjutab
tugevalt meelestatud lauseid.
Väga südantsoojendav on Isabeli armastus oma väikse õe vastu. Ehkki enamiku nädalast on Isabel Tartus,
on koju minnes talle esmatähtis veeta aega õega. “Koos
käime jalutamas, mängime mänguväljakul, voolime
plastiliini ja teeme muid käelisi tegevusi.” Nädalavahetus on küll lühike, kuid Isabelile tundub, et neil mõlemal on selle aja jooksul üüratult lõbus.
Isabel on huvitatud ka muusikast. Oma muusikamaitset kirjeldab ta järgmiselt: ”Kuulan põhiliselt metalit,
rocki ja punki. Suurel määral eraldan ennast peavoolu
muusikast, kuna tunnen, et taoline muusika pole originaalne. Järjekordse armuvalust rääkiva laulu kuulamine ei arendaks mind, seega väldin selliseid teoseid.”
Siiski meeldib neiule vahelduseks kuulata ka mõnda
vana head ABBA lugu.

Tunnikontroll
Milline suvenautleja
oled sina?
Parim ilm puhkuse veetmiseks on
A) päikseline.
B) vihmane, ehk isegi äikseline.
C) kohati pilvine ning vihmahoogudega.
Parimad jalatsid linna minekuks on
A) plätud, sest need on ju Sul juba jalas!
B) mustad tennised, sest need on mugavad.
C) sokid ja rohelised Crocsid, keegi ei soovi ju täpilist päevitust!
Sinu ideaalsed bikiinid on
A) roosad ja seotavad, et rante ei jääks.
B) mustad ja kõrge pihaga, et mitte liialt silma paista.
C) valged ja piisavalt sportlikud, et oleks hea ringi taielda.
Suve suurim katastroof saab olla see, et
A) vesi on külm ja ilm pilvine.
B) raamatukogu on suletud.
C) lõõskav päike Su maasikataimed ära kuivatab.
Sinu puusad PANEB sel suvel LIIKUMA
A) Jason Derulo ”Swalla”.
B) Michael Jacksoni ”Rock with you”.
C) Justamendi ”Tamula vanake”.
Sinu Instagramis kogub enim laike pilt
A) Sinust Marco Tasasega Anne kanali ääres.
B) raamatust ja teetassist Su aknalaual.
C) Su imekaunist roosipeenrast.
Suve suurim Üritus on Sinu jaoks
A) Weekend festival.
B) poes käimine.
C) Vastseliina laat.
JaanipÄeval oled
A) Pühajärvel!
B) oma tagaaias.
C) naabritega tiigi ääres grillimas.

Sel suvel reisid
A) Tenerifele, et merd ja päikest täiel rinnal
nautida.
B) Ööbikuorgu, et ema üksi ei peaks minema.
C) Riiga odavaid riideid ja koolitarbeid
ostma.
Suurema osa suvest veedad Sa tegelikult
A) sõpradega rannas.
B) kodus diivanil vedeledes.
C) põllul, aias või kasvuhoones.
ENIM valitud vastusevarianti a:
Rannabeib
Sa ei kujuta oma suve sõprade, ranna
ja suurte festivalideta enam ettegi! Pole
vahet, kas päevitad kuumal liival end
kuldpruuniks, sulistad vees või viskad
oma lemmikule lava ees näppu, peaasi, et
Su sõbrad kaasas oleks. Ära siis kiirustades päevituskreemi maha unusta!
ENIM valitud vastusevarianti b:
Uruhiireke
Lõpuks ometi on suvi ning võimalus
südamerahus raamatut lugeda ja küpsiseid süüa. Võimalik, et jäid sel aastal enda
rannavormi ajamisega hiljaks, kuid ära
muretse, ema sunnib Sind kindlasti endaga vahel välja tulema. Vajaliku koguse
D-vitamiini saad Sa igatahes.
e NIM valitud vastusevarianti c:
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P llu-Piia
Sinu suve parim osa on päevitusrandid
ja rohkelt värskeid vilju. Tööd on vaja
ära teha ja selleks oled Sa end terve talve
ette valmistanud. Salaja naudid siiski
hetki, mil vihma sajab, sest see tähendab
ainult vähem kastekannuga jooksmist ja
lõõskava päikse käes küürutamist. Vaata,
et tööhoos Hauka laata maha ei maga!
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Karutapja
Kohutav, kui kurnav võis olla
üks eksam. Karutapja tundis, kuidas viimnegi tarkusetera temast
ülikooli hirmsasse tolmuimejasse oli imetud. Ta jäi kooli ette
ootama, et sõber Välk juba oma
mõistusetuubi tühjakspigistamise
lõpetaks. Täna oli neil plaan minna ühe veidra nimega poisi, Siimu
juurde. Juba astuski kooli uksest
välja Välk ning nende teekond
Tähtverre võis alata.
Peale eksamijärgselt depressiivset
teekonda jõudsid nad kummalise
noormehe ukse taha. Siim avas
ukse ja võttis külalised lahkelt
vastu. Pidu kees juba pikemat
aega, kuigi selles korteris aega
tajuda oli võimatu. Poisid istusid
maha ja kohe ilmus ka hulk inimesi, kes agaralt klaase kokku
lüüa tahtsid. Nii valati Karutapja
ja Välgu topsid täis rohelist võlujooki ega jäetud neile võimalust
loobuda. Üks, kaks, kolm. Kuus.
Uus pudel. Kümme.
Karutapja oli valmis.

Ta oli kindel, et ta peab kuhugi
minema, seetõttu lahkus ta peolt
kellelegi iitsatamata. Võlujoogi mõjul ei tundnud Karutapja
enam isegi, kas liikus mäest üles
või alla, kõik oli ühtmoodi raske.
Hakkas tekkima hirm, et roheline jook oli olnud mürk. „Ja igale
mürgile on olemas vastumürk!“
hüüdis ta öisel Toomemäel. Jalad takistasid kõndimist, hapniku
reageerimine põletas sisemust. Ta
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suundus sinna, kust teadis saavat vastumürki.
Munakividest mägironija kombel
üles liikudes
jõudis
t a

Nelja-Vilja akna
taha ja loopis selle vastu kive,
kuni unine tüdruk aknale ilmus.
Ta avas selle kriginal ja hüüdis:
„Kao ära, mul on ema kodus, sa
äratad ta üles!“. Karutapja polnud valmis loobuma. „Nelja-Vilja, mind on ära mürgitatud. Aita
mind, palun!“ Kuri neiu vaatas
Karutapjat hukkamõistvalt. „Joo
vett ja maga välja!“Aken tõmmati
pauguga kinni ning tuli toas kustus. Karutapja pettus tütarlapse
äkilisuses ja otsustas minna aptee-

ki abi küsima.
Üle kivide ja kändude jõudis ta
raekotta, kuid ei leidnud apteeki. Ta otsustas küsida teed ühelt
armsalt paarilt, kes platsi ääres
kurameeris. Karutapja köhatas,
köhatas teise korra, ütles ja lõpuks karjus „VABANDAGE!“,
ent noored armunud ei teinud
sellest välja. Sellist ebaviisakust
polnud Karutapja varem kohanud
ja ta haaras ameleval poisil õlast.
See lükkas ta sõrmegi liigutamata
purskkaevu ning jätkas pühas rahus neiuga miilustamist. Selline
vastus äratas sõdalase Karutapjas ellu, kuid ka edasised katsed
noormehega võidelda jäid tulutuks. Nii lõpetas märg ja vihane
Karutapja
vastumürgiotsingud
ning seadis sammud kodu poole.
Vaatamata veel ühele kaklusele rohelise prügisööja koletisega
kortermaja taga, oli tema teekond
turvaline. Enesetunne aga ainult
halvenes, Karutapja kahetses, et
apteeki ei läinud. Kodus hakkas ta
kassi peale karjuma, kui see ta jala
alla jäi ning juba oli ta enda seest
ka rohelise mürgi välja karjunud.
Karutapja läks magama.
Hommikul suures peavalus oma
„kisa“ koristades otsustas Karutapja, et mitte kunagi enam ei võta
ta veidrate nimedega inimestelt
võlujooke vastu.

Katriin on Sihkri toimetaja ning üks kaasloojatest. Tüdruk armastab ajakirjandust, kuna see pakub kõneainet, seetõttu soovis ta ka oma uuriPXVW||åXUQDOLVWLNDJDVLGXGDHWPHLHNRROLOROHNVVDPXWLNDQDOPLOOHNDXGX
informatsioon ning arvamused liiguvad, levivad. Katriin on särav isiksus, kes
on äärmiselt uudishimulik - see väljendub ka tema kirjutistes, milleks on olnud
näiteks eksperimendid. Vabal ajal on tema meelistegevusteks lugemine, metsas jalutamine. Südamelähedane on Katriinile ka laulmine, mida praktiseeris
neiu Lotte-nimelises teemapargis Doktor Ave ning koeratüdruk Lottena. Kahtlemata on Katriin väärtuslik sihkerlane, kes oma positiivse ja pakatava naeruga
kogu ajalehe toimetajaskonna motivatsiooni poskalastele kirjutamiseks tõstab!
Marike on kindlameelne Räpina tüdruk, kes tuli Tartusse mõistlikke inimesi ja uusi võimalusi otsima. Ülekõige armastab ta koristamist, lapsi ning
muusikat. Punapäine neiu laulab juba kolmandat aastat jazz-vokaalansamblis
Gram of Fun ning tänu sellele saab ta reisida ning maailma näha. Vahepeal
käib tööl. Vaba aega tal ei ole, aga vaba ajal naudib õmblemist (kui sul on
mõõdulinti, niiti või nõela vaja, siis temalt saab), vaidlemist ning googledamist
ning just seetõttu on talle vastu hakata pea, et võimatu. Eks tee proovi!
Kelli on Sihkri küljendaja, autor ja üks eestvedajatest. Ilma temata ei jõuaks
ajaleht mitte kunagi lugejateni õigel ajal - pühapäeva õhtuti, päev enne väljaandmist kirjutab ikka Kelli Facebooki gruppi ning küsib, kus artiklid on. Mõte
Sihkri loomisest tuli Kellil koos Katriiniga, kui koostöö Poska Sõnumitega ei
sujunud: otsustati alustada täitsa enda ajalehega. Sihkri peatoimetaja meelistegevuste hulka kuuluvad lugemine, kitarrimäng ja luuletuste-laulude kirjutamine. Ise ütleb Kelli, et ta on äkiline, punktuaalne. Teised Sihkri toimetajad
kirjeldavad kaasautorit rahuliku ja otsekohese, omapärase isikuna.
Marion on Sihkri toimetuse üks aktivistidest. Ta on alati valmis täitma ülesandeid, mille peatoimetaja on kahe silma vahele jätnud. Oskab väga teravalt
ja argumenteeritult oma arvamust avaldada. Lisaks on ta käinud muusikakoolis
MDPlQJLEÀ||WL(VPDSLOJXOY}LELVHQGWXQGXGDNXULDJDWHJHOLNXOWHLROHDVL
absoluutselt nii. Kui Marion on naerab, siis naerab ta nii nakatavalt, et keegi ei
suuda enam enda naeru tagasi hoida. Huvitub heast muusikast, taaskasutusest ja
ühiskondlikust võrdsusest.

Auri k. on meie toimetuse kõige salapärasem liige. Ega keegi
päris täpselt ei teagi, kust tema lood pärit on. Enne iga lehe ilmumist potsatab peatoimetaja postkasti kiri uute nõuannete ja
ähvardusega. Seega ei jää meil muud üle, kui tema nõu kuulda
võtta ja seda teiegagi jagada. Tema kirjatükkidest paistab, et
tegu on vasakpoolsete maailmavaadetega kena noormehega,
keda ei jäta ükski teema külmaks. Ilmselgelt peab ta olema
keegi meie koolist, kuid kes täpsemalt… We’ll never know.
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ARVAMUS

Avalik aravamus:

aasta ema tiitel

Isabel Laiapea
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Aasta ema tiitel on nominatsioon,
mida annab iga-aastaselt välja Eesti Naisliit. Tiitli ümber on
viimasel ajal tekkinud äge diskussioon: nimelt on Naisliit püstitanud üheks kandideerimise kriteeriumiks nõude, et “kandidaat
peab olema koos abikaasaga üles
kasvatanud kaks või enam tublit
last”. Feministlik Facebookis tegutsev grupp, mis kannab nime
Virginia Woolf sind ei karda!,
alustas aprillis arutelu, kas taoline abielunõue on normaalne ning
kuidas kaasata ka üksikemasid
tiitli jagamisse. Läksime kooliõdedega Tartu tänavatele, et teada
saada, mida avalikkus teemast arvab.
Ükskõikseks ega neutraalseks
teema küsitletuid väga ei jätnud,
välja arvates ühe ilmakodaniku.
Kohtasime Kaubamajas 32-aastast Rauli, idavirumaalast, kes
seisis oma väikse mudilasega
kaupluse Promod ees. Intervjueeritav oli teadlik Aasta ema konkursist ja ütles, et selline üritus
on hea emade tunnustamiseks.
Raul oli informeeritud ka faktist,
et üksikemad ei saa tiitlile kandideerida. Küsides Raulilt, kas
tema arvates on see normaalne,
jäi 32-aastane neutraalseks - ta oli
lugenud nii üht kui teist artiklit ja
ennast asjaga kurssi viinud, kuid
ei võtnud konkreetset seisukohta.
Pärisime Raulilt, mida ta arvab
alternatiivse Aasta ema konkursi korraldamisest, kus saaks kõik
emad osaleda, millele idavirulane vastas positiivselt. Tal ei oleks

selle vastu midagi, sest ka üksikemad, kes võivad teistest isegi hullemas seisus olla, kuna neil ei ole
vanemakoormat kellegagi jagada,
väärivad tunnustust.
Mõned küsitletud kodanikest olid
aga teemasse andunud. Trehvasime ostukeskuse ees värvikalt
riietatud Sihkri üht peatoimetajat
Kellit, poskalast, kes jalutas enne
meediatunni algust kitarrikotiga
kesklinnas ringi. Õpilane oli valmis teemale vägagi adekvaatselt
vastama, Kelli oli probleemist
teadlik ja avaldas kirglikult arvamust. Poskalase meelest ei ole
üritused, nagu seda on Aasta ema
konkurss, vajalikud, sest inimesi ei saa hinnata ühtede-samade
kriteeriumite järgi. Palusime tal
arvamust avaldada, kas tema arvates on normaalne, et üksikemad
ei saa kandideerida aasta emaks,
millele ta tabavalt vastas: “Ei,
see pole minu meelest õigustatud
arvamus, et ema peaks püsima
koos oma vägivaldse või alkohoolikust abikaasaga, et see ongi
see turvaline keskkond lapsele.
Natuke painutatud minu arust.”
Sihkri toimetaja peab alternatiivse
Aasta ema konkursi korraldamist
ülimalt toredaks ning esitas isegi
kandidaadi.
Järgmisena peaaegu et põrkasime
kokku ruttava mehega, kes nimetas ennast nooreks vanaisaks.
Algul tundus mees pisut pahane,
et ta kinni pidasime, kuid hiljem
ajas ta juba rõõmuga juttu ning
avaldas avatult arvamust. Mees
tänavalt teadis, mis on Aasta ema

konkurss, ja pidas konkursi olemasolu isegi positiivseks, et kodanikele tekitada arusaam õigest
ja valest. Noor vanaisa teadis, et
üksikemad tiitlile kandideerida ei
saa ning kui küsisime, kas see on
tema arvates normaalne, reageeris ta tulihingeliselt: “Ei ole! Ega
üksikema võib ka täiesti normaalne inimene olla, mitte nii, et iga
jõululaupäev uus isa laua ääres.
Lihtsalt ongi nii, et inimene pole
endale kedagi kõrvale leidnud.”
Seejärel jõudsime intervjuu osani, kus pärisime talt alternatiivse
Aasta ema konkursi korraldamise
kohta. Mees arvas, et täitsa uut
konkurssi polegi vaja korraldada,
pigem muuta Naisliidu poolt seatud kriteeriume.
Ka tõlkija Katrin kahe lapse (üksik)emana oli vastamisaldis. Ema
arvas, et selline üritus on vajalik,
et tunnustada emasid ja nende
rollidele ühiskonnas ja peres tähelepanu juhtida. Katrin teadis, et
üksikemad ei saa tiitlile kandideerida ning kostis: “Ei, see pole normaalne. Üksikemad ei ole alati ise
valinud üksikema rolli. Samas panustavad nad oma laste üleskasvatamisse rohkem emotsionaalselt,
ajaliselt, rahaliselt.” Sarnaselt eelnevale vastajale arvas tõlkija, et ta
tahaks, et Naisliidu konkurssi kriteeriumitesse tehtaks korrektuurid, sest “üksikemasid, registreerimata kooselus elavaid emasid jt,
keda, võrreldes traditsioonilises
abielus elavate emadega, on tunduvalt rohkem ja ka nemad väärivad ametlikku tunnustust.”

algul lausa veidike hirm nahas oli
- nagu praegu näha poleks lennukal
muusikul seda teha vaja olnudki! Aja
möödudes sai pilt tšellost ning Hannast üha konkreeksemaks ,,Nõnda oligi armastus lõpuks nii suur, et otsustasin jätta oma vanad tulvikuplaanid
ja hüpata muusikamaailma.” Hanna
muusikamaitse on üpriski laialdane
- ta naudib Tšaikovski, Šostakovitši
muusikat, kelle loomingusse on põimitud hingeline sügavus ja tarkus, samas
armastab ta ka muusikuid, kes loovad
oma kunsti ,,Less is more” põhimõttel
(Štšedrin, Schnittke). Kammermuusika
austajast noore muusikamängijast kostub kindlasti ka võrratuid tšello- ja klaverisonaate, mille autoreid on Griegist
Fuchsini. Hanna Anett leiab, et kõiki
åDQUHSHDERVNDPDNXXODWDVHHJDNYDliteetset ning kõrgtasemeliselt loomingut on ta nõus kuulama poppmuusikast
rokkmuusikani, ent igapäevaselt kuulab
ta ikkagi pigem klassikalist-, aga ka
bändimuusikat.
Kõige vanemaks muusikuterühma liikmeks on 20-aastane Sven-Sander, kes
alustas oma muusikalist haridusteed
Tartu I Muusikakoolis, seejärel astus ta
nagu Hannagi Elleri-nimelisse muusikakooli, mille poiss ka sel suvel lõpetas. ,,Võib öelda, et just Elleris jõudiski
mulle esimest korda kohale, kui imeline, kui seletamatult maagiline on klassikaline muusika - seda väga suuresti
just tänu minu esimesele õpetajale Kad-

ri Leivategijale,” kirjeldab poiss oma
kirge muusika ning oma kooli vastu.
Tõsisemalt harjutama hakkaski ta just
Elleri-aastatel, tänu millele ta ka 8. klassi sisseastumiseksamil üle kivide ja kändude Czerny etüüdi mängimisest jõudis
3URNR¿HYL ,, NODYHULNRQWVHUGL , RVDQL
(4. kursusel). Oma õpinguid noor muusik veel ei lõpeta - teda ootab sügisest
ees Ivari Ilja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Poiss on muusikat loonud 12-aastasest saati, kuid seda ainult
enese tarbeks ja sahtlisse, kuid kahel
viimasel õppeaastal Elleris sai ta Katrin
Alleri käe all kompositsiooni süvendatult õppida. Suurem osa tema kirjutatud
teosest on sooloklaverile, üheksa neist
lastelaulud, millega ta hiljuti ka ühel
konkursil edu saavutas. Samas on muusik kirjutanud ka klaverisaatega laule,
teose klaverile, viiulile, saksofonile ja
À||GLOH 6YHQ6DQGHU RQ SUDHJXVHNV
kõige enam mänginud romantismiajastu
ja XX sajandi muusikat - esimeses kategoorias on domineerinud Liszt, viimase
kategooria heliloojatest on ta võrdlemisi
SDOMXHVLWDQXG3URNR¿HYLQLQJâRVWDNRvitši teoseid. Pianist huvitub ka impressionistlikust muusikast, kuid seda pole
siiani eriti esitada saadud. ,,Erilist naudingut pakub ka Couperini ja Rameau
muusika ning loomulikult Bach, kelle
loomingusse on plaan lähiajal palju rohkem süvenema hakata.’’ Sven-Sandrit
N|LGDE ND GålVV NXLG LVH PLGDJL VHOOHVW åDQULVW YHHO PlQJLQXG SROH 1DJX

Hannagi arvab pianist, et head muusiNDWOHLDESHDLJDVWåDQULVWNXLJLSRSSmuusikat eelistab ta ikkagi eelmisest
sajandist. Suurima heameelega kuulab
ta mõnd metal-bändi, näiteks Genesis,
King Crimson, ELP ning Jethro Tull.
,,Minu kõigi aegade lemmikbänd on
Queen,” sõnas Sven-Sander, kellel klassikaline rokk on väga südamelähedane.
Bändi kolmas liige on viiuldaja ning
samuti endine Elleri kooli õpilane Karl
Allikvee, kes jätkab ka oma haridusteed
EMTA’s. Ta on pilli mänginud 14 aastat ning on selles äärmiselt pädev. Tema
muusikaarmastus algas ühe juhtumiga
seoses tädi laenatud kassetiga - nimelt
oli sellele salvestatud klassikalise muusika teoseid ning tol ajal väike poiss
kuulas seda nii palju, et see läks katki.
Just siis puges muusika talle hinge ning
jätkab sellega siiani.
Esinemistest nii palju, et suvi on tulekul
ja see on muusikutel käikude ja projektimängude aeg. Hetkel ei ole neil kindlalt
planeeritud avalikku esinemist kõigile
kuulajatele, aga mängitud saab erinevatel sündmustel jne. Suvel on plaanis valmis saada ka terve Mendelssohni trio, et
järgmine poolaasta võtta osa erinevatest
festivalidest ja meistriklassidest. Kuna
poisid jätkavad õpinguid EMTA-s, siis
eks on vaja proovide jaoks rohkem planeerimistööd teha, aga loota võib, et see
ei ole suur takistus. Tegemist on Trio
A-312 ansamblil küll ja küll, peaasi, et
tahtmine ja hoog ei raugeks!
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Trio A-312
Trio A-312 on ansambel, mille
koosseisus on tšellist Hanna Anett
Peiel, viiuldaja Karl Allikvee ning
pianist Sven-Sander Šestakov. Olgugi et tegu on värskelt loodud
bändiga, on noored muusikud
jõudnud äärmiselt kaugele, olles kaasatud isegi selleaastasesse
,,Klassikaraadio tuleb külla” sarja.
Eelmise aasta suvel tekkis Hannal
Ja Karlil suur kihk midagi koos
mängida, mõtteid oli, ent neid
“agasid” oli palju. Sellel hetkel oli
neile mõlemale südamelähedane
Argentina helilooja Astor Piazzolla looming, eriti köitis noorte pilku tema aastaaegade tsükkel. Nad
leidsid, et pianistiga on raskusi
ning nii see sinna ka jäi. Kooliaasta
alguses oli nende soovist Piazzollat mängida haisu ninna saanud
Elleri kammeransambliosakonna
juhataja Pille Taniloo, kes pakkus
välja trio moodustamise. See oli
kõigile kolmele muidugi ootamatu, aga äärmiselt huvitav ja põnev
pakkumine. Kuna tulemas oli üks
kammermuusikafestival Soomes,
siis esialgsete plaanide kohaselt
pidigi olema see äsja loodud ansamblile proovikiviks, et näha,
kuidas koosmäng sujub ja kas üldse. Kuna poistele oli see neljas ehk
viimane aasta, aga Hannale alles
teine, ei osanud keegi arvata, kuidas selline asi toimima hakkab.
Kuna ametlikult algab kammeransambel kui aine alles kolmandast
aastast, olid poisid juba aastakese
saanud teineteisega koostöö mõttes harjuda, kuid Hanna oli võõrkeha. ,,Me võime kõik öelda, et
ei läinud kaua, kui me saime aru,
et see sünergia, mis me vahel, on
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midagi erilist,” sõnas ansambli
tšellist. Nad olid juba selleks ajaks
saanud palju võimalusi mängida
erinevates kooslustes, aga sellist
hingamist polnud nad kunagi tajunud. Soomes meistriklassis olles,
tegi toonane õpetaja triole ettepaneku mängida midagi suuremat
kui Piazzolla ,,Talve”. Nii hakkasidki noored otsima öösel endale
järgmist teost. Välja sai valitud
Mendelssohni esimene klaveritrio.
Asjad hakkasid võtma järjest suuremaid mõõtmeid, kuni nad said
tänavu kevadel pakkumise teha
kaasa Klassiaraadio tuuril “Klassikaraadio tuleb külla 2017”. Trio
A-312 andis kokku viis kontserti
erinevais Lõuna-Eesti paikades,
mille lõpetas lõppkontsert Tubina saalis. See oli neile igati väärt
kogemus, mis lasi neil tunnetada
endi piire ja võimeid nii laval kui
lava taga proovisaalis.
Proove teevad noored vastavalt
vajadusele, enamjaolt on neile
kõige sobivamaks kujunenud, kui
saadakse proove teha nädalavahetusteti ja seda kindlasti pikalt.
Muidugi on nende puhul võti individuaalne töö partiidega, sest kammermuusika alus on ikkagi enda
meloodia väga hea tunnetamine
enne tervikuga tööle hakkamist.
Kokku mängivad muusikud tavaliselt set-ide kaupa, nende puhul
on veel väga tugev faktor asjaolu,
et proovid on alati väga produktiivsed ja tehtud saab limiteeritud
ajaga äärmiselt palju. Muusikat
mõistab ansambel samuti üsna
sarnaselt, ,,Muidugi on hetki, mil
arvamused lähevad lahku, aga õnneks on meil võimalus saada nõu ja

Marion Kukk
abi oma asjatundlikelt õpetajatelt,
kes suudavad anda adektvaatse
kõrvalseisjana tagasisidet,” lausus
Hanna. Pundi moodustavad kolm
erinäolist isiksust, kellel kõigil
on oma lugu muusikani jõudmisest. 18-aastasel Elleri II kursuse
õpilasel Hannal tekkis huvi helikunsti vastu juba mudilasena, kui
ta kodus seisvat klaverit avastama
hakkas, kuigi tegelikult oli tüdrukul soov balletiga tegeleda, ent see
muutus kõik, kui ühel detsembrihommikul oli päkapikk tema sussi
sisse poetanud suurmeister Tšaikovski plaadi. ,,CD-l olev klaverikontsert kütkestas mind niivõrd,
et pidin maksku mis maksab sisse
saama muusikakooli, et muusikahuvi põhjalikumalt realiseerida,”
kirjeldab tolleks ajaks klaveri ja
À||GLJDWXWYXQXG+DQQDNHVWãHOlistide puuduse tagajärjel muusikakooli just sellele erialale astus.
Algul oli pillimäng muusikule
lihtsalt hobi, kuid mida lähemale jõudis hetk, mil saadakse kätte
muusikalise põhihariduse tunnistus, tekkis Hannal aina enam arusaam, et seda kõike saab võtta ka
kui eriala - ta vanemad ei ole muusikud, seega polnud tal muusikaga
seonduvast tööst ning muusiku argipäevast erilist ettekujutust, see
kõik tundus ähmase reaalsusena.
Viljandi lastemuusikakooli õpetaja Heli Sommer oli inimene, kes
pakkus sirguvale tšellistile tuge
ning motiveeris teda oma nõu ja
jõuga harjutama, katsetama. Muusikakooli lisa-aastal tekkis Hannal
võimalus võtta tunde oma praeguses koolis tunnustatud pedagoogilt
Reet Metsalt, kelle pärast tüdrukul

Seejärel kohtusime Kaubamajas
tulevase hambaarstiga. Sõbraliku naeratava vene päritolu naise
vastused olid algul napisõnalised,
kuid iga küsimusega muutus noor
blond naine avatumaks ja julgemaks. Tudeng teadis, mis on aasta ema konkurss ja teadvustas, et
selline üritus on tema meelest vajalik just emade tunnustamiseks.
Saades teada, et üksikemad ei saa
tiitlile kandideerida, läks naine
äksi täis: “See pole normaalne,
emad on emad ja kõik on täisväärtuslikud. Miks üks ema saab
ja teine ema ei saa?” Alternatiivse
aasta ema konkursi korraldamise
kohta vastas ta: “Igati tore!”
Kuid kõik arvamused
polnudki nii
posi-

tiivsed: viimase intervjueeritava
arvamus oli teistest radikaalselt
erinev, lausa polariseeruv. Meiega rääkis elukogenud pensionär,
kes istus Kaubamajas oma toidukotikestega pingi peal. Peas oli
naisel Nike’i suusamüts ja seljas
klassikaline käin-argipäeviti-turul lilla pikemat sorti sulejope.
Kohe esimese küsimusega lahvatas naises leek - pensionär oli
teemast teadlik ja hakkas kohe
jahvatama: “Jah, ikka tean, mis
see konkurss on. Selline seaduslik abielu, mis kriteerium neil
seal on, see on püha kohus! Vanasti olid ju kõik laulatused ja
truuduse vandumised. Aga praegu on nii, et pimedas läheb lahti
kohe.”Tere!” ja saabastega sängi.
See ei ole üldse õige. Igaüks teab,
mis armastus on…”
on… Ka järgmisele küsimusele, kkas selline üritus
on vajalik,
vajalik vastas proua
tulihingeliselt:
“On küll, kui
tal on neli-viis
last. Aga mitte nii, et kahe
lapsega. Seda
küll ei ole vaja,
sest paljud on
kahe lapsega.
Mis tähendab
kahe lapsega?
Kui paljud on
kahe lapsega?
Miks ta peab
saama selle
tiitli? Aga
kui sa kasvatad nii, nagu
seal Põlvas
on praegu
kümne lapsega... Ja
veel kuskil... Need
väärivad
kiitust,

kes on abielus... Perekonnaelu ja
vaeva näevad mõlemad pooled.
Praegu on niivõrd prägane see
elu, et ei hinnata sellist, kellel
on hulka lapsi... Kui palju muret ja vaeva on nende lastega!
Uneta ööd, kõik need haigused,
kooliminekud ja kõik nii edasi.”
Järgnevalt küsisime kooliõdedega naiselt, kas see on normaalne, et üksikemad kandideerida ei
saa, mille tõttu hakkas pensionär
äärepealt nutma ja oma elulugu
meile rääkima. Naise jutu iva aga
seisnes selles, et vallasnaised ja
-lapsed ei too meie ilmale kasu,
mistõttu ei peaks me neid “ebausklikke inimesi” kuhugi nomineerima. Pärast napilt välditud
pisaratevoogu ei soovinud naine
enam meiega rääkida, seega jäi
meie intervjuu natuke lühemaks.
Avalik arvamus teemasse on
pigem kriteeriumite muutmise
poolt. Kodanikud mõistavad, et
üksikemade diskrimineerimine
ei ole normaalne - Eesti Naisliit, eesotsas Siiri Oviiriga, peaks
võtma kuulda avalikkuse meelt
ning kui see neile olulist midagi ei tähenda, tuleks lahendada
probleem boikotiga - kasvõi presidendi kui tiitli edasiandja poolt,
kes on isegi avaldanud arvamust,
et üksikemad ja abielus emad
on võrdsed. Ka sina, kallis poskalane, saad avaldada arvamust
ja Eestit progressiivsuse poole
liigutada! Avaldagem ka edaspidi julgelt ja avatult arvamust, et
meid Eesti ühiskonnana kuulda
võetaks.

\
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Sport!
Marion Kukk
12. mai oli erinevatele poskalastele igati isepalgeline päev - abiturientidele jääb mällu vaikne klassiruum kahekümne teise kooliõe, - vennaga krabistamas oma šokolaadipaberiga ning toksimas
närviliselt kalkulaatoriklahve. Nooremad Poska õpilased aga võtsid asja pingevabalt, tehes hoopis sporti.
Päev hakkas veidi hiljem, esimesed alustasid oma
teekonda kell 9.00 (Vähemalt 40 minutit lisaund
kulus marjaks ära). Klassid kogunesid Poska platsile, kus kehalise kasvatuse õpetaja Reinup juba usinasti koos korraldajaklassiga tööülesandeid jagas.
Need õpilased, kes tervislike vigastuste tõttu teistega kaasa joosta ei saanud, ei jäänud ilma tegevuseta. Neile anti ülesanne jalutada omale sobivas

tempos Toomemäel ning lugeda seal kuut infosilti.
Ülejäänud panid oma füüsilise võimekuse ikka täielikult proovile - toimus orienteerumine, kus iga läbitava punkti juures oli erinev ülesanne, olgu need
siis kätekõverdused või lõuatõsted. Peale tavapäraste
spordiharjutuste olid esindatud ka kummiku viskamine ning jooksulimbo. Kõige enam tegi rõõmu klassipüramiid, millest avaldati imelised pildid Instagrami keskkonda. Väsinud sportlased pidid lõpuks ka
ajutööd tegema, et viktoriinivastuseid välja nuputada
Lõpuks jõudsid kõik õnnelikult (aga räsitult!) laululavale, kus õpetaja Jasnov tublisid sportlasi Aura vee ja lihapirukaga kosutas.

Bioloogia praktikum
Kelli Riim
Igal kevadel toimuvad Poskas bioloogia praktikumid,
kus õpilased saavad oma teoreetilisi teadmisi ka päriselt
rakendada. Praktikumi asukoht on igati maaliline Ahja
jõe kallas, kus asub Otteni metsamaja. Ilmselt tekib
täpsem kujutlus kui lisada, et see on Taevaskoja lähedal.
Praktikumis peab koguma erinevaid putukaid ja taimi
ning seejärel neid määrama. Lisaks püütakse linde linnuvõrkudesse ja rõngastatakse neid.
Sellel kevadel läks kahjuks üks praktikumidest (21.-23. mai) natuke aia taha. Nimelt oli
majas elekter ainult esimesel korrusel asuvas
köögis. Ühe kruusitäie vee keetmiseks kulus
umbes 40 minutit ja ka see olemasolev
elekter kadus varsti sootuks. Seega oli maja
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pime ja külm ning õpilased veidi rahulolematud.
Meie üllatuseks teatas õpetaja Mällo praktikumi
teise päeva keskel, et kohe varsti ootab meid
ees kojuminek, sest majja elektrit sisse ei
saa. Seega leidiski praktikum oma veidi ebamäärase lõpu esmaspäeval
umbes kella 4 paiku. Mällo sõnul
on selline juhtum esmakordne. Loodame, et seda
enam ei kordu.

Kuidas valmistas Jaan Poska gümnaasium Sind
ette Tartu Kõrgema kunstikooli ja üldse edasise
elu jaoks?
JPG andis väga tugeva ja hea alusbaasi, et saada
KDNNDPDQLL ¿ORVRR¿D HWWHY}WOXVHORHQJXWHV NXL
ka joonistamistundides. Kui JPG poleks pakkunud
kunstitunde nii õppekavapõhiselt kui ka valikainete näol, siis oleksid minu šansid olnud väiksemad. JPG süsteemiga oli küll raske algul harjuda,
kuid see aitab väga kõrgkooli sessioonõppega hakkama saada.
Millega kavatsed tulevikus edasi tegeleda?
Tulevikus kavatsen kindlasti oma disainimeelt rakendada kas oma ettevõttes või kellegi juures töötades. Ei välista ka millegi muu juurde õppimist, et
laiendada oma teadmisi ja tegevusvaldkondi.
Mida soovitaksid praegustele Poska õpilaste- Katry valmistatud kott
le?
Soovitan kindlasti otsida ja proovida erinevaid erialasid, et saada aru, mis
tegelikult meeldib ning sellega
täisvõimsusel tegeleda ja areneda. Kindlasti võtta osa
ka Erasmuse programmist ja hoida avatud meelt.

Soovitan kindlasti otsida ja
proovida erinevaid erialasid,
et saada aru,
mis tegelikult
meeldib.

Kollektsioon “Lead Her” kahe taskuga pihavöö
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VILISTLANE

Katry Mets
giatunnid ja Reemo Voltri
füüsikatunnid elust enesest näidetega. Meeleolukad olid veel Jaan
Poska teemalised klassidevahelised viktoriinid - tekkis ühine
klassi
võistlushing. Eredamad poMarike Peedosaar
sitiivsed mälestused on ka valikainetest, mis toimusid LoomemajanKatry Mets lõpetas Jaan Poska duskeskuses.
gümnaasiumi 2015. aastal ja õpib Kes oli Sinu lemmikõpetaja?
praegu Tartu Kõrgemas kunsti- Viia Varula ja Merike Trubert. Makoolis nahadisaini ja restauree- temaatika- ja kunstitunnid olid mu
rimise erialal. Põhikooli lõpetas lemmikud, Merike Trubert oli ka
Katry Antslas, kuid Poskasse tõi mu uurimistöö juhendaja.
ta tee just huvi kunsti vastu. Peale Kuhu plaanisid minna edasi õpkunsti on Katry tegelenud ka muu- pima Poskas käimise ajal?
sikaga mängides bändis trumme. Gümnaasiumi esimestel aastaUurisin täpsemalt tema Poskas tel olin väga segaduses, mida ja
veedetud aastate ning Tartu Kõr- kuhu edasi õppima minna. Valdagema kunstikooli kohta.
sid erinevad meeleolud ja mõtted,
Millised on Sinu parimad mä- kelleks saada, kas massööriks,
lestused Jaan Poska gümnaasiu- kultuurikorraldajaks, kunstiajamist?
loolaseks… 11. klassis sain aru,
Parimad mälestused seostuvad et tahan olla loometegevusega
enamasti tundide, õpetajate ava- seotud ning hakkasin uurima võituse ja huumoriga. Kõige meelde- malusi. Tartu Kõrgema kunstikoojäävamad olid Lauri Mällo bioloo li nahadisaini eriala õppekava oli

väga põnev ning hakkasin ette valmistama ennast selle kooli jaoks.
Osalesin õpitubades, puutusin iseseisvalt nahatööga kokku, et saada
aru, kas see amet ikka sobib mulle.
Siiamaani ei kahetse.
Kuidas oled rahul Tartu Kõrgema kunstikooliga?
TKK on kõik see, mida üks kunstimeelega inimene vajab. Väga rahul! On olemas kõik võimalused
areneda kunstnikuks, disaineriks
või teadustööga tegelejaks. Meil
on käepärast vajalikud vahendid,
toetavad õppejõud, väikesed grupid ja individuaalne praktiline
õpe. Kunstikooli õpilaste tööd
ilmestavad Tartut ja see näitab
juba, kui palju on võimalik koostööd teha ja kaasa lüüa - tänavatõkendid, avalik transport, teatrietenduste dekoreerimine ja palju
muud. TKK pakub ka aktiivselt
erinevaid projekte ja näitusi, kus
saab oma loominguga esineda.
Minu tööd on olnud üleval osakonna näitusel Pärnu Linnaraamatukogus.

Igihaljas saladus ehk millega
Pedagoogid suvel maale. Kuna õpetajad on loomult töökad, siis rassivad
nad seal päevad ja ööd - juurivad võililli välja, kastegelevad? tavad muru ja käivad igal hommikul poole kilomeetKatriin Sepma
Usun, et igaüks on vähemalt korra mõelnud sellele,
mida õpetajad siis ette võtavad, mil meie täiel rinnal
suve naudime. Kas nad imevad rannaliival pastakast
uusi närvesöövaid arvestusülesandeid välja või paitavad kassi? Isiklikult arvan, et täielik tõde jääbki saladuseks, kuid spekuleerida ju võib.
Variant 1:
Kohe pärast arvestustööde lõppu tormavad õpetajad
konverentsile, et järgmiseks aastaks võimalikult palju uusi piinamismeetodeid omandada. Suve jooksul
harjutavad nad neid oma laste peal, nende puudumisel koduloomade ja viimaste puudumisel elukaaslaste
peal. Täiendust saavad nii suulise arvestuse ajal hädavajalik “sa-ajad-nii-lolli-juttu” pilk, võimalikult segadusttekitavate töökäskluste kirjutamise oskus ning
kindlasti ei tohi unustada uurimistööde kriteeriumite karmistamise soolika treenimist. Igal vabal hetkel
lihvivad nad oma autoriteetset kõneviisi ning valivad
järgmiseks 175 koolipäevaks kostüüme välja. Kooli
alguseks on õpetajad end tarkusest punni ajanud ning
naeratavad esimesel septembril õpilasi nähes kurjakuulutavalt.
Variant 2 :
Kui õpetajad suve keskel lõpuks arvestuste parandamisega ühele poole jõuavad, lippavad nad otsejoones
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ri kaugusel postkastist ajalehte võtmas, et ilmaeluga
kursis püsida. Kõige õnnelikumad on nad siis, kui
nad saavad töö rügamist üksilduses nautida ja vähemalt kuu aega mitte ühelegi küsimusele vastata. Tihti eelistavad nad oma mobiiltelefonid selleks ajaks
kindlasse kohta koos punase pastaka ja prillidega ära
peita, et need neid ei segaks. Kuid kui peaks juhtuma, et tuleb tuju kellegagi aiatööde üle arutada, suunduvad nad turule. Kavalad nagu nad on, ostavad iga
kaubitseja käest pool kilo kartulit või muud kraami ja
küsivad nii muuseas aiandusalast nõu. See selgitaks,
kust õpetajad sügiseks veatu jume külge saavad.
Variant 3:
Sel päeval, kui pangakontole laekub viimase kuu palk
ostavad õpetajad lennupileti ükskõik kuhu. Peamine, et saaks ruttu minema. Kord ujuvad nad üle lahe
naabritele külla, kord lendavad kuskile, kus on päriselt soe. Nende suurim relv on fotokaamera, millega nad iga ettejuhtuva tänavanurga ja hulkuva koera
üles pildistavad. Otseloomulikult kõike seda selleks,
et õpilastele oleks aasta jooksul õpitu kõrvale pilte lisada ja jutte juurde rääkida. Tihti tekib küsimus, kuidas nad jõuavad? Arvan, et vastus peitub nende imelises paindlikkuses ja teleporteerumisvõimes. Armsad
õpetajad, kui me samal ajal esimeselt korruselt trepist
üles roomama hakkame ja teie ikkagi pool tundi enne
rõõmsalt kohale jõuate, ei saa te ju loota, et me teie
võimetele jälile ei saa.
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ARVAMUS

Ei toidu raiskamisele - jagagem,
Isabel Laiapea
julgegem, pÄÄstkem
Marion Kukk
Liitu
Facebookis
Foodsharing
Tartu
grupiga!
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Euroopa Liidus läheb iga aasta raisku umbes 88 miljonit tonni (88 000 000 000 kilogrammi) toitu, mille
maksumus on circa 143 miljardit eurot. Kolmandik
kuni pool valmistatud toidust läheb kogu maailmas
raisku. Toidu raiskamine on läänes üüratu probleem,
mis seostub eetika, majanduse ja meie keskkonna jätkusuutlikkusega.
Aga miks on üldse vaja sellist artiklit kirjutada, üksikinimene ei saa niivõinaa midagi muuta ja ega päULV SLVLNHVH WLUDDåL MD OXJHMDVNRQQDJD 6LKNUL DMDOHKW
maailmal jalgu sellesama kirjatükiga alt ei raba. Kuid
siiski…?
Toidu raiskamine ning hülgavad tarbimisharjumused
on suured maailma mastaabis eetilised probleemid.
Arenenud maailma ületarbimine ja asjade prügikasti loopimine on üle mõistuse. Ühiskonna mentaliteet
hävitab meie maailma samm-sammu haaval. Täpselt
nii, nagu Eesti rikkaimad 20% omavad sama palju
rahalisi väärtuseid kui ülejäänud 80%, omavad esimese maailma riigid piisavalt toitu, et ülejäänud
miljard nälgivat inimest ära toita. Teades, et Ghanas, Keenias, Indias, Burundis, Sudaanis, Jeemenis…
nälgivad terved elanikkonnad, peaks oma tarbimisharjumused läbi mõtlema. Kõndides kell kümme, pisut enne suurpoe sulgemist, Prismasse, et osta
endale plaksumaisi, suure topsi jäätist, mis niikuinii
jääb külmkappi seisma või pudeli kallist punast veini,
mille tegemiseks on kasutatud lapstööjõudu…. peab
oma ostu läbi mõtlema. Pole ju kasulik (ega kasumlik) osta endale toitu ja muud jama kokku, et ihasid
rahuldada. Taoline käitumine pole jätkusuutlik ja see
raha saaks minna hoopis parematesse kohtadesse annetusteks või õiglase kaubanduse märgiga vajalike
toodete ostmiseks, et inimestele oleks garanteeritud
normaalne palk, mille eest nad saaksidki oma pere

ära toita. Nälgivates riikides ei saa kaheteist paiku
naabrilt küsida, mida ta lõunaks sööb - saab vaid küsida, kas ta lõunaks sööb. Et ka Keenias elavale perele ja tema naabrile jätkuks toitu, tuleb vähendada
tarbimist ja raiskamist, sest
1) vähendades tarbimist jätame rohkem raha
ringlusesse, mis saaks juba nälgivaid rahvaid aidata ning
2) vähendades raiskamist saame aidata kohalikke peresid enda toidu edasiandmisega ja saame
aidata kaugeid peresid majanduslikult. Meie kui
üksikisikud saamegi uskumatul kombel probleemi
leevendada oma tarbimisharjumuste kontrollimisega.
Me rikume oma planeeti, et kasvatada toitu, mida mitte keegi ei söö. Hoolimatu ümberkäimine toiduga tähendab omakorda teiste väärtuslike ressursside nagu
vesi, pinnas, töötunnid, energia kulutamist. Kogu
toit, mis raisku läheb on kasvanud maal, mis on sama
suur kui Mongoolia, Hiina ning Kasahstan kokku,
selleks on kasutatud sama palju vett, kui Volga jões
voolab (selline hulk vett võimaldaks kogu maailmas
puhta joogivee). Toidu raiskamise tulemusel tekkiv
üleilmne CO2-jalajälg moodustab ligikaudu kaheksa
protsenti kogu inimese poolt tekitatud kasvuhoonegaaside heitmetest maailmas (kui see oleks riik, siis
oleks see maailmas kolmas enim gaase õhku paiskev
maa). See ei saa nii jätkuda, suurema populatsiooniga
tuleviku tõttu ei ole meil võimalik koos oma toiduga
ära visata looduslikke ressursse. Kui me kujutleme,
mis meie planeedile kahju teeb, on meie silme ees
kohe vabrikukorstnad, autod, naftalekked. Kuid meie
äravisatud toit? Ei, kindlasti mitte! Tegelikult on toidu raiskamine ja sellest õhku paiskuvad gaasid üheks
suurimaks globaalse soojenemise põhjuseks.

Kui ma väike olin, töötas mu vanaema Turu tänava
Maximas. Päevas oli seal tööl umbes 60-70 inimest
ning neile kõigile valmistati lõunaks soe toit. Täpselt
nagu koolilõunat ei söö iga õpilane, ei söönud ka iga
töötaja neile valmistatud toitu. Mu vanaema, olles terve elu teenindus- ja meditsiinivaldkonnas töötanud
ja inimestele abi pakkunud, otsustas, et ta kogub alles
jäänud toidu kokku, paneb selle puhtasse ämbrisse ja
jätab tagaukse juurde, et inimesed, kellel pole toitu,
saaksid selle endale. Nii ka läks: pärast lõunat olid tänava peal elavad isikud toidu endale võtnud ja kõhu
täis saanud. Samuti tehti Kivilinna koolis: sööklatöötajad andsid vahetundides üle jäänud toidu kodututele, kes kooli juures ootasid, et ka nemad kõhu täis
saaks. Sööklatädid andsid ülima hea meelega muidu
raisku mineva toidu ära, kuid kooli juhtkond, mõned
õpilased ja vanemad vaatasid sellele altkulmu. Toidu
jagamise ja prügikastist leidmise juurest tuleks kaotada tabu. Juurviljad, vorstid, leib, toiduained, mis
on ostukeskuste ja suurpoodide poolt enne tähtaega
ära visatud, on täiesti kasutus- ja toidukõlblikud - üksikisikutena saame suhtuda nende asjade tarbimisse
mõistvalt. Jätame maha arusaamad, et kõik, mis on
prügikastist või tasuta saadud, on a-sotsiaalide ja

hulkurite pärusmaa, vaid hakkame aru saama, et taolise toidu söömine saab vähendada toidu raiskamist,
mis toob kogu maailmale kasu.
Poska sööklas on toidu jaoks eraldi prügikast, mis
on positiivne, kuna viitab sellele, et see läheb võibolla komposti. Mis on kurb, on aga see, et sinna läheb
igapäevaselt ääretult suurel määral sööki (tihti lausa
terve taldrikutäis). Õpilased põhjendavad suurt kogust ära visatud toitu pea alati sellega, et söögitädi
ise pani nii palju toitu ning tal endal ei olnud mingit
sõnaõigust. Ma ei näe probleemi paluda veidi vähem
makarone, kui teatakse, et kunagi ei ole suurt kogust
suudetud ära süüa - ausalt ka, leti taga ei huvita see
mitte kedagi. Samas on ka teine võimalus, kui julgus
küsida puudub. Näiteks 10. a klassil on süsteem, mis
tagab, et kõik saavad kõhu täis. Kui kellelgi jääb toitu
üle, siis kohe kirjutatakse ja helistatakse klassikaaslasele, kes ei ole igapäevane koolitoidu sööja või on
täna oma rahakoti koju unustanud.
Toidu raiskamine ei too mitte kellelegi kasu, toidu jagamine aga küll. Et hoida meie planeeti, aidata kaaskodanikke ja käituda moraalselt, kaotame toidu jagamise juurest tabu. Seega, hea poskalane, ole julge, aita
teisi ning ära viska söömiskõlblikku toitu minema!

Tavalised Ameerika prügikastisukeldujate leiud (reddit.com/r/dumpsterdiving)

Ühe eestlaste lemmiku poeketi, Prisma tavapärane prügikast (delfi.ee)
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