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Olla veel laps ja sumada lompides,
asjade olemust kogeda kompides.

kastepiiskades näha imedust,
käia, kartmata ööd ja pimedust,

aus olla aususest midagi teadmata,
laulda südamest ridagi seadmata,

hommikul eilsest puhtaks end küürida,
võõraid voorusi mitte üürida,

mitte end teadmiste torni müürida,
paati veel nimeta merele tüürida.

Olla kui laps ja joobuda viinata,
lemmiklauludest loobuda piinata.
lõpmatult ühest ja samast tüdida,

ülekohust tajuda üdiga,
süüa isukalt leiba ka lihata,

armast armsamaks hüüda tihata,
hingega hoida ja vihaga vihata,

suuremaks, suuremaks kasvada ihata.
Laps olla, laps olla kaua nii

hällist hauani.

 Koolileht Sihker ei ole samuti enam sugugi lapsekingades. Kaks aastat on Kelli ning 
Katriini uurimistöö algatusena leht ilmunud. Nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et Sihker 
kaotab nii Kelli kui ka esimesest numbrist saati tegevuses osalenud Marikese, kes kõik 
uuest sügisest hoopiski teiste asjadega tegelevad. Peame kurbusega teatama ka seda, 
et veel üks toimetaja lahkub meie seast, ent temast ei kuule me enam kunagi mitte kui 
midagi. 
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  Kevadkontsert           
          Anette-Mai Pirk-Birk

UUDISED

 10. mail kell 18.00 koguneti H. Elleri nimelises muusikakooli Tubina saalis toimuvale poskalaste 
kevadkontserdile. Seal esinesid segakoor, õpetaja Kaie Mägimetsa ja koorijuhataja Tiiu Loite juhen-
damisel, Poska rahvatantsurühmad - segarühm ja neiduderühm. Veel sai näha-kuulda JPG neidu-
deansamblit, mida juhtis Kaie Mägimets, 10.e klassi meesansamblit ja paljusid teisi JPG õpilasi oma 
musikaalsusega. Matemaatikaõpetaja Märten Karm saatis koori ja Marike Peedosaart klaveril ning 
esines koos Kevin Mattias Klasmaniga. Laulude vahele olid 10.e õpilased koos õpetaja Katriin Vald-
rega kirjutanud ühisloomingulisi tekste, mida lugesid ette Kaisa-Maris Hagel, Albert Saue, Roland 
Novoseltsev ja Karl-Hendrik Veidenberg. Tekstid rääkisid vabadusest, hirmudest, armastusest, sõp-
rusest ja paljust muust. Ehkki kontserti kestus ulatus pea 2 tunnini, ei tundnud ma hetkekski igavust. 
Kontserdi lõpus tänas õpetaja Mari Roostik kõiki juhendajaid ja saatjaid lillega. Kontserti aitasid 
korraldada 10.e klass ja õpetaja Annika Rego.
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UUDISED

  Jalgpalli MM Venemaal         
          Anette-Mai Pirk-Birk 

 14. juunil saab alguse jalgpalli suursündmus — maailmameistrivõistlused.  Seekord on au selle 
korraldamiseks antud meie idanaabritele. Venemaale tuleb kohale 32 esindusvõistkonda kogu maail-
mast, kellest üks on küll korraldajamaa, ent kõik teised on võidelnud oma koha eest kvalifikatsiooni-
mängudes. Osalevad riigid jagati eelmise aasta 1. detsembril Kremlis loosi teel kaheksasse alagruppi. 
Terve võistluse raames on kokku 64 mängu, millest 48 on alagrupi omad. Mängud on jagatud toimu-
ma 12 staadionile ja 11 linna Kaliningradist Kaasanini välja, suurim neist on Lušniki staadion Moskvas, 
mis mahutab ligi 81 000 pealtvaatajat. Igal staadionil toimub 4-7 mängu. Alagruppide paremad saa-
vad edasi 1/16 finaali, nende võitjad 1/8 finaali ja nii edasi. Kaks viimast mängu on kõige tähtsamad. 
Eelviimane mäng selgitab 3. koha riigi ning viimane mäng, mis leiab aset 15. juulil, selgitab jalgpalli 
maailmameistrivõistluste võitja. MM-i lõpus antakse ka individuaalseid auhindu, nt Kuldne Kinnas 
parimale väravavahile, Kuldne Pall turniiri parimale mängijale ja Kuldne Saabas enim väravaid löönud 
mängijale.

 Uhke sündmuse telgitagused nii ilusad 
aga pole. Et Venemaa tänavatel hulgub pal-
ju kodutuid koeri, on valitsus võtnud vastu 
otsuse koerad sealt eemaldada. Algul lubati 
küll loomad turvaliselt majutada, kuid siiski 
varitseb neid märgatav oht. Valitsus arvab, et 
mõttekam oleks koerad mürgitatada ja surema 
jätta, kui varjupaikadesse viia. Eesti loomakait-
seorganisatsioon Nähtamatud Loomad algatas 
seetõttu üleeuroopalise kampaania, kus kut-
sub FIFA-t (Rahvusvaheline Jalgpalliliit) võtma 
vastutust koerte surmade eest ning lisama loo-
made heaolu klausi eetikakoodeksisse. Organi-
satsiooni kampaaniajuht Birgit Nurmela palub 
kõigil alla kirjutada FIFA-le suunatud ühisele 
kirjale, et lõpetada niivõrd barbaarne loomade 
tapmine. Petitsioonile saab alla kirjutada lehel 
nahtamatudloomad.ee/fifa/
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 Teine mängude varjupool avaldub nn 
võimatutest lubadustest. Algse ettepaneku 
kohaselt pidid mängud toimuma 13 linnas ja 16 
staadionil. 2011. aastal vähendati staadionite 
arvu 14-ni, kuna ehitamisel ja renoveerimisel oli 
tekkinud probleeme. 2012. aastal vastu võetud 
lõplikus otsuses vähendati aga staadionite arvu 
12-ni ja linnade arvu 11-ni, millest olid tänavu 4. 
aprilliks mängukõlblikud ainult viis. Eriti kehv 
oli seis Kaliningradi staadionil, mis on ehitatud 
soisele Oktjabrski saarele ning pehme pinnase 
tõttu pisut vajunud. Kardetakse, et staadion 
võib kokku kukkuda, kuid Venemaa asepeami-
nister Vitali Mutko eitas probleemi ning selgi-
tas, et FIFA inspektorid on asjaoludega igati 
rahul. Täiesti uusi staadione on mängude jaoks 
ehitatud kuus, kõikide maksumused eraldi 
ulatusid 300—400 miljoni dollarini. Esialgse 
plaani järgi läheb MM Venemaale maksma ligi 
15 miljardit eurot.

 Jalgpalli maailmameistrivõistlused on 
väga austusväärne ja tähtis sündmus, kus tähis-
tatakse suuri saavutusi ja riikide ühtsust. Siiski 
pole sellise suure ürituse korraldamine odav 
lõbu ning nurgatagune võib pakkuda ebameel-
divaid üllatusi. 

UUDISED
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ARVAMUS

10. koht -  Moldova, DoReDos lauluga „My lucky day “
Moldova laul oli sel aastal võib-olla kõige vähem tõsiseltvõetav, kõige imalam laul. Ilmselt andsid 
laulule kõrge koha tugev lavastus ning koht finaali lõpuosas, kus laulud enamasti paremini meelde 
jäävad. „My lucky day“ kõlas otsast lõpuni ühte moodi, kuna instrumentatsioon ei vahetunud ja see 
oli kõige lihtsamas salm-refrään-salm-refään vormis.

9. koht - Taani, Rasmussen lauluga „Higher ground“
        Rasmussen tegi head tööd näitamaks viikingite vaimu. ¾ taktimõõdu peale kirjutatud rütmid 
jäid iga takti lõpus ootamatuks ja sellepärast tundus lauldud viis ka palju keerulisem. Iga osa laulust 
kõlas uuena ja pärast refrääni lauldud madalad noodid kasvatasid ootust uueks salmist. Refräänis 
kasutasid heliloojad väga hästi Picardy kolmandat- helistikus minoorakordi kolmanda astme tõstmist 
pool tooni kõrgemaks, et minoorakordile omast kurba kõla rõõmsaks teha. Viimase refrääni ajal toi-
mub modulatsioon- helistikumuutus- ja see pane tegelikult täpselt sama refrääni teistmoodi kõlama. 
Laulul on küll vähe üksteisest erinevaid osasid, aga neid on hästi kasutatud ja lugu kuulates ei kõla 
ükski osa korrutatuna.

8. koht - Eesti, Elina Nechayeva lauluga „La Forza“
        Minu arvates üks kõige halvemate sõnadega, aga kõige tugevama viisiga laul selle aasta Eurovi-
sioonil. Laul algab rahulikult, kahjuks kaob juba algusest kasutatava süntesaatoriga ära ootus klas-
sikalisest laulust, mis refrääni veel suuremaks teeks, esimese salmi teisel poolel täidavat Elina häält 
terts madalamalt mängivad keelpillid. Refräänis tulevad variatsioonidega tagasi motiivid salmist, 
kõik kõlab tuttava ja lihtsana kuni refrääni viimaste nootideni, mis isegi kuulajatele pinge peale pane-
vad. Teine salm algab jälle lihtsalt ja see kaotab tekkinud pinge. Teose ülesehitus tundus olevat hästi 
läbi mõeldud, kuna väga selgelt on aru saada, kus laul kulmineerub.

7. koht - Rootsi, Benjamin Ingrosso lauluga „Dance you off“
        Tugev laul nõrga lavastusega. Popp-laul lihtsatel akordidel, lihtsate rütmidega ja selgete osade-
ga. Võib-olla esikümne kõige lihtsam kuulamine.

  Tänavune Eurovisioon          
           Sten Zaitsev
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ARVAMUS

6. koht - Tšehhi, Mikolas Josef lauluga „Lie to me“
        Nagu Rootsit esindav laulgi, lihtne kuulamine, lihtsad rütmid, lihtsad akordid. Laulu halvad sõnad 
tasakaalustab see, et refrään ja lavastus on hästi meeldejäävad.

5. koht - Itaalia, Ermal Meta ja Fabrizio Moro „Non mi avete fatto niente“
        Kõige tugevama mõttega, eriti ilusa ja meeldejääva viisiga laul. Kuigi subtiitriteta ei saanud laulu 
sõnadest aru, suutsid lauljad mõtet edasi anda lavalise olekuga, kogu esitus - isegi, kui see ei olnud - 
tundus usutav ja jättis tähtsa ning tõsise mulje.

4. koht - Saksamaa, Michael Schulte „You let me walk alone“
        Saksamaa viimaste aastate kõige kindlam laul, kusjuures võib-olla üks finaali kõige kindlam laul. 
Laul räägib ilusat lugu, laul kõlab ilusalt, lavastus on lihtne, sellega ei saa tähelepanu laulult tõmmata, 
laulab ilusa häälega Saksamaa Ed Sheeran.

3. koht - Austria, Cesar Sampson „Nobody but you“
        Jälle üks lihtne, peaaegu kõigile meeldiv laul. ülesehitus oli lihtne, laulu ja selle esitust oli lihtne jäl-
gida, lavastus ei olnud silmale väsitav. Refräänis pakkusid solisti kõrgetele nootidele tasakaalu gospel-
koori hõiked, see tegi laulu õhulisemaks ja mõnele kindlasti intiimsemaks.

2. koht - Küpros, Eleni Foureira lauluga „Fuego“
        Küprose laul on täpselt see, mille kohta eelmise aasta võitja Salvador Sobral ütles kiirtoidumuusi-
ka. Eleni läks Eurovisioonile kõige lihtsama ja raadiosõbralikuma lauluga, mille esitus laval, mis teha, oli 
suurepärane.

1. koht - Iisrael, Netta Barzilai lauluga „Toy“
        Ainuke laul, millele mina võitu ei ennustanud. Kahju teada, et ma olen väheste seas, kes kanasõnu 
ei tea. Laul pidi väljendama naiste võimu ärkamist ja sotsiaalset võrdust, aga räägib pigem, nagu iga 
kolmas raadios lastud laul luhtaläinud armastusest. Kahju oli teada saada, et pärast Jamala ja Salvado-
ri võitu liigub Euroopa muusikamaitse jälle popp-elektroonika poole.

Intsidente selle aasta eurovisioonilt:
Hiina telekanal, mis saadet edastama pidi, kaotas kogu Albaania ja Iirimaa esituste ajal pildi ära, sest 
ei tolereerinud Albaania laulja tätoveeringuid ja Iirimaa laval tantsinud homopaari. Hiljem, kui sel-
lest teada saadi ja Mango TV-lt saate edastamisõigus ära võeti, ütles Iirimaa laulja, et on õnnelik, et 
Euroopa sellises käitumises probleemi näeb.

Valgevene laulja oli oma lauluga enne lubatud kuupäeva esinenud ja sellepärast pidi laul viima läbi 
mitu muutust, et laul üldse võistlusele lastaks. Lõpuks oli tehtud muudatusi nii palju, et kui laul võist-
lusele jõudis, kukkus see kihlveokontoritelt pakutud kümnendalt kohalt oma poolfinaali viimaseks, 
kuna laul kõlas hakitult ja ebaloogiliselt üleseshitatult.

Salvador Sobral kirjutas võistluse ajal, et kui Iisrael selle aasta võistluse võidab, ei ole ta nõus rändka-
rikat üle andma. Finaalis ta seda siiski tegi.

Iisraeli lavastajat süüdistati Jaapani kultuuri mahategemises, laulja kandis Jaapani traditsioonilisi rõi-
vaid ja tagataustal olid riiulid täis Jaapani õnnetoovaid kasse. Inglise ajakirjanik Rebecca Reid väitis, 
et see ei ole Jaapani kultuuri austamine ega nende kultuuri väärtustamine vaid Netta kasutas kimo-
not vaid kostüümina.

Tšehhi laulja Mikolas vigastas ennast proovis tagurpidi saltot hüpates. Laulja pidi Portugalis käima 
kahes haiglas. Poolfinaalis ta enam saltot ei hüpanud, aga finaalis siiski riskis. 

Suurbritannia esinemise ajal hüppas lavale Londoni aktivist, kes tõmbas lauljannalt mikrofoni käest 
ja karjus sinna , et nõuab vabadust ja sõda ei ole rahu. Suurbritanniale pakuti uut esinemist, aga nad 
ei kasutanud võimalust, sest arvasid, et esitus oli sinnani väga hästi läinud.
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ARVAMUS
  Mis tekitab inimestes turvatunde?       
           Saskia Reintam

Tihtipeale võtavad inimesed pikemalt mõtlemata 
olukorda, kus nad praegu viibivad, kui iseenesest 
mõistetavat igapäeva. Selle taga peitub veel, aga 
selle peale ei mõelda, kui just postkasti ajateenis-
tuse kutse ei tule, või halvemal juhul, kui see sama 
sõda, mida me vanavanemate ja ka vanemate 
juttude põhjal endale pisut ette kujutame, viimaks 
käes on. Siis me mõtleme ja kirume ennast: kes 
mind tegelikult kaitseb, kuhu küll kadus turvatun-
ne, mis selle turvatunde omal ajal tekitas, kuidas 
ma võisin küll nii naiivne olla ja sellele varem mitte 
mõelda? Mina arvan, et iga indiviid vastutab turva-
tunde eest iseeneses ise. Seda saabki luua inimene 
ise, kui tal on seda soovmõtet kinnitavad tegurid. 
Kuid mis need olulised turvatunnet tekitavad 
tegurid meie praeguses ühiskonnas meie elanik-
konna jaoks on? See teema ja selle küsimuse peale 
mõtlemine on praegu, kiiresti muutuvas, paljudest 
asjadest sõltuvat elu elades, igati aktuaalne. Kuigi 
võib esineda ka inimesi, kes peavad turvatunnet 
enesest väga kaugel seisvaks asjaks, kes arvavad, 
et sellega tegelebki vaid riik ja et tavakodanik ise, 
veel vähem tema ise, ei saa midagi selle jaoks teha. 
Neid kodanikke muudabki ainult kogemus ja sellise 
olukorraga silmitsi seismine. Ega muud moodi ei 
saa teada, kui ise järele proovides. Aga lahates 
püstitatud teemat nüüd teemakohaselt edasi, 
proovin välja tuua tegurid, mida mina, 17-aastane 
inimene olen täheldanud, mis inimestele korda 
võiksid minna ja turvatunnet tekitada.

 Esiteks, mis on kõige tähtsam, inimesed 
vajavad arvamusliidrit, teisisõnu kedagi, kes ütleks 
asjad välja nii nagu need on. Kes ütleks välja asjad, 
mida nemad ise välja ütelda ei julge. Selle hirmu 
taga võib olla palju erinevaid põhjuseid. Aga kui 
on olemas keegi, kes tajub ühiskonna valupunkti, 
valupunkte ja selle mõju elanikkonnale, kes sel-
le pärast oma suu julgeb lahti teha, tunnnevad 
tuhanded või siis mitte nii mastaapsetes olukorda-
des kasvõi kümned, end turvaliselt ja hoitult. Nad 
tunnevad seljuhul rahu, mis tekitab turvatunde 
ja teadmise, et kõik on hästi, kõik on võimalik. 
Ühesõnaga valitseb siis selline tüüpiline klišee, 
mida inimesed ikka vajavad, sest nad on inimesed. 
Arvamusliider võib olla president, töö juures sinu 
ülemus, keda sa austad, sest äkki on veel olemas 
inimesi, kes teevad tööd, mida nad armastavad. 
Arvamusliider võib olla ka sinu ema või isa, va-
naema ja vanaisa, kes sind hoiab ja lohutab. See 
tekitab turvatunnet, eelkõige küll pisikestes lastes, 
aga tagasi mõeldes võivad täiskasvanud elume-
hedki leida end mõtlemas, kuidas kunagi kõik nii 
lihtne ja hea näis. Soojust täis ja turvaline. Kuid 
mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa vajad, 
nõuad, seda rohkem vajad sa asju, mis tekitaksid 

sinus turvatunnet. Ühe keskmise täiskasvanud 
inimese jaoks tekitab turvatunnet majanduslik 
kindlustunne, et oleks olemas maja või korter, äkki 
isegi mõlemad, kindel igakuine sissetulek, et leib 
oleks laual ja toas soe, kui õues paugub pakane. 
See tekitab turvatunnet neis ja nemad omakorda 
sellega enda lastes. Niimoodi see käib. Kui iga 
inimene end koos oma perega, väikeses kommuu-
nis, tunneb turvaliselt, tekitab see pikemalt mõt-
lema jäädes tunde, nagu oleks need turvatunded 
seljuhul killustunud ja et neid ühendada millekski 
suuremaks, nagu näiteks kogu elanikkonna tur-
vatundeks, see mõte näib pea võimatuna. Aga 
mina arvan, et kui inimesed end oma väikestes 
kogukondades turvaliselt tunnevad, tunnevad 
nad seda turvalisust samadel alustel, sest lõppude 
lõpuks oleme me ainult inimesed enda lihtlabaste 
vajadustega, mis baseeruvad üpris samadel eluks 
vajalikel asjadel: armastus, hoiutustunne – kõik 
sellised leierdatud teemad ja jutud. See ongi see 
salapärane tegur elanikkonna turvatunde loo-
miseks. Kui inimesed oleksid veidikese rohkem 
teadlikud ka sellest, milline näeb ajateenistus välja 
ja mis see üldse endast kujutab, et selle puhul on 
oluline õppida tegutsema ühtse meeskonnana, 
et inimesed üldse suudaksid olla tolereerivamad 
üksteise suhtes ning paindlikumad, niimoodi oleks 
ka ohukorral käitumine kindlasti lihtsam. Inimesed 
oskaksid siis sellest ka rääkida, jagada nippe ja 
soovitussõnu minejatele, pajatada vahvaid lugusid 
sellest. Miskipärast eriti sellest ei kõnelda, kui siis 
ainult oma ala fanatid. 
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Aga see ei peaks nii olema. Ajateenistus on kohustuslik ja kui olla väga radikaalne, siis see teebki mehest 
mehe. Ajateenistusest saab inimene nii elementaarsed ja eluks vajalikud oskused, et juba nende tund-
mine tagab turvatunde endas ja ka lähedastes. Sel juhul võib ajateenimist ja üldse, kaitseväge, pidada 
väga oluliseks turvatunde tekitajaks. Turvatunnet tekitavad ka ühised kooskäimised, organisatsioonid, 
ühisalgatused ja kõik muud võimalikud ettevõtmised üheskoos, kus tuntakse grupivaimu ja seda ülevat 
tunnet, et koos me suudame kõike. See on turvatunne. Koos olles tekib ka suurem vastupanu andmise, 
olukorra lahendamise tahe, grupis saavad inimesed teineteist suunata ja mõjutada, koos olles suudavad 
inimesed ajapikku hakata leppima igaühe eripärade ja vajadustega. Selline paindlikumaks muutumine 
tagab juba eos suurema turvatunde, tänaval ei tule iga mats sind lööma ega kisu põõsasse, vaid aktsep-
teerib sind kui eraldi isiksust.

 Kokkuvõtteks ütleksin, et inimene ise tekitab teises inimeses turvatunnet. Selleks võib olla va-
hendeid, kasvõi julgustav embamine sõbra poolt või suuremas plaanis kuulumine sõjalisesse üksusesse, 
kaitseväkke, mis tahes organisatsiooni, mis ühise eesmärgi nimel tegutseb – see tekitabki turvatunnet. 
Et ma olen hoitud siin keskkonnas, kus ma olen, et inimesed on õnnelikud tehes seda, mida nad teevad, 
et mina olen õnnelik tehes seda, mida ma teen ja tunnen end kindlalt. See on turvatunne. Lihtsad asjad 
elus.
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  Miina Härma omanimelisest koolist       
          Marion Kukk

ARVAMUS

 “Olen kindel, et kui Miina Härmal õnnestuks nüüd, 
21. sajandil, külastada omanimelist gümnaasiumit Tõnis-
soni tänaval, valdaks teda eelkõige soe äratundmine ning 
au ja rõõm koolipere tegemistest.

 Äratundmine just seetõttu, et endiselt on Här-
ma-koolis au sees traditsioonid ja muusika, põhiliselt 
koorilaul, mis teeks Miina Härmale kui tuntud koorijuhile 
ja heliloojale kahtlemata rõõmu. Näiteks gümnaasiumi 
valikeksamil on abiturientide seas populaarseks valikuks 
koorilaulu eksam, mis sai meie koolis alguse tänu õpi-
laste endi initsiatiivile. Laulupeolgi lauldakse rongkäigus 
ikka „Tuljakut” ning uue hoo on sisse saanud koolibänd.
Huvitav on seegi, et hetkel koosneb Miina Härma güm-
naasiumi juht- ja õpetajaskond peaasjalikult naistest. 
Eesti esimese naisheliloojana rõõmustaks Miina Härma 
selle üle väga - tänapäeval on naiste häält haridusmaasti-
kul üha enam kuulda.

 Esimese eestikeelse keskkoolina on Miina Härma 
gümnaasium iseviisi teedrajav praegugi - ainsana Tartu 
linnas on Härma gümnaasiumis avatud rahvusvaheline 
IB-õpe, mis valmistab ambitsioonikad õpilased ette õpin-
guteks ülikoolides nii Eestis kui ka välismaal.

 Tõsi küll, endisest muusikaklassist, kus Miina 
1940ndatel aastatel ise (tolleaegses Eesti Noorsoo 
Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumis) muusikaõpe-
tajana töötas, on praeguseks saanud hoopis matemaati-
kaklass. Omamoodi metafooriks on see muutus Härma 
gümnaasiumi humanitaarsuuna käekäigule viimastel 
aastatel -  enamik õpilasi on otsustanud loodus-reaal- ja 
reaal-sotsiaalõppesuundade kasuks, huvi humanitaarha-
ru vastu on aga pigem kahanenud.

 Õpilased on aga endistviisi arukad, tegusad ja 
ettevõtlikud. Lisaks headele õpitulemustele korralda-
takse heategevusprojekte ning rajatakse õpilasfirmasid, 
aktiivselt tegutseb õpilasesindus, rahvatantsurühmad ja 
näitering.
Suurimat heameelt teeks Miina Härmale nii koolipere 
traditsioonilisus kui ka eesrindlikkus, sest eeskätt need 
väärtused endas seda salapärast Härma vaimu kannavad-
ki.”
     -Susi Ann Kaljas

 Käesolevas lehes kuuleme eesti ajaloo ühe olulisema naise Miina Härma arvamust omanimeli-
sest koolist. Ehkki sellest lehest pidi kuulda olema ka Kristjan Jaak Petersoni arvamust, on see võima-
lik alles järgneval õppeaastal - too läks vist jälle Riiga.
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Tõtta appi MTÜ Mondole

MTÜ Mondo on Eestis tegutsev maailmahariduse, arengukoostöö ja humanitaarabi organisat-
sioon, mille eesmärk on anda eesti inimestele võimalus maailma aidata. Teie, hea d poskalased, 
saate seda samuti teha! Ehkki vabatahtlikuteks saavad minna eelkõige kõrgharidusega indiviidid, 
on siiski asju, mida siinsamas Eestis teha saab! 

  Mida teha suvel?           
       Marion Kukk & Salome Lole Dominguez Ortiz

NÕUANDED

See tundub küll uskumatu, ent suvi on kohal, hea lugeja! Ehkki malevakohad on juba täidetud ning 
olgugi et noored on pea kõikidele Tartu restoranide-kohvikute ustele koputanud, ei pea Sina muret-
sema! On veel nii palju, mida vabadel ning (loodetavasti) soojadel päevadel teha.

Vabatahtlikuks Tartu Koduta Loomade 
Varjupaika

Raadil asuv varjupaik ootab alati vabatahlikke 
appi - eeskätt suvekuudel, mil tavapäraselt 
satub sinna kordades rohkem loomi. 
Loomulikult tuleb mõista, et tegu ei ole pel-
galt kiisude-kutsude silitamise ning jalutamise-
ga, oluline on nende esmavajaduste rahulda-
mine, misjaoks peab arvestama tõsise tööga. 
Mustaks ei tohi ka karta saada! Seetõttu peab 
appitõttaja olema varustatud ka vastavate 
tööriietega ning veekindlate jalavarjudega.
Oluline on endast varjupaigale ka teada anda, 
selleks tuleb helistada numbril 5333 9272.

Küllaltki sageli on organisatsioo-
nil tarvis abikäsi ürituste või kon-
verentside korraldamisel, vahel 
on võimalik osalejatele mõeldud 
kingitusi (nt sheavõid) pakkida 
ning seekaudu ulatada kätt mitte 
ainult asutusele, vaid ka kolmada 
riikide abavajajatele!
Rohkema info saamiseks lii-
tu Facebooki grupiga Mondo 
Sõbrad või hoia pilk peal nende 
Näoraamatu ametlikul lehel. 
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NÕUANDED

Vaata ära peaaegu  kõik vabaõhuetendused!

Nagu ikka toovad teatrikauged inimesed vabandusi, miks nad etendusi naljalt vaatama ei lähe. Küll 
on vähe aega, pilet liiga kallis ja kõik muu säärane. Suvel peaks sellele küll aega olema! Elamust ei 
saa seljuhul kõigest teosest, vaid ka sealolekust - toimuvad need ju sageli pisikestes ja kaugetes 
Eestimaa paikades. Vähese aja mure lahendatud, aga mida teha siis, kui pilet on siiski Sinu jaoks liiga 
kõrge hinnaga? Kahtlemata on teatritükid kõike seda raha väärt, seega mõistlik oleks neid eurosente 
koguda. Kui see ka ei õnnestu, siis annan halba nõu ka. Andke andeks! Ükskord kavatsesin Rakveres 
minna  sõbraga vaatama etendust ,,Maailma otsas”, aga raha nappis, mõtlesime, et läheme istume 
künka otsa ja vaatame, kuis näitlejad meie poole seljaga. Aga me jäime hiljaks - ei näinudki! Kui Sina 
kavatsed seda ka teha, siis jää ka hiljaks või kui see siiski õnnestub, siis olgu see esimene ja viimane 
kord! Teatripiletid ei ole tegelikult nii kallid midagi.

Puhka!

Kõige olulisem on ikka puhata ka, koguda jaksu järgnevaks õppeaastaks. Puhkamine ei pea loomuli-
kult tähendama terve päeva rannas lesimist või kuuetunniseid uinakuid (ehkki mõnikord ikka võib). 
Puhata saab ka lugedes, teistega aega veetes, rattaga sõites ja matkates. Pea meeles ka seda, hea 
gümnasist, et just praegu võivadki olla sinu päris viimased suved, mis Sulle vabaks võimaldatud on! 

Puhkamise kõrvalt ära unusta suve nautida ning seda saab teha justnimelt paljude festivalide kaudu, 
mis suvel aset võtavad.

Foto: Riinu Liis Lajal
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Õllesummer 4.–6.07

Juba 25 aastat toimunud äärmiselt populaarne festival, Tallinna lauluväljakul. Esineb väga palju eest-
lastele tuntud artiste nagu Armin Van Buuren, Arop, NÖEP, Shanon ja nii edasi. Piletid alates 13 €.

American Beauty Car Show 2018 13.–14.07

Baltimaade suurim ameerika autode üritus Haapsalu piiskoplinnuses, mille raames toimuvad näitus, 
kokkutulek ja kiirendusvõistlus, esinevad ka live bändid. Kohale tuleb uhkeid autosid mitmetest riiki-
dest, nagu näiteks Soomest, Rootsist, Norrast. 2 päeva passi hind juuni lõpuni eelmüügist 45 €.

Punk & Rock festival 27.–28.07

Toimub mitmendat aastat meie kohalikus Tartu Raadi Mõisapargis. Kindlasti saab kuulda valimit 
parimatest Eesti pungi- ja rokkbändidest: J.M.K.E, Sõpruse Puiestee, Kurjam ja paljud teised. Soo-
dushinnaga piletid alates 20 €.

Intsikurmu festival Põlvas 3.–4.08 

Muusikafest Intsikurmu metsapargis, kus kolmel laval esineb 30 rohkem ja vähem tuntud artisti. 
Kohalikule rahvale on neist tuntumad ilmselt Reket ja Meisterjaan. Tuleb ka esinejaid USA-st, Taa-
nist, Venemaalt. Väga palju tähelepanu pööratakse metsapargi armsalt ja professionaalselt deko-
reerimisele. Fest kestab kaks päeva, kohapeal on garanteeritud mitmekülgne toitlustus ning tore-
dad inimesed. Tasuta telkimisvõimalus on olemas festivaliala juures. Passi hind kuni 11.07 55 €. Kuni 
16-aastased saavad soetada 25-eurose noortepassi.

Üliõpilasfestival Gaudeamus 22.–24.06

Üliõpilaslaulupidu Tartu Laululaval. Toimub ka rongkäik, laulupeo enda repertuaar põhineb suuresti 
rahvaluulel ja rahvapillidel ning kannab nime “Jaanipäeva laulud”. Esinevad Eesti, Läti ja Leedu pari-
mad üliõpilaskoorid, tantsijad ja pillimängijad, keda on kokku pea 4000. Oodatakse ka vabatahtlikke! 
Piletid kuni 22.06 6 €.

Seto folk 29.–30.06

Kaks päeva järjest kestev muusika- ja matkafestival Setomaal, Värskas. Esinejate nimekiri on võrdle-
misi pikk, sealhulgas näiteks Curly Strings ja Zetod. Eriprojektina leiab aset Seto esimene tantsupidu. 
Lisaks kõigele saab koha peal õppida valmistama seto käsitööd ning proovida kohalikke toite. Kuni 
28.06 on õpilastele passid hinnaga 35 €.

Hard Rock Laager 29.–30.06

Õpetaja Pajuri särgilt meile juba tuttav raskemuusikale orienteeritud fest, mis toimub Raplamaal Va-
na-Vigalas. Kahel päeval esineb kokku 22 artisti, paljud tulevad välisriikidest (Norra, Itaalia jm). Eesti 
ansamblitest on seal näiteks Kosmikud ja ka minu isiklik lemmik, Kurjam. Piletid alates 50 €.
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Ja tol hommikul oli mul nii raske olla -
kogu ilma vastutus oli minu õlul, 

kõik keerdsõlmed olid minu lahti harutada.
Ja ma ärkasin enne kuldharja kiremist,

mind sihkas paberite patsam
 ja punane pastapliiats.

Ma istusin, lugesin, mõtlesin, 
naersin ja nutsin

ja terve kruus karamellikarva kohvi
 vaatas mulle kaeblikult otsa.

Ja peagi ma seisin, paberid portfellis, koolimaja uksel
ja ma kuulsin enese tagant jooksusamme ja kabuhirmulikku puhklemist.

,,Tere!” hüüab mulle punase lätuga 
poisikluatt.

,,Andke andeks!” ökitas heledapäine 
tütarlaps.

Ja ma vaatan neid ja mõtlesin ja ei osanudki midagi öelda.
Mainisin neile kellaaega ja jälgisin nende 

õrnu nooruslikke näolappe,
mis iga silmapilguga punasemaks muutusid.

Ja ma astusin isegi uksest sisse,
mind tervitasid naeratavad näod.

Fotod kolmekümne kolmest õpilasest
ja viiesaja kaheteistkümnest õpetajast.

Minagi olen üks neist
ja sammun, muigel suuga, selle mõttega oma kabinetti.

Täna õpetan ma ühele noorsandile interpunktsiooni
ja sellele samale heledapäisele neiule,

kes veerand tunni eest peauksel andestust palus,
otsekõnet.

Teel klassi olen kohanud juba kuutkümmet õpetajat,
ühtki õpilast ma veel silmanud ei ole.

Avan ukse ja mind vaatab õpihimus noor poiss,
ta on mind juba pikalt oodanud

ja oodanud juba sestsaati, kui mina alles mõtlesin, et võiks klassi poole liikuda.

Ja ta on nii meeletult tubli,
ta oskab ja ta kuulab ja tal on hea.

Ta on rõõmus, et ta oskab kirjutada
ja mul on hea meel, et ta tahab osata kirjutada.

Me vestleme eesti keelest
ja selle tulevikust…

Ja siis ongi juba tund läbi,
kell tiriseb kõrvulukustavalt ja noor poiss,

tema läheb nüüd bioloogiasse.

Ja mina jooksen kähku endale kohvi tegema,
joon terve tassi ja siis joon veel ühe.

Jooksen kui gepard järgmist tundi andma, 
peas kõlavad mul ainult otsekõne reeglid.

Mõtlen, miks ma ei oleks võinud liftiga sõita,
aga naeran omaette, et eks kohvikalorid

peaks ka ikkagi ära põletama.

  Poska unenägu vol II          
         Marion Kukk

LOOVKIRJUTAMINE
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Ja ma avan ukse
ja ma ehmatan.

Klassis istub ühe tütarlapse asemel kaks.
,,Tere,”

ma ütlen kahtlustavalt,
,,kas oled eksinud,”

pärin võõralt tüdrukult.
,,Ei-ei, ma peangi siin olema, saadeti siia!”
Ja tegelikult ei ole mul selle vastu midagi,

ent ma ei ole sellega arvestanud.
Kuskilt mälusopist mulle meenub jah,

et täna on 235 õpetajat haiged.

Selgitan mõlemale reegleid
ja nad kuulavad,

aga ma näen, et ega nad eriti aru ei saa.
Aga see on ju nii lihtne?!?

Ma proovin olla rahulik ja sõbralik,
aga natuke mu kannatus siiski katkeb.

Ma seletan
ja nad vaatavad mind 

ja ma selgitan
ja nad vaatavad mind
ja nad ei saa ikka aru.

Selgitan ühele korraga,
aga siis peab teine lihtsalt ootama.

Kui selja keeran, hakkavad nad lobisema.
Ja ma ei pane seda pahaks -

jutt on peaaegu et teemakohane.
Aga ma ei oska enam seletada

ja ma kardan, et nad ei saagi selgeks
ja siis olen mina kehva tööd teinud.

Ja ühel hetkel ma enam ei jaksa,
ma ei ole teinud head tööd,

mul on nii raske, kui neid on kaks tükki.
Mu pea on mõtetest paks
ja süda puperdab kohvist.

Ma ei oska midagi teha ja ma ei saa aru,
kas nad ei kuula

või nad ei saa aru.

Aga mina enam igatahes ei oska,
ma ei suuda enam rahulikuna püsida.

Ja ma lähen ära.

Ja siis ma ärkasin üles. Ja mõtlesin, et ma olen küll tõsine tölbard, et olen mõnikord tunnis unistanud 
teistest asjadest, ,,huvi pärast” sõnumikasti piilunud või sõbrale rebitud vihikulehel kirju saatnud. Andke 

andeks, head õpetajad. Järgmisel aastal enam ei tee!

LOOVKIRJUTAMINE
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  Perioodi TOP 3 albumit         
          Anette-Mai Pirk-BirkSam Smith - Thrill Of It All

 Eelmise aasta novembris välja tulnud 
album on väga emotsionaalne. Sam Smith 
kirjeldab kõike, mida on läbi elanud, alates 
purunenud suhetest kuni kuulsuse mõjule ta 
elus. Olnud osa kõikide laulude kirjutamise 
protsessis, oskab ta ennast läbi sõnade ideaal-
selt kirjeldada ja ta pehme hääl loob kõikidele 
paladele maheda õhkkonna. Siin albumis on 
kuulda ka ta karakterile omapärast tooni - 
klaveribalaadid gospelkoori saatega. Enamus 
lauludes kasutab Sam Smith oma tavapärast 
falsetti, kuid mõnes palas on ka kuulda rikkalik-
ku madalamat häält. Esimesena ilmunud singel 
kui ka esimene lugu albumil “Too Good At 
Goodbyes” on eelmise albumi suhete jutustu-
se jätk. Järgnevad singlid olid “One Last Song” 
ja “Pray”. Minu jaoks ei ole sellel albumil 
ülehinnatud laule, kõikide kõla ja emotsioon 
on piisav ja suudab anda ka kuulajale osa oma 
mõttest. Minu meelest alahinnatud laul on 
“One Day At A Time”. See on albumi viimane 
lugu ning räägib, kuidas inimesed võiksid võtta 
“hoo maha” ning elada ühe päeva korraga. Khalid - American Teen

 Khalidi debüütalbum tuli välja eelmise 
aasta märtsis. Enne albumit ilmus kaks singlit 
“Location” ja “Saved” ning pärast “Young, 
Dumb & Broke”. Albumil on pingevaba õhk-
kond, mis läheb hästi kokku Khalidi unikaalse 
tooniga. Ta hääles on tunda soojust ja õrnust, 
kuid kasutades ka oma tormilist tooni annab 
ta lauludele ainulaadse kõla. Sellega erineb ta 
teistest artistidest ning on meeldejääv. Album 
läheb rütmi ja bluusi žanri alla oma eufooriliste 
tantsurütmide ja 80-ndate kõlaga. Tunda on ka 
melanhooliat. Album räägib põhiliselt hapratest 
suhtetest armastajate vahel. Minu jaoks ülehin-
natud laul on “Young, Dumb & Broke”. Selle 
sõnade mõte on hea ja noortepärane, kuid selle 
meloodia ei ole midagi imepärast. See eest minu 
meelest aga alahinnatud on “Let’s Go”. Laul 
räägib noorte vabadusest ja hoolimatusest. Eriti 
rõhutab ta seda, et inimene võiks minna sinna 
kuhu maailma teda viib.

ARVAMUS
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ARVAMUS

XXXTENTACION - 17

 “SoundCloudi räppar” XXXTENTACION andis oma debüütalbumi välja eelmise aasta augus-
tis. Iga laul sellel plaadil on eelmisest erinev, albumi žanrid varieeruvad alternatiivrokist kuni lo-fi 
muusikani. Album põhineb depressiivsetel teemadel - enesetapp, nurjunud suhted ja truudusetus. 
Tähelepanu keskpunktis on räppari elus toimunud sündmused ning album sisaldab palju enesesisest 
dialoogi. 11 laulust on albumil ainult pooled üle kahe minuti. Laulud tunduvad olevat lõpetamata, 
aga selline tunne ongi inimestel kellel on depressioon ja PTSD. Lauludest on mu lemmik “Jocelyn 
Flores”, kuna seal on kuulda räppari segadust oma peas kui ka elus ning ta toob selle kõik väga hästi 
esile.
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VARIA

  Kiire ülevaade õendusest         
           Marike Peedosaar

Nagu sellistes asutuses ikka, on meiegi koolis 
medõde. Meditsiiniline abi võib igaühele oota-
matult vajalikuks osutuda ja tõendeid tervislikel 
põhjustel koolist lahkumiseks kirjutab samuti 
kooliõde. Et mõista tema tööd paremini, oleks 
paslik harida end erinevate õendusteooriate 
vallas. 
Esimeseks õendusteoreetikuks peetakse Flo-
rence Nightingale’i (1820-1910), kes oli põetaja 
Krimmis sõjas. Nightingale lõi keskkonnateoo-
ria, mille kohaselt on õe töö patsiendile sobiva 
keskkonna loomine – ajastut ja olusid arves-
tades pidas see muidugi paika. Ta arvas, et 
kõik, mis meid ümbritseb, mõjutab ka otseselt 
tervist, seetõttu oli puudujääkide parandamine 
hädavajalik. Sobiliku ümbruse aluseks on tema 
teooria järgi viie elemendi olemasolu: puhas 
õhk, puhas vesi, kanalisatsioon, üldine puhtus 
ja hea valgus. Et sõja ajal oli seis laatsarettides 
väga halb, tõi Nightingale kohusetundliku õena 
sellele ka avalikkuse tähelepanu. Tänu sellele 
hakkas sõdurite suremus vähenema ja Florence 
Nightingale pälvis selle pingutuse eest esimese 
naisena Teeneteordeni.
Ka Virginia Henderson (1897-1996) leidis, et 
keskkond mõjutab inimest oluliselt. Lisaks füü-
silistele aspektide Nightingale’i teoorias, pidas 
ta oluliseks ka psüühhilisi ja sotsiaalseid olusid. 
Võrreldes eelnimetatud teoreetikuga kesken-
duski Henderson rohkem patsientide vaimsele 
heaolule, kõige tähtsam oli tema arust inimese 
soov terveneda. Õe tööks pidas ta sealjuures 
haige ravimist ja õpetamist, kuni patsient saa-
vutab iseseisvuse. 

Enesega toimetulekule pööras suurt tähele-
panu ka Dorothea Orem (1914-2007). Tema 
loodud õendusteooria koosneb kolmest ala-
punktist: enesehooldus, selle puudujäägid ja 
õendusabi süsteemid. Enesehooldust definee-
rib Orem inimese oskusena oma tervist hoida ja 
end mitte kahjustada. Õe ülesanne sealjuures 
on vajajale abi pakkuda, et patsient saavutaks 
lõpptulemusena haigusele eelnenud seisun-
di. Kui täielik tervenemine pole aga võimalik, 
peaks kaebusi vähendama ja need kontrolli 
alla saama. Ehkki Oremi teoorias mängib suurt 
rolli inimese iseseisev toimetulek, ei saa seda 
oodata neilt, kes selleks võimelised pole nagu 
imikud või sügava puudega inimesed. 
Uuema aja üks olulisim õendusteoreetik on 
Jean Watson (1940). Tema transpersonaal-
se hoolivuse ja filosoofia teooria aluseks on 
hoolitsemine ja kaastunne. Watsoni arvates 
on inimene midagi rohkemat kui osad, millest 
ta koosneb. Seepärast peab patsienti väärtus-
tama, mõistma ja abistama. Tervist määratleb 
Watson keha, meele ja hinge vahelise harmoo-
niana, kusjuures on tähtis füüsiline, vaimne ja 
sotsiaalne funktsioneerimine. 
Erinevatest teooriatest võib mõista, kui vastu-
tusrikas ja läbimõeldud on medõe töö. Tore, et 
Poskas kooliõde kogu aeg olemas on – oleme 
talle suure tänu võlgu.
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 Jää hüvasti,  Auri K!

Kurvastuseks on meie hulgast lahkumas kooli esiknõuandja. Salapärane Auri on aidanud poskalasi 
juba pea kaks aastat, ent kätte on jõudnud tema tund – tema tund lahkuda järgmistele jahimaadele 
kõrg-, kutse- või elukoolis. Täname Aurit tema kaudse õpetaja- ja nõustajatöö eest ning pärgame üle 

kiidusõnadega. 

Auri K ärasaatmispidu toimub 22. juunil Vanemuise kontserdisaalis algusega kell 13.00. Ametlik osa 
lõpeb orienteeruvalt kell 14.45, peale seda on Aurit (ning tema skisofreenilist teist poolt Marikest) 

võimalik tänada ja silitada Shakespeare’i kohviku ees. Palume talle roose ja liiliaid mitte  tuua! 

Aitäh, aitäh, aitäh, sa tundmatuks jääda sooviv tugiisik! 




