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 Steni muinasjutuvõistlus 

Selles lehes  

kriipsutame alla: 

Kas teadsid, et... 
 

 ... Kohila Gümnaasium on Rapla maakonna suurim kool. 

 ... sel aastal alustas meie koolis kooliteed 778 õpilast. 

 ... 1. klassi astus 98 õpilast. 

 ... 10. klassi tuli 31 õpilast. 

 ... gümnaasiumis õpib 94 õpilast. 

 ... klassikomplekte on kokku 36. 

 ... 2015. aasta septembrist juhib meie kooli 15. direktor. 

 ... meie koolis õpetab 64 õpetajat. 

 ... õpetajatest 18 on meie kooli vilistlased. 

 ... kooli kõige staažikam õpetaja on Tiiu Mae. 

 ... kooli personaal koosneb 140st töötajast. 

 ... meie kool oli kunagi kahekeelne ja koolis käidi kahes vahetuses. 

 ... isegi laupäev on Kohilas olnud koolipäev. 

 ... 2016. aasta kevadel lõpetab 12. klassi 57. lend. 

 ... alates 2015. aastast on Kohila Gümnaasiumi motoks ettevõtlikkus, 

tule ja löö kaasa! 

Kes me oleme? 
Kuum Kartul on Kohila Gümnaasiumi viies noortesõbralik koolileht. 
Meie eesmärk on kajastada ja tuua lugejateni kooli põnev elu ja skandaalne melu. 
Üritame anda kokkuvõtte eelmisel kuul toimunust ning meelitada noori osa 
võtma või kaasa elama tulevastel üritustel.  
Magasid sündmuse maha? Pole lugu. Anname Sulle põhjaliku ülevaate möödunust 
ning kutsume osalema uutel ja veel põnevamatel üritustel. Tahame anda endast 
parima, et keegi millestki ilma ei jää! 

Kõike parimat! 
Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 

11. klass 
PS!  

Kõik ettepanekud ja mõtted on oodatud meiliaadressile: 

koolileht@kohila.edu.ee  Ole julge ja anna teada!  

 



 

Reedel, 4. septembril toimus koolis teise tunni ajal tuletõrjeõppus. Kaasatud oli terve koolipere ja Kohila tuletõrjedepoo. Põnevust pakkus 

sündmus nii õpilastele ja õpetajatele, kõige enam aga pisikestele mudilastele. Meie uus direktor Neeme Lumi sai näha Kohila õpilaste kiiret 

reageerimisvõimet ning uus õppelajuhataja Kadri Vilsoo sai praktiseerida pea 800 õpilase loendamist. Tegevust jätkus kõigile. Õppus toimus 

ilma paanika ja viperusteta. Kõik said hästi hakkama! Ka ilmataat oli tol päeval meiega sõbralik, hoides meid kõiki vihma ja tuule eest. 

Täname! :) 

 

 

Oli 4. september ja meil käis parasjagu füüsika tund, kui häirekell koridoris helisema hakkas. “Oh, jess, tuletõrjeõppus!” kostus klassikaaslase 

rõõmuhõige üle klassi. Tekkis pisikene elevus. Õpetaja Toivo Niinemets tatsas rõõmsalt  klassist välja koridori uudistama. Peale häirekella kolme 

koolikella veel kuulda polnud, mistõttu polnud keegi õppuses kindel. Ka teiste klasside õpetajad pistsid ninad uste vahelt välja koridori, et näha, 

Küsitlus: 

Mis võiks koolis muutuda? 
 

Otsustasime hakata igas numbris läbi viima põnevaid  küsitlusi. 

Esimese numbri esimeseks küsimuseks sai — mis võiks koolis 

muutuda? Küsitlesime iga klassiastme esimesi ettejuhtuvaid õpilasi 

või õpilasgruppe.  Tulemused on järgmised: 
 

1. klass: “Rohkem igasuguseid trenne. Tunnid võiksid olla pikemad 

ja koju antaks rohkem ülesandeid. Sööklas peaks olema toiduks kogu 

aeg pitsa. Ja õpetajad võiksid õpilastele rohkem kommi anda.” 

2. klass: “Et kiusamine kaoks ja sõprus tuleks tagasi. Inglise keelt 

võiks rohkem olla ja matat vähem. Puhveti hinnad võiksid kah 

langeda.” 

3. klass: “Vahetunnid võiksid olla pikemad. No umbes 50 minutit. 

Ja et kodus ei jääks õppida ning kooli toidud oleks paremad. Praegu 

on mingid väljaveninud makaronid, aga võiksid olla friikad.” 

4. klass: “Õpikute asemel võiksid olla tahvelarvutid. Aespast võiks 

tulla teine buss veel, sest praegu on buss nii täis. Vahetunnid võiksid 

olla vaiksemad. Hetkel on liiga palju lärmi. Rohkem võiks olla ke-

halise kasvatuse tunde. Ja sööklas võiksid olla suured praed.” 

5. klass: “Lühemad tunnid, pikemad vahetunnid. Rohkem kehalist 

kasvatust. Oh, ja kooli võiks basseini teha!” 

6. klass: “No ma ei teagi. Võiks basseini ehitada… Ja õpikute 

asemel võiksid olla tahvelarvutid.” 

7. klass: “Tunnid lühemaks. Kehalist rohkem.” 

8. klass: “Päevad võiksid olla lühemad. Eesti keelt ja kirjandust 

võiks ka vähem olla.” 

9. klass: “Et õpetajad ei trügiks sööklas vahele. Ja kapid võiksid 

tulla – need on väga tähtsad asjad. Muidu kõik sobib.” 

10. klass: “Treppide asemel liftid, et vähendada jalavärki. Kooli-

kapid oleks ülikõva. No mingisugune IT-d ja bioloogiat rohkem, kir-

jandust vähem. Koolikellaks võiks olla muusika, mis kutsub tundi. 

Võiks ehitada korralikud sulg- ja tenniseväljakud, mitte mingid asfal-

di kökerdised, vaid ikka korralikud. Ja kausi sees jalkaväljak. 

Ülikõva!” 

11. klass: “Võiks olla võimalus vahetada keeli. Et kui ma ei taha 

enam vene keelt õppida, võin selle saksa keele vastu vahetada.” 

12. klass: “Võiks teha ujula ja suurema sisehoovi, mis oleks ka ilus. 

Söökla võiks olla suurem, et ei oleks nii pikad järjekorrad. Ootasin 

täna 10 minutit järjekorras. Või muutuksid söögivahetundide ajad. 

Emba-kumba. 12. klassis võiksid olla rohkem esta, mata ja inka 

tunde, et saaks rohkem eksamiteks õppida.” 

 

     Brit Keskra 

Spordinädal Kohila 

gümnaasiumis 

 

7.—13. septembrini toimus esmakordselt üleeuroopaline spordinädal, millest võttis osa 

üle 8000 noore. Spordinädal 2015 eesmärgiks oli pakkuda võimalikult paljudele Eesti 

noorteletoredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi. Euroopa spordinädal on 

Euroopa komisjoni uus algatus, millega soovitakse populariseerida sporti ja liikumishar-

rastust. 

 

Meie koolis toimus spordinädala raames samuti hulgaliselt erinevaid üritusi:  

1.—6. klasside vahel kuulutati välja võistlus: Tulen ise kooli! Eesmärk oli propageerida 

õpilastele hommikul jalgsi või rattaga kooli tulemist. Kampaania kestis kaks nädalat.  

1.—4. klasside vahel kuulutati välja liikumisteemaline joonistusvõistlus: Mulle meeldib.  

5.—12. klasside vahel kuulutati välja plakatite võistlus: Sport meie klassis.  

 

Algklassidele : 

8. septembril toimus minimaraton. Stardis alustas jooksu üle 250 tüdruku ja poisi. 

Parimateks olid: 

 1. klass – Liise Hein, Jeanethe Todi, Benita-May Kombe, Gregor Paenurm, Sven-

Martin Tomson, Jaan Eerik Maasalu 

 2. klass – Rebecca Pent, Heleene Toater, Mirit Keitlin Miller, Björn Ool, Kauri 

Vaarmets, Mikk Kaspar Ojala 

 3. klass – Melanie Narjanen, Ruth Hansar, Hanna-Liisa Härm, Robert-Heinrich 

Oolma, Toren Holder Vahesaar, Hugo Miljand 

 4. klass – Riinu Tiidrus, Gertrud Grüntal, Triinu-Liis Urgard, Rasmus Piisang, Karl 

Karp, Kristo Kaal 

9. septembril korraldati klassijuhatajatunnis viktoriin.  

10. septembril toimus maastikumäng: Kõnnin Kohilas. 

 

Lisaks käis 10. septembril 33 meie kooli õpilast esindamas Kohila Gümnaasiumit Rapla-

maa koolide vahelisel teatejooksuvõistlusel. Võistelda tuli kahel alal: pendelteatejooksus 

kui ka 5x300 + 5x500m teatejooksus. 1.—5. klassid saavutasid mõlemal jooksul auväärse 

esikoha. Ka põhikooll ja gümnaasiumil läks hästi, üldkokkuvõttes saavutasime uhkelt 

teise koha! 

 

Ühtlasi kuulutati välja kampaania: Jõuluks sportlikuks ehk siis innustatakse lapsi tree-

ningutele minema ja lubatakse teha enne jõule kokkuvõtted, et anda autasud iga klassi-

astme parimatele.  

Löö ka Sina kampa ja aja end jõuluks vormi! Sport ei tee kellelegi kahju. ;) 

 

 

Brit Keskra 



 
mis toimub. Peeti kiire kõnelus ning jõuti ühisele otsusele jätta tunnid kus-seda-ja-teist ning karjatada õpilased rahulikult koolistaadionile. Oli 

ju alles kolmas ametlik koolipäev, ees ootas nädalavahetus. Kes ikka viitsib koolipingis piinelda? 

Treppidest alla, uksest välja. Sisehoovi jõudes märkasime ühte klassi garderoobi ukse vahel seismas. Tundus, et nad polnud veel kindlad, kas 

on õppus ja kas võib ikka minna. Vaatasime klassiõdedega kord neile, kord üksteisele otsa, kehitasime õlgu ja suundusime edasi staadionile. 

Oma kogunemispaigas olime aga juba “nii hirmul”, et ei suutnud õpetaja palvel end kokkugi lugeda. Raske “on-need-üheteistkümnendikud-ikka-

argpüksid” ohkega luges õp. Niinemets meid kokku— täpselt nii palju kui vaja, ei mingit loomulikku kadu.  

Peale paariminutilist teadmatuses ootamist (mis põles? kus põles? mida me ootame?) hakkasid õpilased tagasi koolimaja poole suunduma. 

Liikusime vooluga kaasa ja jõudsime turvaliselt tagasi klassi. “Legendi kohaselt põles vanas majas tüdrukute tööõpetuse klass,” teatas meile 

hiljem õp. Niinemets. Vaat kus lugu! 

 

Mariann Pikkor          

Carl-Robert Reidolf 

Uuel aastal 

uue hooga 

 

„Uuel aastal uue hooga“ – lause, mis kehtib sajaprotsendiliselt Kohila Gümnaasi-

umi kohta, sest meie nö „koolilaeval“ on uued kaptenid, komandörid, ja kes 

meist ei tahaks siis teada, et millise kursi nad nüüd koolimerel võtavad. On ene-

sest mõistetav, et Kuumal Kartulil oli varuks mitmeid erinevaid küsimusi. Suur 

intervjuu juhi endaga. Saagem tuttavaks: Kohila Gümnaasiumi direktor Neeme 

Lumi. 

 

Kuidas kuulsite Kohila Gümnaasiumi direktori konkursist? Kes teid kutsus kan-

dideerima? 

 No, kui nüüd nii päris aus olla, siis helistas ja pakkus välja sellise hea 

võimaluse minu kursuseõde ülikooli päevilt Kirsti Solvak. Tema helistas, et selline 

konkurss on välja kuulutatud ja, Neeme, ole hea ja proovi kandideerida. 

 

Teatavasti valis siis komisjon just teid meie kooli uueks direktoriks. Mis te ar-

vate, millised eelised teil teiste kandidaatide ees olid? 

 Seda peab küsima muidugi selles komisjoni käest, ma ei oska sellele küsi-

musele väga vastata. Seal oli, ma sain aru, palju väärikaid kandidaate. Ma arvan, et 

üks eelis oli kindlasti see, et mul oli varasem koolijuhi kogemus. Olen varasemalt 

koolijuht kokku olnud 14 aastat. Konkursil tuli kirjutada visioon, ehk avaldas ka see 

muljet. 

 

Alati oodatakse uutelt juhtidelt palju. Milliseid suuremaid muutusi kavatsete 

ellu viia?  

 See on hea küsimus ja seda küsimust kindlasti ka ootasin. Ma olen seda 

ka 1. septembri avakõnes öelnud, et tõesti ootused uuele koolijuhile on kõrged. 

Minu jaoks on  kindlasti suur väljakutse gümnaasiumiastme tugevdamine ja 

elujõulisuse suurendamine. Praegu on gümnaasiumiastme õpilaste arvukus küllalt-

ki kriitiline. Sada õpilast on väga kriitiline tase. Eesmärk on järgmine aasta teha 

ikkagi kaks paralleeli, et kooli positsiooni Raplamaal ja Tallinna lähedal tugevdada. 

Konkurents ongi siin nüüd Tallinna koolidega, sest paljud suunduvad linna 

koolidesse. Seega on oluline varakult lastevanemates usaldust kasvatada, et õpi-

lased ikka meie kooli tuleks. Õppesisu kohapealt on muidugi see, et kõigepealt 

tuleb ikkagi õpilastega rääkida ning teada saada, et millised on nende ootused 

koolile. Oluline on ka elulisust kooli tuua. Tuleks kaasata lapsevanemaid, kes oleks 

nõus näiteks õpilastele kõnelema ettevõtlusest. Kirsti Solvakuga oleme arendanud 

ka projekti nimega „Roheline kontor“,  et sellist rohelist ja säästvat mõtteviisi 

õpilastesse tuua.  

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi mainis intervjuus Postimehele, et tema 

üheks plaaniks õppeaastal 2015/16 on nutiseadmete lisamine õppetöösse. Kui-

das kommenteerite? Kas ja kuidas oleks võimalik nutiseadmeid koolis ra-

kendada? 

 Positiivselt suhtun sellesse ja kindlasti toetan seda mõtet. Meie kooli on ka 

sel aastal soetatud 30 uut nutiseadet ja meil on võetud tööle noor ja väga ener-

giline haridustehnoloog Lili Kesa, kes väga usinalt otsib neid võimalusi, kuidas 

nutiseadmeid koolis rakendada. Samuti on tal plaanis korraldada loenguid 

õpetajatele, et tõsta ka nende pädevust nutiseadmete valdkonnas. Usun, et kõik 

mõtted ja võimalused ikkagi reaalselt ka rakendatakse. 

 

6. mail 2015. aastal võeti vastu otsus valimisea langetamisest 18. eluaastalt 16. 

eluaastale. Kuidas tuleks meie kooli 9.—11. klassi õpilasi selleks ette valmis-

tada? 

 Üks koht, kus kindlasti poliitikast rääkida tuleks, on ühiskonnaõpetuse 

tund. Noortel kasvab selle otsusega nüüd suur vastutus. Aga teisalt on siin kind-

lasti väga suur roll ka õpilasesindusel, et nemad kaasaksid just õpilasi sellesse 

selgitus- ja juhtimistöösse. Need on kõik sellised teemad, mida tuleb laias ringis 

arutada. Mina koolijuhina olen alati nõus poliitilist selgitustööd tegema. 

 

Suvel levis kuuldus, nagu uue direktoriga kaasneks poistel triiksärgi kandmise 

kohustus. Kuidas kommenteerite? Peate ühtset kooliriietust oluliseks? 

 See on huvitav, et kust selline info. Triiksärgi vastu mul ei ole midagi. Meil 

on koolivest. Seda ma pooldan, et kui me oleme milleski kokku leppinud, 

näiteks, kui meil on pidulikud sündmused, siis seda vesti ka kanname ja kui me 

seda vesti kanname, siis kindlasti sobib sellega ainult triiksärk. Aga mis mulle 

väga meeldiks ja mida ma tahaksin siin ka välja pakkuda, et meil oleks tekkel, 

müts. See annab soliidsust ja loob ühtekuuluvust. 1. septembril on kõigil pead 

kaetud tekliga ja mina saan näiteks kooli tulevale jütsile selle mütsi pähe panna. 

Aga jah, soliidne riietus on väärtus, mida tasub rõhutada. 

 

Kuuldavasti on teil ülikoolis pooleli üks huvitav lõputöö. Ehk valgustaksite ka 

meie lugejaid selle sisust? 

 See on väga spetsiifiline teema ja kui ma ütlen selle pealkirja ära, siis kõik 

kohkuvad. Pealkiri on „Värvilise müra indutseeritud üleminekud mitteline-

aarsetes populatsioonikasvu mudelites“. Kui pealkiri on hirmutav, siis sisu just 

huvitav. Ma uurin tõesti teoreetilisel tasandil  selliseid populatsiooni kasvu 

mudeleid. Populatsioonid ei pea olema üldse mitte inimpopulatsioon, bioloogi-

line populatsioon. Ta võib olla pigem selline populatsioon, näiteks mingid na-

noosakesed, footonid, ioonid, plasmaosakesed – nende populatsiooni. Ja see 

populatsioon ehk paljunemine müra keskkonnas ning see värviline müra 

tähendavadki keskkonna muutust. See keskkkond kogu aeg fluktueerub, kus see 

populatsioon asub, parameetrid pidevalt muutuvad (klimaatilised, reostus). 

Müra fluktuatsoonid võivad esile kutsuda selles populatsioonis kas siis järske 

hüppeid üles (kasvab trastiliselt) või ka teatava tõenäosusega langeda, välja 

surra. Kõrgelt nivoolt väga madalale. Müra indutseeribki selliseid üleminekuid, 

hüppeid populatsioonis. See on niimoodi lihtsalt kokkuvõetud sisu. 



 

Kuidas valmivad Eestis jäätised? Millest neid tehakse? Mitu erinevat sorti jäätist Premia jäätisevabrikus tehakse? Neile ja veel paljudele 

teistele küsimustele saime vastuse, kui käisime septembri keskel külas Premia jäätisevabrikul.  

Juba minek vabrikusse oli paras komöödia: kõigepealt hilines buss üle kümne  minuti, mistõttu jäime ka vabrikusse veidi hiljaks. Vabriku terri-

tooriumile saades ei tahtnud valve meid sisse lasta ning tagatipuks, kui lõpuks luba oli ikka antud, eksisime terve bussiga vabrikualal ära. Viimaks 

jõudsime siiski kohale. Meid võttis vastu juba 20 aastat jäätisevabrikus töötanud Eerika, kes nägi palju vaeva, et meie 20-liikmelisele grupile 

lärmakas tootmisruumis kõike selgeks teha. Pannud selga kitlid, pähe mütsid, jalga sussid ja käed pesnud, näidati meile ette kõik, alates jäätise 

põhikomponendi, koore kuumutamisest, jäätise tegemisest kuni pakkimiseni välja. Nägime, kuidas tehakse pulgajäätiseid Väike Tom, Iki (läheb 

Lätti, Leetu) ja vahvlitopsi  Pirni Sorbett (Lätti, Leetu). Küsimuse peale, mis on jäätis, saime vastuseks õhk. Jäätis koosneb suuremas osas õhust. 

Teiseks komponendiks on koor, siis veel maitseained, aroomid ja vajadusel ka pähklid, rosinad jms. Hetkel on vabrikus juba talvehooaeg, mis 

tähendab, et korraga töötab vaid kolm brigaadi kahes vahetuses. Suvel olevat isegi õpilased seal tööl käinud. 

 

suveks  

paradiisi  

tööle 
 

 

Suve keskel kuulsime, et üks meie kooli vilistlane Mirelle Tomson läks 

juuni alguses terveks suveks paradiisisaarele Hawaiile tööle. Aastaid tagasi 

tundus sellisesse kohta minemine muinasjutuna, kuid nüüdseks on selline 

tegevus noorte tudengite seas üpris popiks saanud. Lõputud liivarannad, 

soe kliima ja pidu peo otsa – sellisena kujutasime meie seda ette. Et end 

looga rohkem kurssi viia, hakkasime maad ja ilma kuulama. Saime teada nii 

mõndagi huvitavat ning Mirelle instagrammis nähtud pildid panid lausa 

õhku ahmima – mina tahan ka! Kuna lugu tundus väga huvi pakkuv, 

leidsime, et võiksime selle ka teieni tuua. Niisiis haarasime härjal sarvist 

ning palusime Mirellet, et ta meile oma ülivingest reisist natuke räägiks.  

 

 

Mõte Hawaiile minna tekkis juba mitu aastat 

tagasi. Otsisin võimalusi minna suveks välismaale 

tööle ja sattusin StudentTouri lehele. Nähes 

valikutes Hawaiid, oli otsus tehtud. Kes ei 

tahaks siis minna terveks suveks 

paradiisisaarele, et seal elada ja 

tööd teha?  

Programmitingimuste üks 

tähtsamaid punkte oli, et pead olema 

tudeng. See andis tunduvalt motivatsiooni juurde, 

et ülikooli minna ja seal edukalt esimene aasta vastu pidada. Programmi tuli 

esimesed sissemaksed ära teha, et 

kindlustada oma minek, käia 

koolitustel, kus jagati 

informatsiooni, kuidas hakkama 

saada ja mida kindlasti meeles 

peaks pidama. Pidime veel käima 

viisaintervjuul, maksma kogu 

programmitasu, ostma 

lennupiletid ja oligi aeg sõprade ja 

perega hüvasti jätta. 

Elama hakkasin Oahu saarel 

üheksa täiesti võõra inimesega – 7 

tüdrukut ja 2 poissi.  Korter oli meil 

kahetoaline ja asus üheksandal korrusel, kohe Waikiki ranna vahetus 

läheduses.  

Olin oma korterikaaslasi varem koolitustel küll näinud, aga otseselt ei 

tundnud neist kedagi. Suve lõpuks oli tunne, nagu oleks neid inimesi juba 

terve elu teadnud. Ilma nendeta poleks see suvi pooltki nii lahe 

olnud, kui see oli.  

Esimene asi, mis silma jäi, kui kohale 

jõudsime, oli see, et toit oli 

megalt kallis. Raha oli niigi 

vähe ja kõik olime harjunud 

veel Eesti hindadega. Värsked 

juur- ja puuviljad maksid palju 

rohkem kui eestis ja ega valik ka 

just kõige parem polnud. Sõime kodust kaasa võetud tatart ja suurt rohkem 

midagi. Alles siis, kui tuli esimene palk, tundusid toidupoes hinnad enam-

vähem normaalsed, sest ka palk on võrreldes Eestiga ikka tunduvalt 

suurem. 

Sellise soojusega, mis seal on, harjusime alles suve keskpaiku ära. Öösiti oli 

ikka meeletu kuumus. Vahel ärkad öö jooksul mitu korda üles, sest õhk ei 

liigu ja jälle oled üle keha märg. Kui Eestis olles oleks vihm meil ilmselt tuju 

halvaks teinud, siis seal me nautisime igat viimsetki vihmast päeva. Polnud 

midagi paremat, kui üks jahutav sadu vahelduseks 36-kraadisele kuumusele. 

Terve suve töötasin sellises 50ndate-60ndate väikeses dineris. Esialgu 

magustoitude ja jäätisekokteilide valmistajana, kuid hiljem sain waitressiks. 

Töö nägigi välja selline, et kui vahetus algas, läksin sinna, panin oma 

ajastukohased tööriided selga, võtsin klientidelt tellimusi vastu ja hoidsin 

silma peal, et neil kõik hästi oleks. Hiljem koristasin laua ära ja panin 

järgmiste klientide jaoks valmis. Töö iseenesest polnud üldse raske, ainuke 

asi, mis selle alguses veidi keeruliseks tegi, oli klientidega vabalt inglise keeles 

rääkimine. Vahel ikka tulid väga konarlikud laused ja imelik aktsient, aga 

klientidele oli see pigem põnev. Päris palju ikka uuriti, et kust ma pärit olen ja 

mis ma Hawaiil teen. Eriti tore oli näha, kuidas nad usinalt kohe Eestit 

googeldama hakkasid, kui kuulsid mu päritolu kohta. Kord lasti mulle isegi 

Eesti hümni ja küsiti, kas seda laulda oskan. Või veel lahedam oli, kui kuulsin 

järsku täiesti puhast eesti keelt. Pöörasin ringi ja nägin, et terve suur 

seltskond eestlasi oli tulnud õhtust sööma. Veider oli rääkida eesti keeles 

kohas, kus muidu räägid ainult inglise keeles.  



 

Veel saime teada, et Premia Jäätisevabrikus tehakse üle 280 erineva jäätisesordi! Kuna maitsed pidevalt muutuvad, on uus toode letis umbes 

kaks aastat. Ainus aegumatu ning muutumatu jäätis on Väike Tom, mille retsept on sama nagu 30 aastat tagasi. Ainult pakendi kujundus on 

natuke muutunud ja glašuuri ei tehta enam ise, vaid tuuakse Rootsist. Päevas tehakse üle 20 tonni jäätiseid.  

Hiljem saime proovida viisteist minutit tagasi valminud värskeid jäätiseid, mis uskuge või mitte, aga maitsesid kümme korda paremini kui 

muidu! Enne kui jäätised poelettidele saadetakse, peavad need kolm päeva külmas laos seisma, mistõttu maitse natuke muutub.  

Peale tunniajalist ekskursiooni ja kolme jäätist olid meie kõhud punnis ning aeg oli hakata tagasi Kohila poole sõitma. Enne minekut küsisime 

Eerikalt, mis on tema lemmikjäätis. “Piparmündijäätis, aga mitte pulgajäätisena, vaid otse nendest suurtest liitristest värskelt valmis segatud 

jäätisetopsidest. Maitse on hoopis teine.” 

Brit Keskra 

Ilmselt ongi Hawaii kuulus oma ilusate randade, mägede ja looduse poolest. 

Kui vaba päev oli, ja vähegi jaksu oli, ajasime pundi kokku ja läksime kuskile 

kaugemale randa või kuskile mägedesse matkama või hoopis koskede juurde. 

Muidugi käisime ka tüüpilised turistikad ära, et saaks ikka öelda: „Olen seal 

käinud“. Kui aga tuju ei olnud, siis käisime oma kodurannas Waikikis päikest 

võtmas ja ujumas või veetsime aega korterikaaslastega kodus ja nautisime 

üksteise seltskonda. 

Kõige raskem terve selle suve jooksul oli minu jaoks ilmselt esimesed paar 

nädalat. Kui me esimesel õhtul kella üheteist paiku Hawaiile jõudsime, ei 

teadnud me absoluutselt mitte midagi. Me ei teadnud, kus me ööbime, millega 

me üldse linna saame, kui palju see maksma läheb. Meil ei olnud telefone, 

internetti. Õnneks aitasid lahked lennujaamatöötajad hädast välja ja esimese 

öö veetsime kuskil odavas hostelis, kus tuba pidi jagama teiste inimestega ja 

narivoodid nägid välja pigem, nagu oleks need otse haiglast toodud. Aga ka see 

oli kogemus omaette. Kõige hullem oli aga korteri otsimine. Kolm päeva 

käisime mööda linna ringi, iga päev umbes 12 tundi ja 20 — 25 kilomeetrit. 

Jalad olid valusad ja tuju oli juba päris ära. Üsna lootusetu olukord oli. Peale 

seda aga, kui oma kodu oli olemas, oli koht, kus oma asjad lahti pakkida, ja 

koht, kus süüa teha, läks elu paju paremaks.  

Esimene asi, mis minu jaoks oli seal ootamatu, olid jaapanlased. Ma pole vist 

terve oma elu jooksul neid nii palju näinud kui selle suve jooksul kokku. Ja 

samamoodi pole ma ka näinud terve oma elu jooksul nii palju pulmasid  kui 

seal, kõik jaapanlaste pulmad. Ma kujutasin ette, et põhiliselt on seal kas 

põliselanikud või mandrilt sisserännanud, kuid Waikiki on liiga turismilinn 

selleks, et seal pärismaalased elamise eest maksta jõuaksid.  

Muidugi on ka loodus seal täiesti teistsugune. Palju mägesid, palmipuid, 

troopilised metsad, helesinine ookean ja valged liivarannad. Inimesed on kõik 

sõbralikud ja väga abivalmid, kohati ikkagi ka võlts-sõbralikud, aga vähemalt ei 

ole vingus ja mossis. 

Ma ei kahetse kunagi valikut, et otsustasin terveks suveks oma 

mugavustsoonist välja astuda ja teisele poole maakera kolmeks kuuks elama 

kolida. Ma tutvusin selle suve jooksul nii paljude uute inimestega, nägin nii 

palju uusi kohti ja õppisin tohutult palju teiste kultuuride kohta. Ma arenesin 

isiksusena selle kolme kuuga kindlasti mitmeid kordi rohkem, kui ma oleks 

teinud seda Eestis olles. Kui küsida aga, kas läheksin sinna tagasi, siis ilmselt 

reisima kindlasti. Aga kas sama programmiga ja kolmeks kuuks? Ilmselt ei, sest 

teine kord ei ole kunagi nii lahe, kui oli esimene kord. Ei ole enam neid samu 

inimesi, kes tegelikult tegid selle kogemuse nii lahedaks, kui see mul oli, aga 

kunagi ei või teada, mis selle tuleva aastaga veel juhtuda võib. 

 

 

 

Mirelle Tomson  

Mirelle (paremal)  töökoht. Koos korterikaaslasega. Rock Island Café  

Waimanalo rand 



 
 

Avastasime ühel päeval internetis surfates, et meie kooli 4.c klassil on oma blogi! Õp. Merike 

Tiidruse loodud päevikulaadne blogi annab teada kõigist 4.c klassi toimingutest alates esimesest 

klassist saadik. Saame lugeda, mis neid ees ootab, kellel peagi sünnipäev tuleb ja mida peaksid 

pisikesed koolijütsid sel aastal kohustusliku kirjandusena lugema. Samuti ei saa ära märkimata 

jätta õp. Merikese tragidust, tehes oma klassi mudilaste tegemistest klõpse ning lisades need 

blogipoistitustele, muutes lugemise palju huvitavamaks ja leheküljed värvilisemaks.  

Jõudu ja jaksu õp.Tiidrusele!  

Kel huvi, siis võite sirvida: www.merikeseklass.blogspot.com 

           Brit Keskra 

 

Unistuste amet: 

õpetaja 

intervjuu Merike Tiidrusega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolileht Kuum Kartul hakkab igas väljaandes tutvustama üht ägedat in-

imest ning teeb temaga vahva intervjuu. Reedel,  11. septembril käisime 

külas meie kooli algklasside klassijuhatajal Merike Tiidrusel, kellel oli enne 

õpetajaks saamist hoopis teistsugune plaan. 

 

Juba enne olete maininud, et teie lapsepõlveunistus oli kunagi saada 

juuksuriks, kuid nagu näha, õpetate lastele punumise asemel koolitükke. 

Kuidas nii läks? 

 See läks nii sellepärast, et ma ei julge juukseid lõigata. Ja juuksureid, 

kes lõigata ei julge, pole ju vaja. Teine valik olis siis õpetajaks saada. Teadsin, 

et tahan seda teha ja sain kohe sisse. Siin ma nüüd olen.. aga patse punun 

ikka. 

 

Õpetajaamet tundub üpris vaevaline ja raske amet. Tuleb ikkagi õpilastele 

uusi teadmisi õpetada ning mõnikord ka tänapäeva „Tootsidega“ maadelda. 

Mis annab Teile motivatsiooni iga päev hommikul üles tõusta ja kooli 

õpetama tulla? 

 See, et ma tahan seda tööd teha. Mulle meeldib lastega tööd teha. 

See, et ma saan lastele kogu aeg midagi uut juurde anda ja näha, kuidas nad 

saavad targemaks. „Tootsidega“ on mul omad nipid. (Merike muigab kavalalt) 

Hernestele ei ole pannud, vitsa ka ei ole andnud. 

 

Nagu igal õpilasel on ka õpetajatel arvatavasti oma lemmiktund. Mis on 

Teie lemmiktund ja miks? 

 Hmmm.....lemmiktund. Mulle meeldis väga anda põhikoolis 

ühiskonnaõpetust ja inimeseõpetust, aga praegune lemmik on vist 

matemaatika. Ühiskonnaõpetust meeldis mulle anda sellepärast, et hea oli 

vahepeal suuremate õpilaste juurde saada. Suurematega saab juba vestelda. 

Lastega on pigem see, et küsimus, vastus ja kõik. Lapsepõlves meeldis mulle 

endale kehaline kasvatus. 

 

Olete olnud õpetaja alates 2000. aastast, kui tulite Sutlemas asunud Hageri 

kooli õpetajaks. Kokku teeb see tervelt 15 aastat õpetajaametit. Mida olete 

selle ajaga juurde õppinud, võrreldes Tallinna Ülikoolis õpetajaerialal 

õpitule? 

 Ma pean täpsustama. Ma olen õpetaja olnud kauem, sest enne 

Sutlemat töötasin ma ka Viljandimaal Ramsi koolis. Ehk ma olen olnud juba ligi 

18 aastat õpetaja. Seda muidugi paberite järgi. Reaalselt olen ma vahepeal 

lastega kodus olnud, aga õpetamine on ikka hoopis teine. Kui ma alguses 

õpetajaks sain, tuli õppevahendid ja materjalid ise teha. Aga tänapäeval võtan 

ma lahti e-tunni, näitan projektoriga tahvlile ja tund on kolm korda 

efektiivsem. E-tunnid on hästi lahti selgitatud ja õpilased võtavad uusi 

teemasid paremini vastu. Selle ajaga olen ma õppinud paremini suhtlema nii 

õpilastega kui ka nende vanematega. Kompromisse tuleb palju rohkem teha 

kui varem. Arvuti kasutust olen juurde õppinud ning praegu olen ma ka 

rahulikum kui varem. 

Kas õpetajaks õppida oli kerge? 

 Jaa, see huvitas mind ja siis läks kõik ludinal. Uus ja põnev. 

 

Mida te õpetajate päevast arvate? Kas see on hea, et vahepeal toimub nii 

öelda võimuvahetus?  

 See on väga hea. Meil kui algklasside klassijuhatajatel on hea vaadata, 

kuidas suuremad väikestega tegelevad. See on hoopis teine, kui üks suurem 

õpilane õpetab väiksemat õpilast, ja ma usun, et iga õpetaja õpib „noorte 

õpetajate“ pealt midagi. 

 

Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 

http://www.merikeseklass.blogspot.com


 
6. septembril kogunes Kohila staadionile Eesti heitealade paremik. Lisaks Gerd Kanterile olid kohal Märt Israel, Alek-

sander Tammert, Martin Kupper ning odaviskes Risto Mätas, Tanel Laanmäe ja Magnus Kirt.  

Kettaheitevõistluse pani kinni Gerd Kanter, kelle parimaks tulemuseks mõõdeti 64,44 meetrit. Teise koha teenis Martin Kupper 

ning kolmandaks tuli ukrainlane Mykyta Nesterenko. Kuu aega tagasi saavutas Gerd Kanter Pekingi MM-il 4. koha. Mees ise ütles, 

et ootas paremat tulemust, kuid võib ka sellega rahule jääda. 

Odaviskevõistlusest kujunes aga tõeline vaatemäng. Tanel Laanmäe sai kohe avakatsel kirja uue isikliku rekordi 

83,82 meetrit ning asus sellega võistlust juhtima. Kirt vastas fantastilise 86,65-ga, mis on Eesti kõigi aegade pare-

muselt teine tulemus. Loomulikult teenis Kirt sellega esikoha. Tanel Laanmäe saavutas teise ning Ranno Koorep 

77,81-ga kolmanda koha. 

Carl-Robert Reidolf 

Rahvusvaheline võrk-

palliturniir Kohila Kari-

kas 

 

4.—6. septembrini toimus Kohila Spordikompleksis rahvusvaheline võrkpalli võistlus Kohila Karikas, kus osalesid kolme riigi 

kolm väga edukat naiskonda: Astana (Kasahstan), Vampula (Soome) ja Kohila VK (Eesti). Turniiri võitis Astana naiskond, kes 

äärmiselt pingelises esikohamängus alistas Vampula naiskonna 3:2. Kohila VK saavutas auväärse kolmanda koha. 

 

Finaalmängu ajal pidid võistlejad silmitsi seisma keeruliste tingimustega. Nimelt sadas neil päevil vihma ja saali lagi hakkas vett läbi laskma. Mängude väljakut pidi 

iga servi järel mopiga kuivatama, sest vastasel korral oleks platsist saanud liuväli. Publikul soovitati vihmavarjud kodust kaasa võtta.  

Carl-Robert Reidolf 

Klassidevaheline jalgpalli mm  

 

22. septembril toimus klassidevaheline jalgpalli MM, millest võtsid osa nelja klassiastme meeskonnad.  

Põhikooli arvestuses saavutas esikoha 8.a klass, kes lisaajal saavutas võidu 7. klasside koondmeeskonna üle. Mäng oli kiire ning löögimomente jagus mõlemale 

poolele.  

Gümnaasiumi arvestuses võttis esikoha 12. klass, kes väga jõulise mängu järel võitis 11. klassi. Kohtumise esimene värav sündis teise poolaja esimesel mängu-

minutil, kui Daniel Vlasjuk 11. klassi meeskonnast tugeva löögi värava allanurka saatis. Kuid abituriendid ei jätnud jonni ja juba mõni minut hiljem viigistati seis tänu 

Sixten Mägi väravale. Värav andis Sixtenile nii palju enesekindlust, et juba mõni hetk hiljem lõi ta ka oma teise värava. Gümnaasiumi turniiri esikoht kuulus 2-1 

võiduga 12. klassile. 

Carl-Robert Reidolf 

minimaraton 

24. septembril toimus 5.—12. klassidele minimaraton, millest seekord võttis osa tervelt 305 jooksjat. Traditsioonilise iga aasta septembris toimuva minimaratoni 

pikkuseks on 2,8 km. Avapauk anti kell 15.00 Kohila bussijaama eest ja finiš ootas kõiki koolistaadionil koos diplomite ja külma morsiga. Kui tavaliselt kiidetakse 

alati esikoha saanuid, siis meie tahame kiita lisaks neile veel õpetaja Edith Maasikut, kes uhkelt maratonile lõpppunkti pani. Täname kõiki osalemast ning jääme 

ootama uut jooksu uuel aastal. 

TULEMUSED:  Üldkokkuvõttes    Tütarlaste arvestuses   Õpetajate arvestuses 

   1. Eero Välik      1. Mari-Ly Talas    1. Lili Kesa 

   2. Carl-Robert Reidolf      2. Sandra Tiidrus    2. Viivika Suurmäe 

   3. Georg Gustav Rikkinen   3. Marite Suurmäe   3. Kadri Vilsoo 

              Brit Keskra 



 

KAADER 
Tahaksid luua enda filmi? Tule ja võta osa 16.—17. oktoobril Rapla 
Vesiroosi Gümnaasiumis toimusvast Noorte Filmifestivalist Kaader. 

- Filmi tegemiseks on aega 24 tundi 
- Filmi pikkus on 8 minutit 
- Filmi žanr on vaba valik 
- Valminud filme hindab professionaalne žürii 
- Auhinnad osalejatele 

 
Valminud filmid esilinastuvad 17. oktoobril kell 19.00. Pilet 2€ 
 

Lisainfo ja registreerumine: www.kaader.visioon.org 

Registreerimise tähtaeg on 12. oktoober 

Lastefondi juubeli videokonkurss 
 

Teema: Kolm võimalust teha head  
Osalejad: 1.—12. klassi õpilased (individuaalselt või meeskonnaga)  
Tähtaeg: 26. oktoober  

 
1. Mõtle, kuidas saad Sina head teha  
2. Tee sellest max 5-minutiline video 
3. Riputa video Youtube’i 
4. Saada link aadressile lastefond@lastefond.ee nime, kooli, klassi 

ja meiliaadressiga 
 

Videoid hinnatakse vanusegrupiti. Auhinnad parimatele. 

OKTOOBRIS TULEKUL 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 

   1 2 Õpetajate 

päev 

3 4 

5Algab    re-

baste nädal 
6   

Rets 

7 
Rets 

8 

Rebaste  ristimine 

9  10 11 

12 13 14 15 Artistidefoorum, 

Muusikalektoorium 

16  

Kaader 

17 

Kaader 

18 

19 20 Õpetajate 

koolitus 
21 Õpetajate 

koolitus 

22  23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Halloween 

 

Õpilasleiutajate riiklik konkurss 
Teema: Leiutised, mis aitavad lahendada kellegi igapäevaelu 
probleeme 
Osalejad: Kõik õpilased 1.—12. klassini, sh kutsekoolid 
Auhinnafond: 25 950 € 
Tähtaeg: 15. oktoober 2015 
Ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:  

1.—4. klass 
5.—9. klass 
10.—12. klass 

Vaata lisa: www.etag.ee/teadpop  

T.E.I.P 
Tervist Edendava Idee Projekt 

Teema: Kirjuta valmis üks orginaalne tervist edendav ideeprojekt, mis 
puudutab tervisega seotud valdkonda, olgu see siis liikumine, söömine, 
tubaka või alkoholiga seonduv, stressi vähendamine või lihtsalt hea tuju 
loomine jms. 
Osaleja: 12—19 aastane nooruk 
Auhind: Tervise Arengu Instituut valib välja 6 parimat ja toetab projekti 
elluviimist kuni 640 euroga. 
Tähtaeg: 7. oktoober 2015 

Lisainfo aadressil www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP 

Steni muinasjutuvõistlus 
Teema: laste muinasjutud 
Osalejad: 10—15 aastased sulesõbrad 
Muinasjutud tuleb saata: märgusõnaga “Steni 
muinasjutuvõistlus”  aadressil Endla tänav 2b-1, 
90504 Haapsalu 
Tähtaeg: 22. detsember 2015 

Lugude pikkus võiks piirduda 1—2 A4-paberilehega. 

Võistluse tulemused saab teada 2016. aasta aprillis. 

Parimad muinasjutud avaldatakse ajakirjas Hea Laps. 

Ei Killerkotile! 
Mida teha: Osalemiseks võib alternatiivseid kotte ise õmmelda, proovida furoshiki 
tehnikat, joonistada või muul moel disainida kandekotte. Materjalile ja koti väli-
musele piiranguid ei ole. Hinnnatakse kasutaja mugavust, lisafunktsioone, 
loodussõbralikkust ja taasukasutatava materjali kasutamist.  
Osalejad: kõik koolid ja lasteaiad, ühest klassist või rühmast võib esitada vaid ühe 
töö 
Tähtaeg: 25. oktoober 
Kuhu saata: aadressile Pärnu mnt. 388B, Tallinn 11612 või e-mail teel 
info@killerkott.ee  

NB! Koolidel tuleb esitada valmis töö. Lisaks oodatakse väikest kirjeldust oma 

tööst. 

NB! Hoia silmad ja kõrvad lahti! Mõned üritused võivad tekkida üleöö ega ole siin kalendris kirjas. Uuri kooli stende nii garderoobis, uue maja esimesel korrusel kui ka alg-
klasside koridorides. Küsi lisa õpetajatelt või kooli huvijuhilt! 

http://www.kaader.visioon.org
mailto:lastefond@lastefond.ee
http://www.etag.ee/teadpop
http://www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP
mailto:info@killerkott.ee

