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Kooli avamine 1975. aastal.
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Saateks

    Lilleküla Gümnaasium saab kolmekümneseks. 30 aastat on terve 
ajajärk - riigikordki on muutunud, koolist rääkimata. Igasugused 
ajatuuled on koolist läbi puhunud ja õpilasi-õpetajaid kurioossetesse 
olukordadesse pannud –  kunagi  70ndatel hakkisin 5. klassiga, kes 
saablitega varustati, põllul peete, 80ndatel käisin õpilastega, kellele 
ehtsad Kalašnikovi automaadid anti, auvalves igavese tule juures. Kui 
koolis tööd alustasin, oli kooli tähtsaim inimene partorg ja tähtsaim 
tegevus kommunismiehitamine. Praegu tundub, et lõpuks ometi on 
tähtsaim inimene õpilane ja tähtsaim tegevus õppimine. Kuidas seda 
kajastada? 
    Siis, äkki, kooli kevadisel väljasõidul, tuli idee kokku panna 
almanahh mitte praeguste õpilaste loomingust, vaid vilistlaste ja 
õpetajate koolimälestustest. Klassikokkutulekutel räägitakse ju ikka 
oma kooliajast, eredamad sündmused, olgu head või halvad, püsivad 
meeles. Aga mis siis, kui liidaks need hääled - siis hakkaks nad rääkima 
juba koos, haakuks, ja kui hääled pärineks erinevatest kümnenditest, 
erinevatest ajajärkudest, tuleks kokku ju elav kooli ajalugu! 
    Idee oli olemas, aga teostuse võimalikkus  tekitas kahtlusi. 
    Esimestele meilidele, kus oma ideed seletasin, tulid rõõmustavalt 
pooldavad vastused. Ja ka järgmistele. Appi tuli õpetaja Heidi Paikre. Nii 
kujunes almanahhi koostamisest terve suve kestev kirjavahetus, ja kuigi  
mõni loobus, oli sügiseks raamatujagu materjali koos. Ja Lilleküla kooli 
õpetajate ajastuvaba tõdemus, et meie koolis on parimad lapsed, oli jälle 
kinnitust leidnud.
    Iga valik on subjektiivne. On ka selles raamatus sisalduv. Aga hääled 
hakkasid tõesti  kokku kõlama. Idee sai teoks, III Dimensioonid valmis.
    Erilised tänud kõikidele kirjutajatele ja kodu- ja kooliarhiivist piltide 
toojatele!
    Head lugemist, kaasameenutamist!

Tiiu Neeme
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Direktor Arno Aser ja õpetajad.

Direktor Aseri aeg
1975 – 1977
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Sirje Martinsoo,
eesti keele, kirjanduse ja ajaloo õpetaja alates 1975.a

    Oli aasta 1975, kui hakkasid liikuma jutud uue koolihoone ehitamisest 
Kuldnoka tänavale. See tähendas eesti-vene segakoolina tegutsenud 
Tallinna 45. Keskkooli lõppu, eesti klasside õpetajate ja küllap ka 
õpilaste poolt pikisilmi oodatud sündmust. Kaua oli aga lahtine küsimus 
sellest, kumb pool ära kolib. Kevadeks lõpuks selgus, et eesti lapsed 
saavad uue koolimaja - Tallinna 3. Keskkooli.
    Kolmkümmend aastat on kooli algusaja sündmustest palju mälust 
kustutanud. On jäänud vaid üksikud killud.
    Meenub, et kevadel kutsus kooli tulevane direktor, tolleaegne 
õppealajuhataja Arno Aser huvilisi endaga kaasa uut maja vaatama. Olin 
üks uudishimulikke. Leidsime Kuldnoka tänava uute paneelelamute 
vahele peitunud ehitusjärgus koolimaja. Sai tehtud ringkäik kõigil 
korrustel ja heidetud aknast pilk tulevasele spordiväljakule. Klassides 
käis kibe töö - pandi parajasti põrandaid.
    Augustikuus tegid nii õpetajad kui ka õpilased kõvasti tööd selle 
nimel, et kool õigel ajal alata saaks. Õpetajad koristasid ehitusprahti, 
pesid aknaid ja põrandaid, vanemate klasside õpilased tassisid 
klassidesse mööblit, mida iga päev koormate viisi kohale toodi. On 
meelde jäänud, et õpetaja Edgar Kaugema 10. b klassi õpilased olid 
eriti agarad toimetajad. Polnud kuulda, et keegi oleks virisenud, tehti ju 
endale, oma eesti kooli heaks.
    Esimesel koolipäeval oli kena sügisilm. Õpilased kogunesid õues. 
Et igaüks oma klassijuhataja ära tunneks ( lisaks 45. koolist tulnuile 
oli palju uusi õpilasi ), oli klassijuhatajatele rinda kinnitatud paberist 
lilleõied, mille kollastel südamikel seisid klasside numbrid (idee ja 
teostus arvatavasti Tiiu Leholalt). See toimis tõhusalt ja enne avamist 
rivistus kooli ette klasside kaupa sinistes koolivormides ja koolimütsides 
õpilaspere.
    Trepilt, mille kohal oli loosung  “Tere, kool!”, peeti kõnesid. Nagu 
pilt meenutab, oli kohal ka rühm sõjaväelastest pillimehi, kes pasunaid 
puhudes sündmusele pidulikkust pidid lisama.
    Siis lõigati läbi ukse ette tõmmatud lint ja kool oligi avatud.
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Elle Ikävalko (Parik),
direktori asetäitja klassi- ja koolivälise töö alal 
1975-1979

    Oli 1. september 1975.
    Hommik oli peaaegu OK, vähe niiske oli, nii et kui ma kodust 
kaasavõetud suure ja raske pôrandavaasiga, mida oli aulasse hädasti 
vaja, trollipeatusest koolimajja jôudsin, olid mu hoolega keeratud lokid 
sirgeks vajunud. Muretsemiseks aga aega ei olnud. Koolimaja ümbrus 
oli täis igas pikkuses valgetes pluusides noori ja tähtis oli kiiresti kogu 
avatseremoonia käik üle kontrollida: kus on luuletuse lugejad, lauljad, 
orkester, tervitajad, käärid ja lint, mida lôigata. Oi seda närveerimist! 
    Kôikidel klassijuhatajatel olid rinnas Tiiu Lehola tehtud ilusad rosetid 
nimedega ja klasside numbritega, nii oli ôpilastel ja ôpetajatel lihtsam 
teineteist leida. Kiiresti moodustusid rühmad ja rivid koolimaja ette. 
Kôige ees olid muidugi abituriendid, peos kôige pisemate koolilaste 
käed. 

    Kôned peetud, helistas abiturient Krista Suurväli esimese koolikella. 
See kell avas uue kooliaasta ja täiesti uue kooli, avas palju erinevaid 
kooliteid. Kellgi oli uhiuus, paar päeva tagasi valmis saanud, tellitud just 
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meie koolile kunstnik M.Keremilt. Puhkpillimuusika tegi uude majja 
sisenemise veel rôômsamaks.
    Enne seda päeva olid ôpetajad 
juba mitu nädalat pesnud oma 
klassiruumide aknaid. Tutvusin 
Sirje Martinsooga, kui ta oli püsti 
aknalaual ja lôi oma klassi aknaid 
läikima.
    Klassiruumid olid igati korda 
seatud, igale ôpilasele pidi kohe 
selge olema, et teda oli oodatud. 
Kôik läks ilusti, kool hakkas hästi 
tööle.
    Direktor Arno Aser oli valinud 
endale asetäitjateks ôppealal Veera 
Zahharova ja Eili Mureli. Mind 
valis ta endale asetäitjaks klassi- ja 
koolivälise töö alal. Mäletan meie 
esimesi istumisi direktori kabinetis. 
Kôik meist olid ju vôtnud endale 
suure vastutuse - täiesti uue kooli loomise. Kôigil oli peas häid môtteid, 
aga need tuli kokku sobitada, mis ka ônnestus.
    Minu mälestused on rohkem klassivälise töö vallast. Ôpilasaktiiv 
oli täis energiat ja tahtmist tegutseda, nagu kooli juhtkondki. Leidsime 
kiiresti ühise keele, et planeerime ja teeme nii, et kooliajast oleks hiljem 
palju pônevat meenutada, et kohustustele lisaks oleks ka lihtsalt tore 
koolis olla. „ Meie, meie kool, meie 3. keskkool…”  - nii mõtlesime kohe 
algusest peale. Ja üsna pea hakkasime linna üritustel uhkusega ütlema: 
„Me oleme Tallinna 3. Keskkoolist!”
    Muidugi kutsuti meiegi aktiivi selle aja reeglite järgi 
komsomolikomiteeks. Jaa, komsomolikoosolekuid tegime ka, seal said 
sônavôtjad ôppimist vääriva oskuse, kuidas suure saali ees seista ja 
rääkida nii, et teised kuulevad. Esimeste aastate ôpilasliidritest tulevad 
kohe meelde Krista Suurväli, Mare Sabrak, Irene Sokolovskaja, Aavo 
Marmor, Jüri Liiva, Riina Tammerand, Toivo Selvet, Rudolf Juhkam, 
Tônu Ônnepalu. Edasi juba Külli Vahtra, Tiina Tootsen, Ivi Kukk, 
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Natalja Ossipova, Margit Gruuse, Hiie Püss, Rainer Miltop, Piret 
Visnapuu, Triina Karu, Kati Rehemäe, Anneli Nôlvak ja veel paljud 
teised. Komsomolikomiteel oli oma tubagi, kus istuti pika laua ümber, 
ôpiti koosolekut juhtima ja protokollima, oma arvamust välja ütlema.
    Meelde tulevad korrapäraselt toimuvad vahvad peoôhtud, mida klassid 
järjekorras korraldasid ja kus tantsumuusikat tegi alati môni orkester. 
Iga peo lôpus oodati, et luban pidu jätkata, aga nurumistest hoolimata 
ei vôinud ma sellist luba anda, sest seaduses seisis, et kell 23.00 pidid 
kôik kodus olema. Pidu lôppes alati kell 22.00. Meenub  veel vahva 
karneval ja 3. koolide festival 70-ndatel aastatel, kus külalisi oli Eesti 
3. keskkoolidest ja palju kaugemaltki. Festival kestis mitu päeva. Kõik 
õnnestus, sest ettevalmistuse ja korraldamisega oli seotud kogu kool, 
ôpetajad ja ka suur osa lastevanemaid, kuna külalised vôeti vastu meie 
ôpilaste ja õpetajate kodudes. Meie ôpilasrühmad käisid festivalidel 
teistes linnades, isegi Kesk-Aasias.
    Meie koolil olid sidemed Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse-
ga ja ehk seepärast olimegi esimeste aktiivsete seas „Kodulinna“ 
tööpühapäevakutel ( pühapäevakutel sellepärast, et siis oli laupäev ka 
koolipäev). Need algasid 1975./76. ôppeaastal ja toimusid kord kuus. 
Alati oli ka meie noori vanalinna müüride vahel tööd tegemas. Tuli 
ette lihtsalt kodulinna koristamist, aga pônevam oli, tolm ümber pea 
lendamas, keskaegse aida seinu puhastada.
    Ôpilaste ja ôpetajate suure ühistööna sündis 1976. a. jüriööjooks. Palju 
vaeva nähti, et meisterdada tôrvikud, ei neid siis poest saanud osta. 
    Muidugi oli ôpetajatel ka oma vôistkond. On tore, et selle aprillipäeva 
tähistamine on jäänud traditsiooniks.
    1976. a. suvel läksime esimest korda oma kooli rühmaga EÔM-i. 
Tegime korraliku ettevalmistuse ja otsustasime ühiselt, et kui läheme, 
siis ainult hästi tegema. Nii see oligi. Meie Lustivere rühm tunnistati 
piirkonnas parimaks, vôitsime ka spordis ja isetegevuses. Rühm oli ühtne 
ja sôbralik, selline positiivne. Preemiaks saime kogu rühmaga sõidu 
Naltšikisse, mägedesse. Sôit toimus novembri alguses. Käisime üle 2000 
meetri kôrgusel, täpselt ei mäleta, igatahes oli seal lumi ja suusatati. Mul 
oli 30. sünnipäev - ilus sünnipäev. Nii tuli EÔM-i nakkus kooli ja pärast 
oli veel mitmeid häid koolirühmi, komandörideks ôpetajad  K. Damberg, 
T. Lehola jt.
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    Mäletan meie iga-aastaseid mitmepäevaseid aktiivilaagreid. Eriti on 
meeles 1979. a, kui olime karusnahatöötlemistehase „Linda“ suvilas 
Rohuneemes. Oli väga ilus sügisilm, olime ostnud sadamast mitu kasti 
värsket lesta, suitsutasime seda (alumisel pildil). Samas ahju ümber 

toimus seminar, kus arutasime kogu 
maailma ja oma kooli probleeme. 
Laagri töö ôpilastepoolne juht oli Külli 
Vahtra, kes oli ka mitu aastat kogu 
kooli ôpilasaktiivi liider ja seda väga 
sümpaatsel viisil. Ôpetajatest olid laagris 
veel Maimu Saabas, Kaidor Damberg ja 
Reet Maigre.
    Meie muusikalid oleksid suuremalegi 
lavale sobinud. Kuulen veelgi 
Lumivalgekese Ly Taurami laulu. Paljud 
ôpetajad olid lavastajale K. Dambergile 
abiks. Pärast esietendust olime pisarateni 
rôômsad.
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    Nii, ühest ônnestumisest teise, kasvas rôôm ja kasvas uhkus oma 
kooli üle. Võin ainult imestada, kui sageli olid paljud klassijuhatajad 
ja aineôpetajad valmis loobuma oma vabast ajast - muidu ju ei olekski 
saanud toimuda nii suuri üritusi. Tänuga meenuvad klassijuhatajad ja 
õpetajad, kes alati abistasid: H. Tasmuth, S. Martinsoo, E. Kaugema (teda 
jätkus kohe igale poole), L. Soha, E. Seiler, R. Lainemaa, N. Bušujeva, 
H. Sepp, H. Joon, V. Heinsoo, L. Mets, T. Neeme, H. Paikre, L. Oolu, L. 
Metsaorg (temast peaks kirjutama eraldi raamatu), I. Pôiklik, H. Saga, A. 
Adami jt. Alati ja kôiges olid abiks T. Lehola, M. Saabas, K. Damberg ja 
mu kôige lähemad kolleegid V. Zahharova ja E. Murel.
    Kogu esimeste aastate koolipere mäletab kindlasti energilist kooli 
meditsiiniôde Tiiu Pihlakut. Tänu temale kasvasid lilled kõikides kooli 
koridorides ja klassiruumides – kool nägi ilus välja.
    Argipäevi oli koolis muidugi rohkem ja ebameeldivaid tegemisigi oli, 
aga ôpetaja on juba selline inimene, et kauaks jääb meelde ainult hea, ja 
see on väga hea.
    Ma ei oleks oma endiste ôpilaste vastu aus, kui ma ei meenutaks 
veel oma viimast tööpäeva klassi- ja koolivälise töö juhi ametis. See 
oli novembris 1979. Ma olin just alustanud tundi 4. korrusel, kui 
uksele koputati ja üks noormees palus mind tulla endaga kaasa, et mind 
oodatakse. Mina muidugi, et ei saa tunnist kuskile tulla, mille peale 
astus uksele asendusôpetaja ja teatas, et tema jätkab tundi. Mind juhatati 
aulasse, avasin ukse ja tervituseks kôlas kôva aplaus. Siiani ei saa aru, 
kuidas sai koolimajas  liikuda nii palju ôpilasi ja koguneda aulasse nii, 
et ma ei kuulnud midagi!!! Mind pandi toolile istuma ja tôsteti lavale. 
Minu ümber loeti luulet, lauldi ja tantsiti, tehti näitemängu. Tool koos 
minuga rändas mööda lava, kord olin lava ees, siis tagaääres, lavastus 
esitas mu töid ja tegemisi, repliikides tundsin ära oma ütlemisi. Pisarad 
voolasid ja samal ajal naersin! Ma ei valitsenud üldse olukorda. Järsku 
tundus, et olin kaotamas nii palju sôpru, oleksin nagu alt vedanud neid, 
kellega aktiivilaagris plaane pidasime. Aga elu lihtsalt on vahel niisugune 
- läksin koolist, sest noore inimesena tahtsin veel oma tiibu proovida. 
Kui ma aga pangas, poeletis vôi autoteeninduses kuulen rôômsa „Tere, 
ôpetaja!“, siis tean,  et ma ei kaotanud sôpru.
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Merike Veldt,
I lennu vilistlane, lõpetanud 1976
 
    Tallinna 3. Keskkool alustas tööd 1. septembril 1975. aastal. Esimese 
lennu XI a tuli täies koosseisus üle Tallinna 45. Keskkoolist nagu enamik 
teisi klasse ja õpetajaid. Teadsime juba 1975. aasta kevadel, et uude 
koolimajja Kuldnoka tänavas kolib 45. keskkooli eestikeelne osa.
    Augustis käisime koolis abiks koristustöödel. Veel nädal enne 1. 
septembrit oli koolimajas paras segadus. Ehitajad töötasid lausa kolmes 
vahetuses. Ei tahtnud uskuda, et kohe-kohe algab seal õppetöö. 
    1. septembril 1975 toimuski avaaktus koolimaja ees. Peeti kõnesid, 
anti üle sümboolne võti, lõigati läbi lint ning koolimaja uksest astusid 
sisse 1. ja 11. klassi õpilased. 
    Kooli esimene direktor oli Arno Aser, vanema astme õppealajuhataja 
Veera Zahharova, klassivälise töö organisaator Elle Parik.
    Meie õpetajad:
Luule-Kaja Soha – keemia, bioloogia, geograafia  ( meie klassijuhataja)
Õie Sinimägi – matemaatika
Heidi Paikre – eesti keel ja kirjandus
Edgar Kaugema – ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Jelena Gavrik – vene keel
Evi Seiler – füüsika
Heljo Tasmuth – inglise keel
Leida Tamsalu – saksa keel
Reet Lainemaa – tüdrukute tööõpetus
Albert Halling – poiste tööõpetus
Helle Saga – tüdrukute kehaline kasvatus
Avo Adami – poiste kehaline kasvatus
Aleksander Bulgakov – sõjaline algõpetus
Evi Kaisma – psühholoogia ja pedagoogika
Ellen Koik – muusikaõpetus

    Aastal 1975 oli kehtiv koolivorm, mille juurde kuulus vormimüts. 
Selle kandmist kontrolliti igal hommikul. Mäletan, et õpetaja Kaugema 



12

seisis enne tunde lausa koolimaja ees. Nii pandigi vormimütsid pähe 
natuke maad enne kooli sisehoovi. 
    Sügisel koristasid abituriendid ehitusprahist kooli lasketiiru.
    Mäletan karnevali, kus õhtu naelaks oli saalis ringi tuiskav 
kuradikostüümis tegelane. Ja see oli, nagu hiljem selgus, õpetaja Edgar 
Kaugema.
    Detsembri lõpus toimus nääripidu, mille organiseerisid abituriendid. 
Esitati popurrii, kus igas salmis oli tegelaseks üks õpetaja. Meelde on 
jäänud ainult kaks osa: E. Kaugema “Waterloo” viisiga ja E. Seiler “Oh 
punapea Evi, sinu leegitsev juus…” Me ei mõelnud midagi halba, aga 
nägime, et õpetaja Seiler läks solvunult saalist ära. Näärivana sõitis saali 
Salvo kelgul mööda kaldteed.
    Tüdrukute suusatunnid õp. H. Sagaga toimusid pühapäevahommikuti 
praeguse loomaaia territooriumil Veskimetsas. Kuna sel ajal käidi 
koolis ka laupäeviti, siis oli pühapäevahommikuti kohaleminek tõeline 
eneseületamine. Nimed kirjas, natuke ka suusatatud, läksime hoopis 
sealsamas lähedal elava Merike Lipstoki (Kurg) juurde teed jooma.
    Unustamatu Edgar Kaugema oli meie ajalooõpetaja alates 5. klassist. 
Meie jaoks oli ta lihtsalt Ets. Kui vihastas, siis põhjalikult. Peamised 
pahandused tekkisid spikerdamisega vahelejäämise tõttu. Ajalootundide 
lahutamatuks osaks olid lõbusad jutud Edgari kooliajast ja elust 
“esimeses” Eesti Vabariigis. 
    Ääremärkusena – 1. septembril 2005 kolisin oma 3. klassiga ruumi nr 
203. Tehes lahti kappide uksi, nägin E. Kaugema käekirjaga temaatilisi 
silte:” Küsimused ja vastused”, “Suure Isamaasõja materjalid “jt. Siis tuli 
meelde – see oli ju vanasti ajaloo kabinet. 30 aastat tagasi istusin ise seal 
klassis ajaloo tundides õpilasena, nüüd aga olen samas ruumis õpetaja.
    Meie klassijuhataja oli Luule-Kaja Soha, kes andis ka keemiat, 
bioloogiat ja geograafiat. Temaga oli meil suuri erimeelsusi, aga
me otsustasime selle jää murda. Nimelt läksime terve klassiga tema 
sünnipäeval talle külla. Sealt alates kuni praeguse ajani ei kujuta ette 
ühtegi klassi ega kooli kokkutulekut ilma temata. 
    Heidi Paikret, eesti keele ja kirjanduse õpetajat, iseloomustas äärmine 
täpsus ja kohustusliku kirjanduse väga põhjalik arutelu.
  Aleksander Bulgakovi, sõjalise algõpetuse õpetaja ainet õppisime vene 
keeles. Tihti kuulasime vene sõjaväemuusikat, millest kõige rohkem oli 
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vaimustunud õpetaja Bulgakov ise. Võimalus head hinnet saada oli siis, 
kui kirjutasid vene keeles referaadi Nõukogude armee väejuhtidest.
    Jelena Gavrik, vene keele õpetaja, oli meie klassiga püsti hädas. 
Olime harjunud eelnevalt selliste vene keele tundidega, kus toimus pidev 
suhtlemine vene keeles. Õpetaja Gavriku tundides ei toimunud enamiku 
arvates midagi erilist ning seetõttu tegelesid kõik millegi kõrvalisega, 
kuid kontrolltööd tegime tema suureks üllatuseks hästi. Ja kui klass valis 
üheks lõpueksamiks vene keele, siis hoidis Gavrik pead kinni. Eksam 
sooritati kõigi poolt edukalt.
    Kümme aastat tagasi, kooli 20. aastapäeva õpetajate banketil ütles 
õpetaja nii: ” Mäletan teid hästi, tunnis tööd ei teinud, aga vene keelt 
oskasite.”
    Tiiu Pihlak oli kooli meditsiiniõde, kes hoolitses majas lillede eest, 
pidas tervisealaseid loenguid nii tüdrukutele kui poistele.
    Elle Parik oli meie ajal klassivälise töö organisaator. Sel ajal oli koolis 
komsomoli algorganisatsioon. Kooli komsomolisekretär oli Krista Vulp 
(Suurväli), kooli õppeedukuse eest vastutas Mare Enniste (Sabrak).
    Igas klassis oli õppeedukuse eest vastutaja, kes esitas regulaarselt 
aruandeid õppealajuhataja V. Zahharovale. 
    Kui praegu toimub jüriööjooks kooli ümbruse tänavail, siis kooli 
algusaastail algas see kooli hoovist ja kulges mööda Paldiski maanteed ja 
Rannamõisa teed Tiskre ojani.
    Ka siis andsid õpilased õpetajate päeval tunde, lisaks veel ka 
naistepäeva eel.
    Esimese lennu lõpukell oli mai lõpus. Pärast pidulikku aktust 
istutasime koolimaja ette puu, kuid kahjuks ei läinud see kasvama. Juunis 
algasid lõpueksamid. Sel ajal oli kord selline, et kellel olid tunnistusel 
neljad-viied, need pidid tegema ainult kolm eksamit: eesti keele kirjandi, 
matemaatika ja ajaloo-ühiskonnaõpetuse suulise eksami. Teistel oli lisaks 
veel kolm eksamit. Lõpuaktus toimus 24. juunil 1976, lõpupidu õhtul 
koolimajas. Lastevanemate poolt oli muusikaklassi kaetud pidulik laud. 
Pidu kestis varahommikuni.
    Esimese lennu XI a klassi lõpetas 19 õpilast.                                          
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Direktor Albert Raamat ja õpetajad.

Direktor Raamatu aeg
1978-1999
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Albert Raamat,
direktor ja matemaatika õpetaja 1978-1999

    Alustasin Lilleküla Gümnaasiumis ( sel ajal Tallinna 3. Keskkoolis) 
tööd 6. jaanuaril 1978. aastal. Siis ei teadnud ma veel, et samal 
ametikohal olen kuni pensionile minekuni, s. o. kuni 65-aastaseks 
saamiseni. Tööaastaid tuli selles koolis kokku üle kahekümne. See on 
pikk aeg.
    Alguses oli koolis õpilasi 1500 ja õppetöö toimus kahes vahetuses. 
Põhikoolis oli 5 paralleelklassi – a-st kuni e-ni. Siis ehitati Mustamäele 
uusi koole juurde ja osa õpilasi viidi uutesse koolidesse üle. Näiteks 
54. keskkooli läksid üle korraga terved klassid. Nii jäi meie kool 
väiksemaks.
    Minu ajal alustati koolis arvutiõpetuse andmist. Areng sel alal on 
olnud kiire. J. Loonde esimest arvutit oli terve 307. kabinet täis, nüüd 
on poole klassiruumi suurune vilkuvate tuledega arvuti arendatud 
mapikesepaksuseks. 1990ndatel ehitati linna haridusameti ja Tiigrihüppe 
SA abiga kooli kaks moodsat arvutiklassi. Nüüdseks on kool Tallinnas 
arvutiõpetuse alal juhtival positsioonil.
    Bioloogiat õpetati sel ajal süvendatult entusiastist õpetaja Linda 
Metsaoru eestvedamisel. Lapsed said palju reisidel käia – Kesk-Aasias, 
Krimmis, Eesti looduskaitsealadel. Neid ekskursioone toetas rajooni 
haridusosakond, mille juhatajaks oli L. Fiveger, kes meie koolis ka 
ajalugu õpetas. Toetasid ka lapsevanemad. Raha oli raske leida, kuid 
õpilastele need reisid meeldisid.
    Koolimaja oli ehitatud kehva kvaliteediga, tuli vaeva näha remondiga. 
Veel praegu on alles ja töökorras trepikäsipuud, mis mitukümmend 
aastat tagasi lastevanemate abiga said plastmassi asemel tehtud puidust. 
Koolimaja akende vahetus käis näiteks õppetöö ajal, sest võimalus 
selleks anti ainult sellise tingimusega, et töö kohe ja kiiresti tehtud saaks. 
Tööd tehti klasside kaupa ja muidugi häiris see õppetööd. Aga lõpuks sai 
koolimaja soojaks ja enam ei pidanud õpilased talvel tunnis käpikute ja 
jopedega istuma. Ka põrandaid valati nädalavahetustel. Reedel valatud 
põrandale sai esmaspäeval peale astuda.
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    Kontrolliti ideoloogilise kasvatustöö läbiviimist. Kohustuslikud 
olid poliitõppused, neid korraldas partorg V. Reimal. Ta tegi oma tööd 
korralikult ja palju pahandusi meil ei olnud. Meeles on juhtum, kus 
mind kutsuti Tallinna linnakomiteesse ja sain kõvasti võtta, et meie 
õpilased ei ole sel aastal Balti laevastiku muuseumis käinud. Isa oli 
mul Saksa sõjaväes olnud, hiljem Siberis – seda osati vajalikul hetkel 
parteikomitees mulle alati meelde tuletada. 
    Kuna kool kandis Tallinna “vabastaja” V. Võrgu nime, külastasid 
kaks korda aastas, Tallinna vabastamise aastapäeval septembris ja armee 
aastapäeval veebruaris, kooli 354. polgu veteranid. Lapsed esinesid neile 
ja hiljem istuti kohvilauas. Kooli 2. korruse seinal oli koolile kingitud 
sõjateemaline maal, mille eest kunstnik hiljem raha küsis. Ei maksnud 
me talle midagi, kuigi selle kunstiväärtustki hindamas käidi.
    Igal sügisel käis koolimajas vastuvõtukomisjon. Selle liikmed võisid 
kõike öelda, direktor pidi vait olema. Kord vaatas üks komisjoni liige 
matemaatika klassis hulgateooria valemit A∩B ja teatas targa näoga:
”Teil on siin üks täht valepidi!” Ütlesin, et eks me parandame selle ära 
- hiljem naersime tükk aega selle mehe üle, kes tähtis tahtis olla. 

Albert Raamat matemaatika tunnis (ülal) ja lõpuaktusel (paremal).
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    Hästi toimis koolis klassi- ja kooliväline tegevus. Edukaim selle 
juhtimisel oli Tiiu Lehola. Meelde on jäänud õpetaja T. Lehola 
korraldatud kooli kevadballid, mida on sponsoreerinud kooli vilistlased. 
Enne balle õpiti tantsukursustel vanaaegseid ballitantse. Need olid 
toredad üritused, kasvatuslikud - noormehed ülikondades, neiud 
ballikleitides, isegi ülikooli lõpetanud vilistlased olid ballil. 
    Õppekavad olid kindlaks määratud, neis muudatusi teha ei tohtinud. 
Õpetajate täiendkoolitus ei toimunud tundide ajal nagu praegu. Õpetajate 
palk pole kunagi suur olnud, ei olnud ka siis. Aga mul on alati olnud 
head kolleegid – töökad, tähelepanelikud, sõbralikud. Lilleküla kooli 
õpetajate kvalifikatsioon on alati olnud hea.
    Kool töötas stabiilselt. Igal ajastul, olgu see siis määratletud mõne 
aasta või aastakümnega, on oma nägu ja sisu. Kool on arenenud 
jõudumööda ja mul on hea meel, et areng toimub edasi, kuigi on jõutud 
Tallinna arvestatavamate koolide hulka.
    Kooli algusest on möödunud juba 30 aastat. Lapseiga on möödas.
    Soovin kooli 30. aastapäeva puhul kõigile palju-palju energiat, jõudu 
ning kordaminekuid.
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Anneli Nõlvak,
6. lennu vilistlane, lõpetanud 1981

    Kuigi töötan praegu meie koolis vilistlasest matemaatika õpetajana, 
proovin meenutada hetki koolielust 1. septembrist 1995. a – 22. juunini 
1981. a just õpilasele omase pilgu läbi.
    Miks ma olen just matemaatika õpetaja? Aga sellepärast, et 
matemaatikat õpetas meile meesõpetaja ja mitte lihtsalt õpetaja, vaid 
meie kooli esimene direktor Arno Aser. Matemaatika oli seetõttu kogu 
klassile kõige tähtsam ja tõsiselt (n-ö mehiselt) võetav aine. Teised 
vaatasid meid kadedusega, kui direktor Aser meie tundi tuli. Tunnid olid 
tempokad ja algasid reeglina nii, et kuus õpilast saadeti esipinkidesse 
tunnikontrolli kirjutama ja kaks õpilast tahvli juurde hinde peale 
ülesandeid lahendama, aega selleks 10-12 minutit. Kiire peastarvutamine 
tuli kasuks. Nii tuli igaks päevaks õppida ja vastamiseks valmis olla. 
Mäletan, et ükskord sain õpetaja Aserilt etteütlemise eest “1” suurde 
päevikusse - tol ajal oli see ikka väga haruldane hinne -, aga sain selle 
õiglaselt. 
    Kommivabrik Kalev hakkas sel ajal välismaa eeskujul nätsu 
valmistama ja need, kellel tutvuse kaudu letialuse kaubana õnnestus 
nätsu osta, üritasid tunnis seda ka nätsutada. Aseri tunnis kohe eriti, 
sest kõik tahtsid sellega tema tähelepanu köita, ja see õnnestus ka. Aser 
kutsus meid hüüdnimedega – klassis oli näiteks Kirjak Krista, Professor, 
Seltsimees, Sõbranna jne. Soovisin ka endale kangesti hüüdnime ja 
lõpuks see ka õnnestus. Ülesannetele õigeid vastuseid tuli mult nagu 
automaadist kuule ja nii saingi endale hüüdnime – Automaat.
    Kontrolltööde ajal lasi Aser ridade vahel liugu. Kes selle peale 
itsitas, sai lisaülesande. Et direktorina tuli tal tihti ka tunnist ära käia, 
siis pidime palju iseseisvat tööd tegema. Kui tund oli kunagises teises 
füüsikakabinetis ( praegu 210. ruum), sai ta käia meie tegevust trepilt 
piilumas. Nii võttis ta meid hiljem vahele ja hindas vastavalt.
    Aser armastas meid ja meie teda. Ühel 1977. aasta detsembrikuu 
hommikul teatas ta meile, et kella 14.00-ist peale pole ta enam meie 
kooli direktor ega ka meie õpetaja. 7. tund oli meil fakultatiivne keemia 
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õp. Dambergiga. Olime suhtkoht lärmakas 8. B klass, eriti viimastes 
tundides. Seekord istusime haudvaikselt. Keegi ei võtnud töövahendeid 
välja, keegi kellegagi ei lobisenud. Kaidor Dambergi tund jäi tookord 
andmata, sest me leinasime oma matemaatika õpetajat ja direktorit.

A.Aser aktusel 1. septembril 1977.

    Aseri asemel tuli meie järgmisse matemaatika tundi direktor Albert 
Raamat, pikk joonlaud käes ja sinine kampsun seljas. Tegi kolm tundi 
järjest kogu klassile tunnikontrolli. Sain ainsana kolm viit. Tahtis 
teada, kes on Nõlvak, pidin pingist läbi vajuma. Direktor Raamatut me 
kartsime ja austasime. Ta rääkis järsult ja valju häälega. Vahel viskas ta 
tunnis sarkastiliselt mõne arvel nalja ka:”Ega matemaatika pole hiina 
keel, et din-din on kaks puud ja din-din-din juba mets.” Kõige rohkem 
kartsin kontrolltööd nelja saada – siis ( õnneks juhtus seda küll harva) 
kommenteeris ta, et kui hobune komistab neljal jalal, miks ei või Nõlvak 
siis kahel jalal komistada. 
    Kui nüüd on õpilasel koolis nn valikained, siis meie eest oli kõik ära 
otsustatud. Kuna meie bioloogiaklassis ei õppinud, tuli meist kasvatada 
tublid töölisklassi liikmed. Koolile olid määratud šeflusettevõtted
– tüdrukutele nahakombinaat Linda, poistele tehas Ilmarine. Pärast 9. ja 
10. klassi käisime kuni jaanipäevani Lindas praktikal. Enne seda olime 
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terve õppeaasta igal nädalal kaks tundi omandanud teooriat ja sooritanud 
arvestuse. Vabriku tsehhid olid linna peal laiali. Hommikul seitsmeks 
läksime tööle ja üheks saime vabaks. Kleepisime hinnalipikuid, 
pakkisime toodangut, stantsisime, lõikasime välja šabloone, tegime 
karusnahast mütse. Saime töö eest vist isegi mõned rublad ja õiguse 
töötada Lindas. Erialalt võiksin olla karusnahaköösner, mul on isegi 
vastav 3. kategooria köösneri tunnistus. 
    Üks tõeliselt unustamatu aine oli sõjaline algõpetus. Tund toimus vene 
keeles, tüdrukutele ja poistele eraldi. Tundi andis tovarištš podpolkovnik 
Bulgakov. Olin rühma komandör, tunni alguses pidin tüdrukud üles 
rivistama ja raporteerima sm. Bulgakovile, et oleme valmis kodumaad 
kaitsma. Kooli keldris lasketiirus tegime rividrilli: marssisime, selg sirge, 
rind ees, kõht sees, seelik seljas, ikka vasak-parem, vasak-parem! Kogu 
rühm pidi käsklustele, nagu ümberpöörd!, sammu marss!, reageerima 
murdosa sekundi jooksul, marssisime ja pöörasime seni, kuni ükski meist 
enam ei koperdanud.
    Tunnis õppisime, millised on tähtsad kommunistliku partei kongressid, 
kuidas näevad välja 15 liiduvabariigi lipud, millised on sõjaväe auastmed 
ja vastavad pagunid, kuidas anda sõjaolukorras haavatutele esmaabi, 
kuidas mõne sekundiga gaasimaski endale ja “haavatud kaaslasele” pähe 
panna, kuidas laadida revolvrit ja aja peale kokku panna Kalašnikovi 
automaati. Ka püssilaskmine vaenlase pihta tuli selgeks õppida. 
Meenub seik 25 m kauguse sihtmärgi laskmisest. Olime kõhuli, ikka 
koolivormiseelikutes, ja paugutasime. Sm. Bulgakov seisis pikksilmaga 
meie taga ja luges tabamusi: “Uuetoa-10, Pentjärv-8…” Aga Nõlvak 
polnud märklauda isegi riivanud. Bulgakov asus siis kaksiratsi üle minu 
püssitoru, pani näpu minu näpule ja käskis aeglaselt päästikule vajutada, 
samas hoolega sihtides. Ja siis käis pauk! Bulgakovi püksisääred 
hakkasid värisema, vedas, et alampolkovnik haavata ei saanud! Mind 
löödi lasketiirust välja ja sain kahe. Üks kolmest neljast lõputunnistusel 
oligi mul sõjaline algõpetus.
    Mida me koolis peale õppimise veel tegime?
    Minu ajal olid õpilased kohustatud tegema igas veerandis 25 
ühiskondlikult kasuliku töö ( ÜKT) tundi, hinne märgiti ka tunnistusele. 
Kuidas neid tunde tehti? Näiteks 2 kg vanapaberi eest sai ühe 
tunni, vanapaberi kogumises käis personaalne ja klassidevaheline 
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võistlus ja parim klass sai tasuta bussiekskursiooni. Koolis korraldati 
hoogtööpäevakuid, sisuks kooli ümbruse koristamine, parkides lehtede 
riisumine, kooli nn. objektide ( koridori seinte ja põranda, klassi ja 
koridori akende jms ) pesemine. Tunde andis klassi suurpuhastus, 
õppematerjalide valmistamine, seinalehtede tegemine, raamatukogu 
kartoteekide kirjutamine. Tublimad kirjutasid hinnetelehti. Kool oli 
bioloogiakallakuga ja kõik nurgad, aknaalused ja koridorid olid täis 
lilli, mille eest hoolitses tollane medõde Pihlak. Kord saime isegi kõige 
rohelisema kooli nimetuse. Lillede hooldamise eest sai jällegi ÜKT 
tunde. Põhiline töö oli aga sügisene kartulivõtt ja põldudelt kivide 
koristamine, mille ajal sai terve nädala koolist priiks. Mõnikord oli 
maa külmanud, näpud külmast kanged, aga töö pidi käima, traktor 
ei oodanud. Mingi aeg oli sööklas nn tervisenurk, kus vabatahtlikud 
õpilased müüsid vahetunnis porgandeid, õunu, ploome, mahla ja harva 
kohukesi. Oli küll õuna-, tomati-, ploomi- ja viinamarjamahla, aga 
apelsinimahlast polnud keegi kuulnud, sest apelsinegi polnud müüa. 
Üks müügipäev andis jälle ühe ÜKT tunni. Sööklast tuleb veel meelde, 
et esmaspäev oli alati piimasupipäev, neljapäev kalapäev, kus serveeriti 
siniste kartulite kõrvale musta lihaga kala.
    Vahvad olid koolipeod, eriti nn lahtised peod, kuhu ka teiste linna 
koolide õpilased tulla võisid. Uudis lahtisest peost levis kulutulena. 
Esinesid ka ansamblid – Apelsin, Rock Hotel, Vitamiin jt.
    Hästi armas oli jalutada varasügisel ja kevadel vahetundides õues. 
Ebameeldiv oli vahetundides koridorides ringiratast jalutada, nagu 
koolikord ja korrapidaja-õpetajad nõudsid. Aknalauale või seina vastu 
toetuda ei tohtinud, kohe tuli õpetaja keelama. Minu ajal pidasid korda 
ka õpilased. Korrapidajaklassiks oldi järgemööda, hommikul kell pool 
8 oli nn lineika, kus korrapidajaklass rivistati 1. korruse pikas koridoris  
üles ja anti ülesanded, kes kus korda peab. Neid omakorda kontrollis 
korrapidaja-brigadir. Kõik korrapidajad-õpilased pidid käe ümber 
kandma punast linti.
    Meeles on kõikvõimalikud pioneeriüritused. Näiteks 2. detsembril oli 
üleliiduline pioneeride raadiorivistus, kõik 15 liiduvabariigi pioneerid 
rivistusid üheaegselt ja Moskva raadiost kanti üle venekeelne tervitus. 
Enne 7. novembri ja 1. mai paraadi tehti ümber koolimaja rividrilli. 
Märkimisväärsed on tollase partorgi õpetaja Reimali reidid kooli 



22

Pioneeride koondus Tööliste Keldris 1970ndatel (ülal).
Valmistumine rivivõistlusteks 1980ndatel (all).
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Pioneeride toa rekvisiidid. 1980ndate lõpp (ülal).
Oktoobrilapsed esinevad. 1980ndate algus (all).
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nurga juures, kus ta kontrollis kooli vormimütsi ja pioneeride punase 
kaelarätiku olemasolu. Eriti aktuaalne oli see enne paraade, sest paraadile 
tuli teatavasti minna vormimütsi ja kaelarätikuga. 
    Kõige luupainajalikumad mälestused meenuvad seoses ÜLKNÜ-sse 
ehk komsomoli astumisega. Kõik, kes said 14 täis, pidid kohe astuma 
komsomoli ja hakkama maksma 2 kopikat liikmemaksu. Nime poolest 
oli see vabatahtlik, tegelikult paljudele sunniviisiline ja ahistav, sest 
päevast päeva korrutati, et peab astuma, peab astuma komsomoli, 
muidu ei võeta ka ülikooli. Kui meie 11. b 1981. a  VI lennu koosseisus 
kooli lõpetas, oli õnnestunud 9 õpilasel sellest ikkest pääseda. Üks olin 
mina. Andku klassijuhataja Sirje Martinsoo meile andeks, et talle oma 
jäärapäisusega peavalu tekitasime. Tegelikult oli osa komsomoliüritusi 
toredad, neist jäime muidugi ilma. Mitteastumine oli põhimõtteline 
– vabatahtlik ja sunniviisiline ei saa olla koos nagu kaks-ühes- šampoon. 
Komsomoli astujatel oli muidugi võimalus karjääri teha, aga need, kes ei 
astunud, olid tegelikult suuremad (ära)tegijad.
    Tegelikult, nii õpetajate kui õpilaste hulgas oli üks osa auahneid, 
tões ja vaimus ideoloogiliselt küpseid kommunismiehitajaid, teine 
osa riigikorda kas siis vaikselt südames või avalikult trotsivaid 
protesteerijaid. 
    Nii mäletan oma kooliaega tollases Tallinna 3. Keskkoolis.

Direktorid ja õpetajad VI lennu lõpupeol.
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Linda Metsaorg,
bioloogia õpetaja 1978-2003

25 looduse õpetamise aastat

ALGUSAASTAD

    1976. a. sügisel avati Tallina 3. Keskkoolis bioloogia süvaõppeklass. 
Olin sel ajal veel juhtimas Vabariiklikku Noorte Loodusesõprade 
Keskmaja. Kõik, mis bioloogia alal õpilastele tollal toimus, käis ikka 
läbi loodusmaja. Üle 15 aasta sellel tööpõllul andis rikkalikult kogemusi 
looduse õpetamiseks vahetult looduses.
    1978. a. sügisel asusin tööle Tallinna 3. Keskkoolis, esialgu geograafia
õpetajana.
    Peatselt sain hakata töötama bioloogia õpetajana, et rakendada 
looduselähedast õpetust bioloogiakallakuga klassidele.

20 LENDU BIOLOOGE

    1979. a. kevadel lõpetas kooli I lend abituriente, kes olid õppinud 
bioloogiat süvendatult. Igal bioloogiaklassil kujunes välja oma 
bioloogiapäev kooli tunniplaanis. Bioloogiaklasside õpilased said 
põhjaliku ja mitmekülgse ettevalmistuse mitte üksnes teoorias, mida 
õpetas õpetaja Ülle Rein, vaid just praktilises loodusetundmises, mis 
mulle eriti oluline tundus. Olgu selleks siis samblikud, samblad, seened, 
puud-põõsad, mardikad või liblikad. Väga palju tegelesime  lindudega, 
sest nende uurimist soodustasid kevad-suvised õppelaagrid Paatsalus. 
Sealsed linnusaared ja salumets olid õppetööks unikaalsed paigad. 
Rõngastasime keskmiselt 4-5 tuhat lindu, kuid mõnel kevadel veelgi 
enam.
    Aktiivsele loodusevaatlemisele ja -uurimisele innustasid õpilasi 
ekspeditsioonid väljaspoole Eestit. Igal kevadel käidi Krimmis ja 
mõnel Nõukogudemaa looduskaitsealal – Põhja linnulaatadest alustades 
ja Taga-Kaukaasia ning Kesk-Aasia kõrgete mägede või kõrbetega 
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Õpetaja Metsaorg bioloogidega looduses (ülal).
Toomas Armuliku kaart sõjaväest õp. Metsaorule (all).
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lõpetades. Ekspeditsioonile pääsemiseks käis äge rebimine pea 60-
st keskkooliõpilasest koosnevas ja viieks võistkonnaks jagunevas 
bioloogiaringis, kus tehti mälumänge ja koostati uurimistöid.
    20. lend biolooge lõpetas 1998. aasta kevadel. Ühtekokku said 
bioloogias süvaõpet 566 õpilast.

KESKKONNAPROJEKTID

    Kontaktid sõpruskoolidega Soomes ja Rootsis algasid 1990. aastal 
seoses Läänemere projektis osalemisega. Esimese külaskäigu Soome 
Kankaanpää Lukiosse tegin oma klassiga, kus heaks abiliseks oli kaasas 
lapsevanem Mati Järvis. Pidevad õpilasrühmade vahetused leidsid 
aset edaspidi Nynäshamni ja Särholmeni gümnaasiumidega Rootsis 
ning  Langinkoski Lukioga Soomes. Nende koolide õpilastega osaleti 
ühistes keskkonnaprojektides, nagu Läänemere Projekt, Life-Link 
(globaalne keskkonnakaitse), Norra Looduskaitse Seltsi õhusaaste ja 
energia projektid, vee-uuringu ühisprojekt (Itaalia - Soome – Eesti), 
rannikuvaatlused Euroopa koolide Noorte Keskkonnareporterite projektis 
jt. Aktiivse ja tulemusliku töö eest kutsuti meie kooli õpilasi osalema 
rahvusvahelistes laagrites ja konverentsidel Pariisis, Viinis, Geelis, 
Brüsselis, Peterburis jm. 

MUUTUSED ÕPPEKAVAS

    Aasta-aastalt suurenes vajadus õpetada noori tundma ja kasutama 
arvutit ning  oskama paremini võõrkeeli. Rõhuasetus sellele meiegi 
koolis andis lootust õpilaskontingendi suurendamiseks gümnaasiumiosas. 
Samaaegselt vähenesid tunnid looduse-ja keskkonnaalasteks välitöödeks, 
kuni jõuti välja keskkonnaõpetuse õpetamiseni valikainena 1-2 tundi 
nädalas. Positiivse erandina, võrreldes teiste Tallinna koolidega,  
finantseeriti meil munitsipaaleelarvest minu kui  keskkonnaõppe
projektijuhi tööd, et jätkata keskkonnaprojekte.
    Seega tuli enamasti õpilasi kaasata uurimisprojektidesse väljaspool 
tunniplaani või teha erikokkuleppeid aineõpetajatega. Üldhariduskooli 
õppekavasse on kirjutatud läbiva teemana “Keskkond ja säästev areng”, 
mis tähendab, et kõik aineõpetajad tegelevad sellega oma õppeaine 
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kaudu. Tegelikult see koolides ei toimi, kuna puuduvad riiklikult paika 
pandud võimalused. Haridusjuhid on arvamusel, et õpetajad on lihtsalt 
mugavad ega vii õpilasi klassiruumist välja, ei korralda õues õppimist. 
Mina nii ei arva! 

TULEVIKULE  MÕELDES 

    Pikaajalised kogemused tõendavad, et keskkonnaharidust tuleb 
käsitada kui kõikidele inimestele vajalikku haridust, kui üldhariduse 
loomulikku osa, mitte kui huviharidust, mis sõltub tellijast –
lapsevanemast. Seega, keskkonnaharidus peab olema üldhariduskooli 
õppekava osa. Õppekavas peaks olema selleks igas klassis vähemalt 
2 keskkonnapäeva õppeaastas, et loodus- ja keskkonnaharidust saaks 
anda praktilise tegevuse kaudu vahetult looduses. Selleks on loomisel 
vastavate keskuste võrgustik üle Eesti, mida finantseeritakse mitte ainult
projektipõhiselt, vaid peamiselt riiklikest vahenditest. Neil keskustel 
on oma programmid ja spetsialistid, et õpetada tundma kas metsa, raba, 
märgala, lindude või merega seonduvaid elukooslusi.
    Loodan oma praeguses elukohas Lahemaal Eru lahe kaldal panna aluse 
merega seotud loodushariduse keskusele.Tegelen selle käivitamisega 
juba viiendat aastat. Püüan säilitada optimismi, kuigi näib, et võitlen 
tuuleveskitega. 

KOHTUMISRÕÕM

    Kõige suuremaks rõõmuks õpetajale elu jooksul tehtu eest on muidugi 
kohtumine oma arvukate õpilastega, kes jätkuvalt tegelevad looduse 
uurimise või kaitsega või hoolitsevad selle eest, et tema pereliikmed 
oleksid loodussõbralikud.
    Suur tänu teile, et olete tänaseni meie kooli loodusealast mainet kõrgel 
hoidnud!
    Küll tuleb kunagi uuesti päevakorrale bioloogiaklassi avamise vajadus, 
et olla valmis saabuvaks bioloogiasajandiks. Suurimaks rikkuseks 
inimkonnale on rikkumata loodus!
    Rõõmsate kohtumisteni teiega, kallid lillekülalased! 
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Liina Eek-Piirsoo,
15. lennu vilistlane, lõpetanud 1990

13. X
    Meie klass on läbi aegade olnud meie kooli kõige parem klass, selles 
pole mingit kahtlust. Lisaks oleme meie õpetaja Metsaoru lemmikklass, 
isegi kui ta seda ise ei tea. Kui eemalt vaadata, siis polnud meis midagi 
nii erilist – hiigelsuur klass, ligi 40 vinnilisevõitu teismelist. Esimene 
aastakäik, kes suurtel Venemaa-reisudel enam ei käinud. Eriliseks tegi 
meid aga Metsaorg ise, kes meid, mitmepäist määgivat ja põtkivat karja, 
loodusesse viis ja hea ja kurjaga loodusteadust meie peadesse ajada 
püüdis, rohkem või vähem õnnestunult. 
    Tõeline elu sai alguse Paatsalu suvisest välipraktikast. Mõtlen, et 
oli aga Metsaorul julgust meid sinna kadakate vahele viia ja seal lahti 
lasta. Aga kadakate vahele me kadusime oma viledate puldantelkidega, 
poisid salaõlledega ja tüdrukud salapäevikutega. Takkajärgi mugandunud 
maailmast vaadates on raskegi aru saada, kuidas me seal hakkama saime 
– polnud meil seal ei kempsu ega vannituba, pissisime põõsastesse, 
kakasime naabri kempsu, kuni naaber ahastuses sellele taba ette pani. 
Pesime end meres või siis ei pesnud üldse, ja keegi peale otseste 
telginaabrite ei nurisenud. Sest see kõik oli täiesti mitteoluline. Oluline 
oli laidudel käimine, lindude rõngastamine ja linnupoegade kogemata 
surnukstallamine, sigavarahommikused linnulaulukuulamised, salaja 
pardimunade söömine (neil oli neid ju palju!) ja kõikide piinaks taimede 
õppimine. Metsaorg pani kogu oma võhma meie jaoks välja – ja seda 
oli tal palju. Küll jaksas ta meid hommikuti üles ajada linde kuulama, 
küll loenguid pidada, küll kohalike joodik-kalameestega viinajoomist 
imiteerida – kõik meie hüvanguks, et me saaksime paadiga Orikutele 
sõita. Meie omalt poolt rakendasime kogu oma nutikust, et teda lollitada 
ja kergemini läbi saada. Tuli meelde jätta, et sirelipõõsas laulis alati 
pruunselg-põõsalind, roostikus rästas-roolind, siisike oli see, kes üle 
lendas, ja metskiur, kes keerutas. 
    Aeg rannakadakate vahel, Kuradisääre ja Inglikintsu kividel möödus 
kiiresti. Peale sturmade ja tunkede takerdusid ka meie hinged kadakate 
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vahele. Kui laager ära lõppes ja meile buss järele saadeti, siis pudenesid 
mitmed meist Metsaoru ahastuseks põõsaste vahele ja “kadusidki” ära, 
kuniks buss lahkus, ja alguse said meie nn “kolmandad vahetused” 
– organiseerimata laagrid, kus me tegime kõike, mis pähe tuli. Näiteks 
paadi (Bella, loomulikult) uputamine, kuigi see oli küll kogemata 
– arvan, meri vist, ütles sõber Ott lirtsudes merest välja ronides. Kurat 
teab kust saadud piirituse joomine (õpetaja Reinu tagant pätsatud?), 
ohjeldamatu lõkketegemine, laulmine, kohustuslikud päikeseloojangute 
vahtimised, mööda võsa ukerdamine puukide ja sääskede meeleheaks. 
Meie õnneks elab Olavi isa Paatsalus, ja sel perekonnal ei jäänud muud 
üle kui leplikult meid kõiki oma lasteks võtta – nende õue peale me 
ikka lõpuks kogunesime, näljased, haisevad, magamata, kampsunid 
okkaid täis, püksipõlved maani veninud. Olavi ema, tiibadeta ingel, 
vaaritas meile süüa – SOOJA süüa, ja LIHA, sai saunas käia ja siis lakas 
magatud elik siis mitte magatud, sest lakk kõsises öösiti itsitamisest ja 
nahistamisest. 
    Suvel metsistunud lapsi kooliseinte vahele suruda polnud mitte lihtne. 
Nii mõnigi õpetaja kaotas oma närvid ja enesevalitsemise, aga nimesid 
poleks vist sünnis nimetada. Kuigi Olavi katkilöödud kitarri mäletame 
me kõik… Tegelikult olime me ju väga paid lapsed, ja meie naljad olid 
üldiselt üsna süütud, mõnikord küll täiesti arulagedad. Nagu elavnurga 
põrandale lõkke tegemine – suvenostalgia, lõket vaja! Aga kool maha ei 
põlenud ja elasime edasi nagu rotid urus. 
    Pesaks oli meil täiesti oma klass – elavnurga vastas kõige tagumine 
klass, meie pelgupaik ja asenduskodu. Kuidagi kujunes nii, et mõnele 
meist oli see tõeliseks teiseks koduks, eriti Marja kandi asukatele. 
Paaril poisil olid kas võtmed või oskasid nad Vasara lukke lihtsalt lahti 
muukida, nii et õhtuti käisime tihtilugu klassis istumas. Ega me midagi 
halba ei teinud, istusime niisama, mängisime kaarte, õppisime, kuulasime 
muusikat – meil oli seal vana grammofonilogu ja raudvaraks Tchornõi 
kofe plaat. Ilmselt Urmo algatusel tehti klassi tagaseinale seinamaaling, 
lakke tõmbasime kalavõrgud, ja mingil ajal oli meil seal isegi kassipoeg 
Luki, aga ma ei mäleta, mis sest kassist lõpuks sai. Ei puudunud ka 
väike elektripliit, et süüa teha. Marja poest tõime pelmeene ja kuidagi 
neid siis seal sussutasime. See oli ühe jõulu ajal, kui klass oli pooltühi ja 
meil oli kirjanduse tund. Tagapingis tegi Kaki pelmeene, õpetaja Neeme 



31

mängis aga, häbelik naeratus näol, poistega turakat. Mis ei tähendanud, 
et me üldse ei õppinud. Samas klassis olid meil vahel õhtused kirjanduse 
tunnid, slaidiprogrammi ja luuletustega. Meie kohmakavõitu poisid 
lugesid hingestatult luuletusi, taustaks Paatsalu päikeseloojangute slaidid.
    Paatsalu on küll meie ametlik Meka, aga ringi uidatud sai 
kõikjal, aastaajast või ilmast küsimata. Peaaegu kohustuslikud olid 
linnuloendused. Keegi ei küsinud, miks me seda teeme, sõbrad seljakott 
ja sturma olid ikka nurgas valmis, et võssa pageda. Vahel ametlikult, 
vahel mitteametlikult, vahel lausa valet appi võttes, Metsaorul suud 
ja silmad täis luisates. Linnud tahtsid lugemist. Poiste linnulugemised 
Särghaual olid kuuldavasti küll vahel sellised, et kui õhtul oli liiga 
palju õlut joodud, siis hommikuti vedeldi naril ja mängiti Ameerika 
kurbmängu – mitu näppu keegi püsti viskab, niipalju sinitihaseid 
loenduslehele märgiti. Aga üldiselt käisime me ikka ausalt võsas 
ragistamas. Talilinnuloendustel sai lõmpsaukudesse kukutud ja, hambad 
ristis, rada läbitud. Priit veeretas end pikali jõejääst üle, kus juba kollane 
jääminekuvesi peal oli, aga Jumal pani käe alla ja ellu jäime me kõik, 
linnud said loetud ja meie elu oli ikka ilus. Kuniks saabus lõpueksamite 
agoonia ja me maailma peale laiali pudenesime, enamus küll Tartusse 
kas ülikooli bioloogiat õppima või EPAsse. Aga ega see formaalne 
koolilõpetus midagi lugenud, me jätkasime edasi kokkusaamisi nime all 
klass 13. X. Tihtilugu kogunesime (koguneme) me ikka veel, 15 aastat 
hiljem, Paatsallu Olavi õue peale, küsimata, kas pere meid näha tahab 

– muidugi 
tahab, pääsu 
pole. Me oleme 
lihtsalt niivõrd 
hea klass, kõige 
parem meie 
koolis

Pildil: Nigula 
rabas 1990. a 
sügisel.
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Epp Hunt,
14. lennu vilistlane, lõpetanud 1989

    Minu jaoks oli kolmas keskkool elu kolmas kool. Esimene kool, mis 
tähendas pääsemist materialismist.
    54. koolis oli ülioluline, et kõigil oleks lahedad riided, tuttav 
välismaal, nätsu, valuutat...
    3. keskkoolis oli lahe olla keegi, kes on millestki sügavalt huvitatud. 
Bioloogid ja rohkem-bioloogid ja päris-bioloogid... Niiviisi jagasid 
ennast bioloogiaklasside õpilased. Rohkem- bioloogidele oli rohkem 
lubatud. Nii võis keskkoolist üsna puhta lehena läbi tulla.
    Kannatan tänapäevani koleda numbrikrambi all. Ükskord nägin 
unes, et oli mingi kena piknik ja palju ilusaid tarku inimesi koos, 
siis seltskondliku mängu käigus kuulutati välja väike viktoriin, 
matemaatilised valemid ja tekstülesanne õunapuult langenud õunte 
kohta. Jõudsin ringi pindala valemi välja mõelda ja ootasin õudusega, et 
kogu seltskond saab teada, kui nõrk ma matemaatikas olen ja kui jube 
hirm mul igasuguste rehkenduste ees on. Aga siis algas õnneks keset 
pidu hoopis sõda ja pommitamine ning viktoriin jäi katki - uskumatu 
kergendustunne.
    Riietuses piisas meil rohelisest presentkehakattest sturmast ja 
välitaskust ja binoklist. Tuli olla õigel ajal õiges kohas ja teha õigeid 
asju, nt läbida 10 km linnuvaatlusradu. 
    Ronida varakevadel Ülgase koobastes oli võimalik juba ainult eriti 
äravalituile, sest nahikute (nahkhiired meie keeli) und ei tohtinud suure 
kambaga segada. Nahikud e. nahkhiired magavad kenasti rippudes. 
Neid väga häirida ei tohi. Kui uni ära läheb, siis ainevahetus kiireneb ja 
rasvavaru saab otsa ning nahik sureb. Mina käisin kaasas ja käitusin nii, 
nagu peab. Lauri Lutsar teadis nendest kõik. Mina mitte midagi muud  
kui see, mida tookord nägin. Hinge läks ikkagi, aga teadusest jäi asi 
kaugeks.
    Saime käia kakke kuulamas kevadistel varahommikutel, kuldkinga 
imetlemas, saime paljude peidu- ja ööbimispaikade omanikuks, sest 
neid võis iga mööduja vabalt kasutada, tuli vaid kohta teada – Eestimaa. 
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Bioloogid linnuloendusel.

Olime rikkurid. 
    Ja mets oli nii püha koht ...
    Fännamine oli väärtus. Fännasime loodust ja üksteist ja suurema ja 
sügavama ja tõelisema huviga loodusuurijaid endi hulgas. Ilma selleta 
oleksin vist hukka saanud. Täielikku alaväärsusesse surnud või ennast nii 
palju pidanud ümber tegema, et isegi enam poleks ära tundnud. Ime siis, 
et mu keskharidus nii valge lehe moodi välja näeb. 
    Õnneks võeti kõik ülikoolis uuesti läbi. Palju targem pole nüüdki.
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Vambola Jürgenson,
14. lennu vilistlane, lõpetanud 1989

    Öö läbi arvuti taga istutud, mängu mängitud, pea virtuaali täis 
ja irreaalne. Eks see arvutiga mängimine üks tänapäeva hullemaid 
narkomaania vorme ole. 
    Lihtsalt kaod aastaks-paariks virtuaalsusesse...
    Kardan, et mingit juttu siit küll ei tule, kui, siis “Pildid minu 
mäluseinal”, nagu mu lõpukirjandi teema oli. :)
    Ja eks need pildid sellise kahtlase väärtusega ole ...
    Õpetaja Metsaorg korraldas üheksanda lõpetajatele kevaditi lindude 
rõngastamise laagrit Paatsalus. See oli tore paarinädalane üritus. 
Telkidega vabas looduses. Hommikul vara käisime linnulaulu õppimas, 
päeval laidudel linde rõngastamas.
    Minu õhtud õllega lõkke ääres kippusid vaevu enne linnulaulu 
lõppema... kuid karmiinleevikese tunnen siiani häälest ära.
    Katsun ühte keskmist päeva meenutada...
    Hommikul, päike vaevu silmapiirile kerkinud, ärkan telgi hirmsa 
rappumise peale. Keegi karjub:”Sööööööömaaaaa!” Selge. Hommikuse 
linnulaulu olen jälle maha maganud. Mis, kurat!!!! Telki mitte ei 
raputata, vaid lohistatakse mere poole ... ja mina olen jällegi see viimane 
magaja!!! Nõudepesust seekord siiski pääsen ...
    Nüüd siis laidudele rõngastama. Keset tuhandeid kajakaid ja tiire on 
ka hahk ja luik oma pesa laiu roostikku pununud. Püüame tibusid ja 
rõngastame neid. Mõõdame munade haudumisastet. Pistame nad vette, 
selle järgi, kuidas nad vees istuvad, saab arvata, millal pojad kooruma 
hakkavad.
    Tiirud armastavad mu kiilakat pealage ja jälle pole mul mütsi kaasas. 
Mitu nokajälge veel vaja on, et meelde jääks!?!
    Vanalinde püüame pesapüünisega. Rõngaste järgi saame teada, kus 
meie linnukesed kõik rännanud on.
    Melu-elu algab siis, kui laidudelt tagasi oleme. Olen osav noaviskaja, 
ka kirveheitmises olen kõva käsi. Ega ei lähe päevagi mööda, kus ma 
oma võimsat seatapjat või iseraiujat mõne seina või puu poole ei heidaks. 
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Proovin läbi tiheda põõsa kirvega kuivanud puud tabada. Kes oleks 
osanud oodata... Klassivend, kes just selles põõsas oma hädasid ajab, 
saab küll poole kiiremini ja poole suurema kogusega hakkama, kui tal 
alguses plaanis oli. 
    Kujutan ette, mis tunne on, kui kirves kõrva äärest mööda vilistab. :) 
Ausõna, mina teda seal kükitamas ei näinud. Aga kuulda saan kohe, ja 
näha ka, kui kirves minu poole tagasi hakkab lendama.
    Õhtul lõkke ääres igapäevast lisandit tee sisse kallates hakkab silma 
kuivanud kadakas ... mis just tüdrukute telgi ette on kasvanud.
    Jaa ... kuivanud kadakas põleb nagu säraküünal.
    Ei tea, kuidas üks telk küll sellise kisaga ise jooksma oskab hakata? :)
Nüüd sai mõttelõng otsa....

Bioloogid Ruhnu saarel 1992. kevadel.
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Alo Vanatoa,
14. lennu vilistlane, lõpetanud 1989

    Nojah, kui kästakse meenutada midagi, mis oli nii aastat 15 – 16 
tagasi, siis esimesena tuleb pähe:“Oh jumal, kas tõesti nii ammu?” 
Vähemalt minul oli see küll esimene mõte. Ega siis midagi, katsume 
meelde tuletada, mida ma sellest ajast mäletan.
    Tegelikult on minu esimene mälestus oluliselt varasemast ajast, oma 
27 aasta tagusest minevikust. Mina polnud lasteaias käinud ja käisin 
seega nullklassis. Ja sellest on mul meeles, et meil ei lubatud koduseid 
töid kusagile üles kirjutada, me pidime need meelde jätma. Ja meie 
õpetajal olid kuidagi imelikud hambad. Hiljem sain ma aru, et talle 
paigaldati samal ajal hambakroone, aga siis tundus see kuidagi imelik ja 
kergelt õudne. Samast ajast meenub mulle tutvus ühe inimesega, keda ma 
siiamaani tunnen. Masendav küll, aga on keegi, keda ma tunnen juba 27 
aastat. Ja samuti läheb minu tütar homme juba teise klassi. Nojah. Edasi 
meenub esimene klass ja see, et laupäevahommikuti anti meile koolis 
söögiks munaputru, mis on mulle meelde jäänud ühe ebameeldivama 
söögina. See oli sinine ja vesine ja muidu kole. Aga muidu tundub, et 
esimesed kolm klassi olid ilmselt suhteliselt kuldne noorus, kuna midagi 
eriti sellest meeles pole.
    Põhikooli algus on aga jälle kuidagi mälestuste hulgas. Ilmselt 
peamiselt seetõttu, et siis me pääsesime algklasside eraldatud tsoonist 
välja muude inimeste hulka. Ja siis õnnestus mul ilmselt esimest korda 
näha teise korruse ühes koridoris maali mingisugusest tankilahingust. 
See oli masendavalt suur ja kuidagi hirmutav. Meenuvad ka mõned 
pioneeride koosviibimised, aga juba tunduvalt ähmasemalt. Ja siis on 
jälle hulk tühja maad.
    Järgmisena tuleb meelde juba keskkool (ilmselt siis gümnaasium 
praeguses mõistes). See oli teadagi suurte muutuste aeg nii mulle 
isiklikult kui ka ilmselt paljudele teistele. Esiteks, võtsin kaalus alla 
nii oma kakskümmend kilo ja muutusin ühe suvega enam-vähem 
atleetlikuks poisikeseks. Teiseks moodustusid need klassid ju kuidagi 
üle kogu linna kokku tulnud inimestest, mis tähendab, et me ei tundnud 
üksteist kohe üldse. Mina leidsin mingil põhjusel, et oleks tore õppida 
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1980ndate lõpp, muutuste aeg, tõi nääride asemele jõulud.

bioloogiaklassis. Miks just seal, ei ole hetkel mingit ettekujutust ega 
mälestust. Ma ei kahetse seda, sest sellest on saanud mulle elukutse 
ja mulle meeldib see, mida ma teen. Aga tollel ajal polnud ma mingi 
veendunud roheline ega harras naturalist. Nii mõnigi asi tundus mulle 
tüütu ja igavana ja oluliselt rohkem meeldis mulle kusagil nurgas 
raamatuid lugeda. Kuid pikapeale, osalt muidugi isiklikel põhjustel, 
hakkas mulle meeldima ka kusagil rabas ringiuitamine. Isiklike 
põhjustena tulevad mõistagi arvesse, nagu ma nüüd oma eriala tõttu (olen 
nimelt füsioloog) tean, peamiselt normaalsed muutused hormonaalses 
tasakaalus. Kuna meil kui bioloogiaklassil oli ette nähtud ka mitmeid 
ekspeditsioone ja välipraktikaid, siis mahuvad siia perioodi ka esimesed 
kokkupuuted üleujutatud telgiga, konstantselt märgade riietega ja 
piiritusega maitsestatud teega, mis sellisel puhul sageli aitas. Aga muudel 
puhkudel jälle mitte eriti.
    Ja kui ma nüüd järele mõtlen, mida ma siis sellest koolist, minu ajal 
Tallinna 3. Keskkoolist ( kuigi see pole tähtis, nimi ei muuda ju midagi ), 
kaasa võtsin, siis vahest on see suurem kogus faktiteadmist (oli kuidagi 
auasjaks igasuguseid fakte meelde jätta, nii reaaliat kui humantaariat), 
teatav suhtumine (asju saab õppida, millegi teadmine on huvitav) ning 
teatav huvi selle vastu, mismoodi elus asjad ikkagi töötavad.



38

Jüri Ehlvest,
10. lennu vilistlane, lõpetanud 1985

Maailm on ime riibe

    Kallis Õnetaja! Palun paranda...
    Connected to: muuseum. Signal Strength: No Signal. Ma olen ju 
päris hea kirjanik. Liigutan sõrmi. Mis sel näpul ja sõrmel vahet on? 
Nii hea oleks küsida, kui käiks veel koolis. Need on mõlemad kohmas. 
Külmadest kividest.
    Kaks masinakirjalehekülge. Olgu, olgu. Täitsa jahe on, lükkasin A/C 
sisse. Mul on siin ka üks päristekst, siin all, taustal. Kirjutan autos. Oy 
istub taga. Oy on väike poiss. Töötame viimasel ajal põhiliselt koos. 
Et kirja ära saata, pean minema autost välja ja muuseumile natuke 
lähemale.
    See, mis ma siin praegu teen, see pole päriskirjandus. See on lihtsalt 
ülestunnistus.
    Mida parandada? Moraalivead. Loomulikult.
    Ma usun oma võimetesse. Jäägitult. Kuid neil peaks olema mingi siht. 
Kerge ja lihtne. Palun, Õnetaja, leia see üles ja saada mulle. Mul ehk oli 
see kunagi? 
    Mootor töötab. Kui ma saan selle teksti valmis, lähen autost välja 
ja muuseumile paar sammu lähemale, sealt maalt algab signaal. Oh, 
muuseum on imeline. Seal on kelgud ja igasugused muud mereasjad. 
Vähegi vaimukas inimene saab aru, et kelk kuulub merele. Pealeütlevas 
käändes. Talvel, hülgesügamisretkel. Ma usun, et see on mul täitsa 
realistlik lähenemine.
    Miks ma nii õnnelik olen? Sest ma kirjutasin eile öösel. Kirja. 
Hommikul viskasime emale kive. Merre. Järsku on jahedaks läinud. Nii 
mõnus karge oli hommikul majast välja saades. Ma ei tea, kust Oy selle 
emale vette kivi viskamise on võtnud? Kellelegi on selline rituaal tuttav? 
Sinna juurde ei käinud nagu sõnu. Maailm on nii ilus! Tead, Õnetaja, Oy 
armastab oma ema! Kas midagi ilusamat võib üldse olla? Miks ma nii 
õnnelik olen? Sest sain täna hommikul kirja. Vastuse enda kirjale. Minu 
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kiri oli kiri Jumalannale. See oli päriskirjandus. Minu arvates on Jumal 
naissoost. Oy on teist meelt, ütleb, et isa ju. Aga muidu oleme ikka ühel 
nõul. Mõtlesin siis sellised sõnad kiviviskamise juurde: viskame ema 
eest kivi vette, kivi vajub põhja, aga ema see-eest ei vaju, ema kõnnib 
vee peal. Vesi on ühtlasi ka surm. Ja mina ei mõelnud midagi välja. 
Panime kõik katoliiklaste kiriku õpetusest maha. See peaks olema nagu 
asendusohver. Või on see lihtsalt ülima tõe nentimine. Julmalt. Aga 
uskusime. Usk oli meil ikka päris ehtne. Tahan Orbitit, tahan. Õnetaja! 
Õpetasid mu kirjutama... Kui mu eilset kirja näeksid! See toob. Toob. 
Mida iganes.
    See siin on koolilugu.
    Pealeütlev kääne oli tõesti olemas või? Või pealetükkiv? Vist jah. Sest. 
Rõõm. Näiteks sellest ei saa ju muus käändes üldse kirjutada! 
Koolilugu. See pole läbi.
    Unable to connect... Rahu, ära pabista, väike värd... “Kus me praegu 
oleme,” küsis Oy. Näitasin kaardil. “Aga kus Egiptimaa on?” Egiptimaa 
on meie suure teose teema... “Mis me sinna Tallinnasse ikka sõidame? 
Kas see jääb ette või?”
    Ma tahtsin läptopile mõelda värdjamat nime. “Kas värdarvuti võiks 
olla ta nimi?” Värd tundub nii ilus sõna täna --. 
    “Lauaarvut,” ütleb Oy. 
    “Aga...”
    “Jah,” ütleb Oy, “selle sülearvuti nimeks võiks olla Lauaarvut. Ise sa 
ju ütlesid, et sülearvut on nõme.”
    Siin poolsaarel on levi ainult muuseumis. Ja selle ümber. Tulime 
hommikul siia, kui olime kivid ära visanud. Sain kaks kirja. Kaks lehte 
on Õnetajal meilt saamata. Siin nad on. Saan mõttest järsku aru, õpin last 
kuulama tähelepanelikumalt. Süljearvuti oleks nõme, aga lau...! See käib 
kinni ja lahti nagu laug.
    Piiks!
    Mütsilaekas on autolaadija. Ära pane ennast veel kinni, mu lauarvut.
Low Battery! Ainult rahu. Kumb see AC, kumb see DC on? Mis ma 
seal koolis üldse tegin? Sups... Plingib edasi. Ei põlenud läbi. Õppisin 
muidugi. Ei, tõmba, Õnetaja, see eelmine lause maha. Ei valeta täna, täna 
pole see päev. Hoopis ühte teist asja. Kindlat, püsivat, surma ületavat.
Sama tähega algab aabits. Selleks ju kool ongi.
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“Mis sa, Oy, arvad, mida käiakse talvel mere peal hüljestega tegemas?”
“Võib-olla jääd lõhkumas.”
“Mitte niisama sügamas?”
“Jah. Või noh, niisama sügamas ja jääd ka lõhkumas, et nad mõnuleda 
saaksid vees.”

X lennu lõpukell.
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Anne-Mari Alver,
17. lennu vilistlane, lõpetanud 1992

Kool nagu sõbralik hipipesa

    Ma pole kunagi olnud kuigi korralik. Ja mulle pole õppimine 
kunagi meeldinud. Pean õppimise all silmas materjali poolmehhaanilist 
päheajamist, ilma et keegi vaevuks isegi küsima, mis ma sellest 
materjalist arvan.
    Ja ometi meeldis mulle keskkoolis käia. Ja kui ma ajas ning endas 
tagasi vaatan, ei saa ma jätta tunnistamata, et kolmandas koolis oldud aeg 
on üks üpriski helgete mälestuste jada.
    Miks ma nii väga oma kooli armastasin? Aga sellepärast, et ma tulin 
sinna suhteliselt nagu koju, sõbralikku perekonda. Või nagu mõnda 
Venemaa hipikommuuni. (Selgituseks – Eesti hipiliikumine oli enne 
mind otsa saanud ja Venemaa oli lähim võrdlusmaterjal.)
    Hommikul kooli jõudes kostus elavnurgast tihti kitarriplõnnimist, 
vahel hoovas ninna toidu, näiteks valmivate pelmeenide lõhna. Hea 
tunde kõrghetkeks oli sõbrakäega ulatatud kohvitass. Pisike keeduspiraal 
võimaldas kõike, pelmeene ja suppi sai keedetud vahel vist lausa 
kraanikausis.
    Kool oli kohaks, kus oli alati keegi, kellega mõnel huvitaval teemal 
arutada ja vaielda sai. Kas loomine või evolutsioon? Kas naiste 
allasurutus meestekeskses ühiskonnas või naiste intriigid, millega näilisi 
juhte nööridest liigutatakse? Mida Shakespeare tegelikult mõtles? 
Kas rootsiitsitajaid on sel aastal rohkem kui eelmisel? Kas koolivend 
X on noorkirjanik või grafomaan? Kaua kestavad Eesti kotkaste 
pesitsuskohad? Kuidas paremini luigepoegi rõngastada, kui vana luige 
viha võib olla eluohtlike tagajärgedega? Ja nii edasi. Kooliajal oleksin 
ma seda ladina keeles öelnud. Et cetera.

    Aeg oli toona heitlik. Igas mõttes. Näiteks poliitilises ja 
majanduslikus. Üks riik hakkas otsa saama. Teine tundus ihaldusväärselt 
väljalaulmislähedal, aga täiesti tundmatu. Raha oli rubla. Rublasid oli 
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reeglina vähe. 
    Aeg oli heitlik ka isiklikus plaanis. Teisme-ea teine pool. 
Rahulikes ühiskondades annab see aeg psühholoogidele ja 
noorsoospetsidele kõvasti leiba ja paremal juhul veinigi leiva kõrvale. 
Armumised vaheldusid pettumustega, pürgimused ja elurõõm trotsi, 
suitsiidikavatsuste ja apaatiaga. Tundeelu kõrged ja kaunid mäeharjad 
vaheldusid kraatrite ja mülkasoodega. Igale tõusule järgnes langus ja 
vastupidi.
    Lähenev eriala elik elukutsevalik suurendas määramatuse 
tunnet veelgi. Kelleks ma saada tahtsin? Kommunismiehitajaks 
või vabadusvõitlejaks, bioloogiks, geoloogiks, kirjanikuks, 
matkainstruktoriks… Nagu puder ja kapsad, hullem veel.

    Selles koolis oli huvitav käia. Sõna kõige otsesemas mõttes. Ma ei 
ütle, et kõik ained olid võrdselt isuäratavad, aga ma kuulsin selles koolis 
üllatavalt paljude ainete kohta üllatavalt palju huvitavat. Ajalooõpetaja 
ei teadnud vist isegi, missugust ajalugu ta õpetama peaks. Ja valis 
poliitiliselt ohutu lahenduse – filosoofia ajaloo. Tänu talle tean ma
siiamaani, milline mõttehiid milliste seisukohtadega lagedale tuli, kes 
kellelt õppis ja kes kelle teese ümber lükkas. Rääkimata sellest, et nende 
nimede õigekiri korralikult meeles püsib.
    Kirjandusõpetaja suutis luua süsteemi, mis kestab siiani. Kogemata on 
mul daatumidki meeles, aga süsteem on põnevam. Kirjanduse areng on 
üks jahmatavalt spiraalne asi ja see spiraal pöörleb sajandist sajandisse.
    Füüsikaprogrammist mäletan ma mõnevõrra rohkem, kui õpikus 
seisab. Ja ometi on suur osa õpitust ju ammugi tuulde lennanud – jääb 
vaid lugu pidada õpetajast, kes aine nii põnevaks jutustas, et seosed 
on siiamaani kerged tekkima. Keemiaga oli sama lugu. Keemia, 
füüsika ja bioloogia, mida õpetas kokku kolm eri inimest, moodustasid 
põhimõtteliselt ühe distsipliini. Hiljuti sain teada, et Cambridge´is 
õpetatakse neid aineid samadel alustel…
    Geograafia oli vist NLiidu oma. Mulle tundus, et hindeid sai tihti
reisilugude eest. Tuli “ainult” natukene fakte juurde õppida. Need 
juurdeõpitud faktid aitavad siiamaani mõne “uue” maa olemusest ja 
hõngust kergemini aru saada – süsteem toimib ühtviisi hästi Marimaa, 
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Vatikani kui ka Egiptuse puhul.
     Mis ma selle jutuga öelda tahan? Seda, et aitäh süsteemiloomise 
aluste eest, mu kallid kunagised õpetajad. Sellest oskusest on mul elus 
kõige rohkem abi olnud.

    Bioloogia oli kõige huvitavam. Tagantjärele on praktiliselt võimatu 
öelda, kui suure osa sellest huvitavusest moodustas akadeemilise 
suunitlusega teadmisjanu ja kui palju rõõm välitöödest ning looduses 
elatud päevadest-nädalatest. Võimatu on öelda ka seda, kummast 
tagantjärele rohkem kasu on olnud. Kas teadmistest, millega nii laias 
ilmas kui Eestis ringi rännates peret ja sõpru saab rõõmustada, või 
teadmisest, et mis ka ei juhtuks, lageda taeva all veedetud ööd ma ei 
karda.
    Sellest, et vana hää koolitarkus andis ülevaate säästlikust arengust 
ja inimtegevuse mõjust keskkonnale, pole ma veel rääkinud. Kaugeltki 
mitte kõik inimesed, kellega elus kohtunud olen, ei mõtle selle peale, et 
nende igapäevaotsused mõjutavad kuidagi loodust meie ümber – ja see 
üllatab mind ikka veel. Meie koolis ju teadsid kõik, mis on reostus, mis 
olmeträni, mis põleb, mis mädaneb. Kes kus pesitseb, kes millal ja mis 
teed pidi rändab. Ma ei mäleta, et ma oleksin selleteemalist infot kunagi 
käsu peale tuupima pidanud. Me kõik olime selle info sees. Sellepärast 
see nii hästi meeles ongi.

    Mida oma vanale koolile soovida? Eemal olles ja tagasi vaadates on 
fookus kohati selgemgi. Ja soovida julgen vaid üht – jäägu see sõbralik 
kool samasuguseks liberaalseks ja noortesõbralikuks paigaks, nagu ta 
oli üheksakümnendate algul. Jäägu ta võimalikult paljudele tulevastele 
tagasivaatajatele sama helgeks, soojaks ja toetavaks paigaks. Ma tean, 
et tänapäevane moemärksõna on kiire areng, ja ma soovin mõnele väga 
heale nähtusele – oma kool nende hulgas – arenguta heaks jäämist.
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Arnold Kristjuhan,
13. lennu vilistlane, lõpetanud 1988

    Minu kooliajal oli Nõukogude Liit veel täies hiilguses, meid ootasid 
ees helge kommunism ja muud hüved ning ainuüksi selles kõiges 
kahtlemine või iseseisva Eesti meenutamine oli kuritegu. Lapsed on aga 
märksa siiramad ja otsekohesemad kui täiskasvanud ning seetõttu tekkis 
aeg-ajalt ikka olukordi, kus lapsed ei suutnud (ega taibanudki) varjata 
oma meelsust, ning siis tuli õpetajatel reageerida kiirelt ja poliitiliselt 
korrektselt, kuid samas ka moraalselt ausaks jäädes. 
    Nii juhtus kord muusikaõpetuse tunnis, et kõik meie klassi poisid 
hakkasid laulma (täiesti spontaanselt, muide) üht revolutsioonilist laulu 
„mämm“-silbil. Umbes nii, et mämm-mäm-määämm-mämm-mämm, 
ja niimoodi kogu laul. Ma ei ütleks, et laulu sõnum sellest oluliselt 
kannatada oleks saanud, aga õpetaja istus klassi ees, mängis klaverit ja 
kuulis kõike. Tookord tundus see naljakas, kuid alles hiljem taipasin, 
millisesse olukorda me ta tol hetkel panime. Ta pidi sellele reageerima. 
Kui ta poleks midagi teinud, oleks ta riskinud iseenda tulevikuga, sest 
ei või iial teada, kus ja kellele lapsed selle vahejuhtumi oleks välja 
lobisenud. Teine äärmus olnuks asi suure kella külge panna ja hoolitseda 
selle eest, et „kurjategijad“ karistada saaksid. See polnuks aga õiglane, 
sest, ausalt öelda, laul vääris sellist kohtlemist. Aga otsustamiseks oli tal 
aega täpselt niikaua, kuni laul kestis. Igatahes lahendas ta olukorra hästi: 
korjas kokku kõikide poiste päevikud ja kirjutas neile märkuse: „Laulab 
revolutsioonilist laulu mämm-silbil“. See oli parim märkus, mille ma 
kogu koolipõlve jooksul sain.

    Käisin bioloogia süvaõppega klassis ning meie seas tekkis ajapikku 
päris aktiivne ornitoloogiahuviliste grupp. Ühel varakevadel otsustasime 
korraldada ühisoperatsiooni kakkude (kakud on rahvakeeles öökullid) 
kuulamiseks. Et üritus õnnestuks, planeerisime seda käiku väga 
põhjalikult. Meie eesmärgiks oli ühe öö jooksul läbida võimalikult 
pikk teekond ning katta võimalikult suur maa-ala Vääna ümbruses. 
Otsustasime moodustada grupid kahest-kolmest inimesest ja 
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planeerisime neile marsruudid, mille nad tol ööl läbima pidid. See oli 
mõnevõrra raskendatud, sest toona omas täpseid kaarte vaid Nõukogude 
armee, kaartide servale oli löödud suur rasvane tempel „salajane“ 
ning tavainimene neid näha ei tohtinud. Ometi oli meil mingisugustest 
segastest allikatest saadud Vääna ümbruse topograafiline kaart ja
seda me oma teekonna planeerimiseks kasutasimegi. Kõik oli hästi 
korraldatud, teadsime, kuhu me õhtul bussiga sõitma pidime, millise tee 
läbime ja kuhu lõpuks välja jõudma peame. Meie suurepärane plaan sai 
aga ootamatu tagasilöögi, kui me viimasel hetkel pöördusime sõjalise 
algõpetuse õpetaja poole täpsustamaks, mida mõned tingmärgid kaardil 
ikka tähendavad. Meie auks peab ütlema, et üldjoontes olime me asjadest 
õigesti aru saanud. Mõnevõrra üllatuseks osutusid ainult need peenikesed 
kriipsud, mis olid tõmmatud risti üle Keila ja Vääna jõgede ning mille 
juurde olid märgitud paar numbrit ja üks täht. Pidasime neid sildadeks, 
tegelikult aga tähistasid numbrid jõe laiust, sügavust ja voolukiirust ning 
täht näitas, milline on jõepõhi. Kriipsud üle jõgede tähistasid kohti, kust 
need näidud olid võetud. Mäletan, et see koht, kus mina pidanuks Keila 
jõge ületama, polnudki kõige hullem: 5 meetrit laiust, 2 meetrit sügavust 
ja liivane põhi. Tegime tookord plaanid kiiresti ümber ning kogu 
operatsioon õnnestus suurepäraselt (oleks mõnda kakku ka kuulnud, 
võinuks täiesti rahule jääda). Aga loo moraal on see, et isegi kõige 
lootusetumast õppeainest on midagi õppida. 

Minu kooliaeg jäi sellesse perioodi, kus hakkasid tekkima esimesed 
personaalarvutid. Üks tõsisem kompuuter oli ka meie koolis, see 
võttis enda alla pool klassiruumi, luges mäluseadmena perforeeritud 
pabeririba ja oli suure jämeda kaabli kaudu ühendatud trükimasinaga 
(NB! trükimasinaga, mitte printeriga). Igatahes saime me mingisuguse 
ettekujutuse arvuti tööpõhimõttest ja ka veidike programmeerimisest 
(mida ma kasutasin edukalt umbes 15 aastat hiljem). Aga õpetaja oli 
seal veidi omapärane. „Boheemlane“ on vist kõige õigem sõna tema 
kirjeldamiseks, tegu oli oma ala fanaatikuga, kuid kindlasti mitte 
klassikalise õpetajaga. Igatahes pidi ka tema hakkama ühel hetkel meile 
hindeid panema. Et asja mitte liiga keeruliseks ajada, siis ta lihtsalt küsis 
igaühelt, mis hinnet too soovib. Üldiselt oli nii, et viie pani ta neile, kes 
olid tema juures käinud ka omast vabast ajast ning kellest hiljem ilmselt 
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kujunesid Eesti esimese põlvkonna häkkerid. Aga oli erandeid. Meie 
klassis oli üks väga hea õppeedukusega tüdruk. Kui hindepanemise järg 
temani jõudis, küsis õpetaja:
 „Millist hinnet tahad?“
 „Viit.“
 „Miks ma peaks sulle viie panema?“
 „Sest siis oleks mul tunnistusel ainult viied.“
See oli piisavalt hea põhjendus ning pandigi viis. Siis jõudis järg ühe 
mitte nii väga hea õppeedukusega poisini. Dialoog oli üldjoontes sama ja 
hindeks pandi ka viis, mõjuv põhjendus kõlas nii:
 „See oleks mul tunnistusel ainuke viis.“

Peale arvutit MIR olid Jukud kõva sõna. 
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Anne Mäns,
14. lennu vilistlane, lõpetanud 1989

    Kevadel toimus koolis iga-aastane pereheitmine. Kinos jooksis „Riski 
hind“. Alla 16-aastastele keelatud film, mida praeguseks ei mäleta enam
keegi. Mukkisime end sõbrannaga esimest korda elus üles ja marssisime 
kinno, kuid midagi keelatut, mis meie noores arus oli sünonüümiks 
erootilisele, filmis ei näidatudki. Oli 1986. aasta kevad. Ma olin 14-
aastane. 
    Niisiis sumises kogu klass paar kuud nagu üks suur mesilassülem. 
Kutsekool ei olnud ka siis mingi publikumagnet. Õnnelikud olid need, 
kes pääsesid bioloogiaklassi, sest paralleeli läksid need, kes jäid üle. 
Ja üle jäid alati ja ainult korralikud tüdrukud - kasinad, usinad, puhta 
põllekesega. Nendest sai tüdrukuteklass. Ju olin puhta põllekesega 
minagi, sest esimese hooga jäin eriklassist välja, põhjuseks vähene 
loodushuvi. Kuid mu pinginaaber arvati nimekirja. Ma olin solvunud. 
Polnud temagi mingi loodushuviline, üldse keegi sissesaanutest polnud. 
No üks hamster oli tal olnud. Mul oli ka üks hamster olnud. Ja kummalgi 
elas maal onu, kes pidas lehma ning kasvatas peeti ja kaalikat.
    Kurb olin samuti. Mulle tundus, et olin kaotanud sõbra. Lisaks kõigele 
leidis ta endale just samal ajal paari klassiõe näol uued mõttekaaslased. 
Kevadvaheajal läksid nad üheskoos ja lasid kõrvadesse augud teha. 
Mispeale ma tahtsin tema käest kohe ühe poistebändi plakatit tagasi 
saada. Mingi aja pärast sain ka. Koos teadmisega, et tulevased klassiõed 
on omavahel paika pannud, kes kellega istuma hakkab.
    See oli dramaatiline kevad. Ma ei kahtle, et niisama kirglikud on 
need hetked praegugi. Sest milline põhikoolilõpetaja ei teaks, et kui 
ta gümnaasiumisse ei pääse, saab temast müüja või autojuht. Luuser 
ühesõnaga. Muidugi ei pea enam komsomoli liikmeks astuma, lugedes 
„Moskva“ kohviku peal asuvas kõledas kõrge laega kitsas kabinetis 
pruunpintsakutele peast kommunistliku noore maailmavaatelisi aluseid. 
Või kandma ruudulist seelikut ja kaelarätti. Aga kindlasti on olemas 
pikk või veel pikem nimekiri lubatud ja keelatud asjadest, millega 
peab arvestama, kui ei taha oma elu p**** keerata. Siiski, õpetajate 
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manitsussõnu uskusime meie rohkem. Mäletan, kuidas mu klassiõde 
saadeti silmi pesema. Seal ta siis seisis kummargil kraanikausi kohal, 
nägu pisarate ja vee määrdunud segust vastu läikimas. Tušš ei tahtnud 
kuidagi ripsmetelt kaduda, aga mukitud tüdrukute koht polnud 
keskkoolis. Ta oli 15-aastane.
    Aprillis selgus, et meie kooli tehakse veel üks eriklass – informaatika 
klass, esimene omataoline vabariigis. Ning sellesse klassi olin ma äkki 
oodatud. Seisin jälle komisjoni ees, lilled peos, ja põhjendasin oma uut 
valikut. Vaid kuu aega oli möödunud ja sõna bioloogia asendunud mu 
huulil kergekäeliselt matemaatikaga. Aga kuna mu pea tõepoolest lõikas 
hästi, siis oli mul tegelikult üsna ükskõik, mida süvendatult õppida. 
Peaasi, et niisama tühjalt rapsima ei peaks. Tagantjärele olen sageli 
mõelnud, et õpetajad jagasid meid ise klasside vahel ära ning kõik need 
vestlused olid butafooria. Ja kui see nii ka polnud, siis õigemat valikut 
poleks saanud teha.
    Selle järelduseni jõudsin muidugi tunduvalt hiljem, sest meie esimene 
praktikapäev nägi välja kõike muud kui paljulubav. Praktikapäev oli see 
päev, mil pidime arvutiõpetusega süvitsi tegelema. Kolm esimest tundi 
rääkis Loonde võrranditest, otsustest, eitustest ja jaatusest. Mõistagi oli 
see puhas matemaatika. Pärast söögivahetundi hakkasid tütarlapsed end 
kordamööda tunnist ära küsima ja said ka. Mina ja mu pinginaaber olime 
äärmiselt viletsad luiskajad, mis tähendas, et meile langes osaks au asuda 
asja praktilise poole juurde, mis väljendus kirjutusmasina taha istumises. 
Paar poissi said Yamaha arvuti, paar Mir 2 ning ülejäänud pidid 
leppima tavaliste lauaarvutitega, milletaolised tänapäeval kalkulaatori 
nime all igas mobiiltelefonis sees on. Ei tea, kas Mir 2 oli kuidagi 
kosmosejaamaga seotud või mitte, igal juhul kuulus ta arvutite esimesse 
põlvkonda, mis tähendab, et ta oli ikka väga suur, tervelt pool klassi. Ja 
sellisena isegi meie jaoks esiajalugu. Kui see tööle pandi, sai klassist 
mõne tunni pärast õhk otsa ning kuumus tappis igasuguse mõttetegevuse. 
Kuna mõttetegevus nende arvutite taga ellu ei ärganudki, jaotati meid 
üsna pea erinevate arvuteid omavate asutuste vahel ära, kus pidi praktikal 
käima hakkama. Mina sain ENSV Plaanikomitee arvutuskeskusesse, mis 
asus praeguses rahandusministeeriumi hoones. Pigem olime klassiõega 
nagu kaks äraeksinud kukulindu, teiste kaela peal ja ühtlasi jalus. Terve 
saal oli kapisuuruseid arvuteid täis, kust siis käidi aeg-ajalt väljaprinte 
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toomas. Aga mida arvutati ja milleks, see on mälust jäädavalt pühitud. 
    Arvutil krabistan ma nüüd, 20 aastat hiljem, nagu iga teinegi, mulle 
kaugemat valdkonda kui programmeerimine annab aga välja mõelda. 
Siiski, matemaatika mulle meeldis. Võib-olla sellepärast, et seda nii 
ebatavaliselt õpetati. Õpikut ei avanud ma kolme aasta jooksul näiteks 
kordagi. Tavaline ei olnud ka miski muu, mida Loonde tegi. Ta sinatas ja 
lasi sinatada, mis oli nii võõras, et ma ei harjunud sellega kuni lõpuni ära. 
Aga ikkagi sinatasin. Oma õppematerjale tavatses ta meile kätte jagada 
sel moel, et ronis kõigepealt lauale ja puistas need siis kõrge kaarega 
üle meie peade laiali. Mis võis olla taotluslik. Esimene kord tundus 
hirmutav, seejärel harjusime ära, lõpuks korjasime silmagi pilgutamata 
igaüks maast endale ühe eksemplari. Ja mõnikord ta ropendas nii, nagu 
seda endale ükski teine õpetaja ei lubanud. Maja peal tuntigi teda rohkem 
kui oma habemesse pobisevat segast vanameest ja tema kohta liikusid 
juba siis legendid. Aga hull ta ei olnud. Natuke isemoodi, seda küll. Kes 
teda ei tundnud, selle jaoks kindlasti kuri. Ja viin polnud tema jook. Kuid 
vaieldamatult oli ta hiilgav matemaatikaõpetaja.
    Järgmisel aastal võbeles kogu Eesti muutuste õhkõrnades tuultes. 
Juba käiski Igor Mang kooli aulas horoskoopidest rääkimas. Klassiõed 
langesid üksteise järel Elu Sõna lummusesse ning ootasid, kas nende 
vastleitud usk leiab kinnitust. Üks ärganu uskus Jumalasse sedavõrd, 
et palus tollel endale kooli lõputöö valmis kirjutada, mis pidi ühtlasi ka 
teiste jaoks tõestama Jumala olemasolu. Arutati, kas see töö ilmub teatud 
kuupäevaks ettenähtud kohta või mitte. Tähtaeg kukkus, töö jäi tulemata. 
Ei mäletagi, mis poisist lõpuks sai. Võib-olla ateist.
    Kooli lõpetamisest oli omakorda möödas aasta, kui läksin 
kooliraamatukogust paari raamatut laenama. Koolitrepil tuli mulle vastu 
megagigalühikeses seelikus tütarlaps, naba kollase särgiku ja triibuliste 
pükste vahel välkumas, silmad kui pandakarul. Alles eile, meie ajal, oli 
see mõedamatu. Oli alanud tohutute segaduste aeg, võimalik, et kõige 
vabameelsem vabariigi ajaloos üldse. Vanad reeglid enam ei kehtinud, 
uusi polnud veel loodud.
    Paar aastat tagasi lugesin kuskilt, et indigolaste aeg on saabunud. 
Et nad on uue ajastu lapsed, otse kosmosest. Ja et nemad on hoopis 
teisest puust, kui meie kõik ülejäänud seni oleme olnud (???). Seega on 
nendega suhtlemiseks vaja täiesti uusi reegleid. Põhjamaades kuuldavasti 
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püütakse neile leida sobivat haridussüsteemi, mis ei hävitaks nende 
kaasasündinud eeldusi ja vajadusi. Kuidas teil kõigil seal küll läheb, 
mõtlen ma vahel, kui vaatan oma smaragdlapse katseid neljakäpukilt 
kahele jalale tõusta.

Kooli esimese informaatikaklassi lõpupidu 1989.



51

Edgar Kaugema,
ajaloo õpetaja 1975-2001 

Mälestused oma klassidest
II lend
    Oli 1. september 1975, kui avati meie kool Kuldnoka tänavas. Tulin 
siia 45. keskkoolist oma 10. klassiga, kus oli 17 neidu ja 16 noormeest. 
Olime enamikuga koos olnud 6. klassist alates ning arvan, et tundsime 
üksteist küllalt põhjalikult, sest õppetöö kõrvalt olime läbi sõitnud 
peaaegu kogu Eestimaa ja teinud neli aastat rahvatantsu. Klass oli tubli, 
aktiivne ja paljude huvidega. Meil olid keskkooliks välja kujunenud 
oma traditsioonid - klassiõhtud, naistepäeva tähistamine koos emade-

mind minu seitsmendike klassivanem Jüri Liiva ja rühmanõukogu 
esimees Aita Mahla, kaasas plaanid klassielu edendamiseks. 
    9. klassis tuli meil oma rahvatantsurühmaga minna “põranda alla”, 
sest uus 45. keskkooli direktor sm. Tatintseva ütles, et ajalooõpetaja 
poliitringe ei tee, aga tegeleb “mingisuguse” rahvatantsuga. Vihastasin 
ja otsustasin, et ametlikult rahvatantsurühma enam ei eksisteeri ja 
kooli pidudel me enam ei esine. 1975. aasta oktoobris tulid minu 
juurde Jüri Liiva, Riho Kõllu ja Avo Marmor ning tegid ettepaneku 
hakata rahvatantsu tõhusamalt harjutama, et pääseda suvel toimuvale 
koolinoorte tantsupeole. Plaan oli minu arust hullumeelne, sest jaanuaris 
pidi juba olema I piirkondlik ülevaatus. Kuna tuli juurde veel kaks 

vanaemadega ja armee aastapäeva 
tähistamine kohvilaua taga koos 
isade-vanaisadega. Klassis oli 
ka kooli medõe Tiiu Pihlaku 
juhendamisel tegutsev sanitaarsalk, 
mitmetelt vabariiklikelt võistlustelt 
tõi see kooli auhinnalisi 
kohti. Käisime palju teatris ja 
ekskursioonidel. Klass oli ka väga 
iseseisev, kui sattusin operatsioonile 
ja olin nädalaid haiglas, läks koolis 
kõik vana rada. Haiglas külastasid 
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asjalikku noormeest Mait Sõerde ja John Markus, kes klassi ellu kiiresti 
sisse elasid, alustasime tööd kahe 8-paarilise segarühmaga. Kujunes 
välja nagu rahvatantsuklass. Tantsupeole me pääsesime ja seal kandsid 
lõputseremoonial minu poisid mind õlgadel tribüüni eest läbi. 
    Seoses selle tantsupeoga meenub veel üks seik. Nimelt olid proovid 
peaaegu kogu aeg vihmasajus. Ühel päeval, kui õhtul pidi olema 
kontsert, riided olid aga läbimärjad, viis Aita Mahla tüdrukud oma tädi 
juurde staadioni lähistel, mina aga poisid oma koju. Tegime tule pliidi 
alla, tõmbasime nöörid pliidi kohale, panime riided kuivama, ise aga 
läksime tolleaegsesse Veerenni sauna, kehakatteks ainult supelpüksid, 
vene tantsu säärikud, mõnel ka vihmamantel. Tänaval olid inimesed 
tõelises šokis ning üks vanaproua, kes oli just bussist väljunud, pages 
sinna ruttu tagasi. 
    Lõpukella aktusel tantsisid rühmad oma viimase “Soovide valsi”, 
minul läks aga mitu aastat, enne kui selle tantsu meloodiat kuuldes 
klimbist kurgus ja silma kippuvaist pisaraist võitu sain. Kooli lõpetasime 
ekskursiooniga Karpaatidesse. Teel läks buss katki ning uus buss saadeti 
Koveli (Ukrainas) asemel Gomelisse (Valgevenes). Tuli mitu päeva 
vedelda telkides.
    Selle lennuga seoses meenuvad veel pulmad. Nimelt tuli klassist kaks 
paari: Aita ja Jüri ning Tiina ja Riho. Sain osa võtta nii nende kui ka 

1. september 1975 - kooli avaaktus.
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mitme teise pulmadest. Klass hoiab ka praegu kokku, iga paari aasta järel 
on kokkutulekud. Siis viime lilled Rannamõisa kalmistule autoavariides 
hukkunud Rudolf Juhkami ja Heinrich Võsumägi haudadele ning läheme 
Anneli Vilja-Lehtmäe juurde. Sellele lennule mõeldes mõtlen tänutundes 
alati ka lapsevanematele, kes mind igati toetasid ja alati meie üritustel 
viibisid.

VIII lend
    Saabus aasta 1983 ja lõpetas minu järgmine lend, kellega olin jälle 
koos olnud alates 6. klassist. Klass oli alguses üsna metsik ja harjunud 
sellega, et klassijuhataja räägib nendega karjudes. Meie esimene 3-
päevane ekskursioon Tartusse ja Tootsi-maile ebaõnnestus, sest lapsed 
olid täiesti taltsutamatud ning häbitundest Jõgeva Keskkooli ees 
otsustasin peale magamata ööd ekskursiooni lõpetada ja enneaegselt 
tagasi tulla, teenides sellega esialgu lastevanemate pahameele.
    Pikapeale harjusime üksteisega. Arvan, et jällegi olid rahvatants, 
ekskursioonid, teatriskäigud, klassiõhtud, kohtumised huvitavate 
inimestega need, mis klassi tervikuks liitsid. Jällegi oli suur osa kindlasti 
ka lastevanematel, kes mind kõiges pidevalt toetasid. Rahvatantsijatega 
käisime kahel tantsupeol, meie klass pani aluse kooli traditsioonilisele 
õpilasmalevale – 7. klassis olime õp Eteri Suurega töö- ja puhkelaagris 
Tõstamaal. Järgmisel aastal kujunes kooli baaslaagriks Koonga 
koolimaja, kus kasvatajatena töötasid Eteri Suur, Tiiu Lehola ja ka mina. 
Sellega seoses meenuvad “rebaseks” löömine, öine maastikumäng ja 
saunamõnud, kus lasin poistel oma viha minu peale kasevihtadega turjale 
laduda. Käisime läbi Eestimaa, olime Riias, Vilniuses, Leningradis, 
Moskvas, Kiievis. 10. klassis sõitsime kohe pärast tantsupidu Lätimaale 
Talsi õpilasmalevasse. Kaasas olid ka rahvariided ja andsime mitu 
kontserti ning korraldasime vägeva malevapulma. Olime Talsis oma 
puna-mustade malevamundritega üldise tähelepanu keskpunktis. 
Malevaga seoses meenub ka see, et saunakapid Talsis olid lukuta ja 
saunas koos meiega palju mustlasi ning seepärast pidi keegi meist olema 
pidevalt riieteruumis valves.
    Lõpuekskursioon oli jälle Karpaatidesse.
    Klass oli võimekas ja õpihimuline. Meil oli kolm medaliga lõpetajat: 
Inna Olenina, Peeter Burk ja Ivar Paplavskis. Peaaegu kõik poisid läksid 
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edasi õppima kõrgkooli. Neist on tulnud ärimehi, meil on oma ülikooli 
õppejõud (Peeter Burk), “ilmaonu” (Peep Taimla), teleoperaator (Priit 
Sooba) jne. Kõigist on saanud tublid perekonnainimesed ja tunnustatud 
töötegijad. 

XI lend
    Nendega seoses meenuvad toredad suusalaagrid Aegviidus, 
ekskursioonid Hiiumaale, kus Erki Lill võttis osa kohalikust maratonist, 
ja Vilniusesse-Kaunasesse. Olin nendega  koos ainult 9.-12. klassini ja 
ega nad mind ilmselt päris omaks võtnudki. Sellest lennust on pärit ka 
lauljatar Pirjo Levandi.

XXII lend
    Minu viimaseks lõpuklassiks jäi 1986. aastal lõpetanud XXII lend. 
See klass oli kirju koosseisuga, tulnud paljudest erinevatest koolidest, 
erinevate huvidega ja mitte eriti õpihimuline. Tuli võidelda popitamise 
ja mitteõppimisega. See klass pani aga aluse kooli traditsioonilistele 
muusikalavastustele. Nimelt tuli grupp noormehi XI klassi kevadel 
välja mõttega teha meie organiseerida olev lõpukell tavapärasest teisiti. 
Arutlesime ja jõudsime järeldusele, et teeme muusikalise näidendi. 
Pakkusin välja H. Kõrvitsa-A. Liivese “Etendus algab”. Noormehed 
olid õhinal harjutamas, kuid kahjuks loobusid peaaegu kõik tüdrukud 
pakutud osadest. Õnneks tulid appi paralleelklassi neiud Klaarika 
Kleiner, Mariann Märtsin, Kristiina Gebruk, Kerttu Lumera ja Jaanika 
Konsap, kes koos meie noormeeste Rein Raidma, Gert Suurkuuse, 
Priit Tamboomi ja Lauri Betlemiga peaosi täitsid. Meie neidudest jäid 
lõpuks ainult Kätlin Kikas ühte peaossa ja Olja Stankevitš, kes maalis 
dekoratsioonid. 

    Olen nüüd juba mitu aastat koolmeistriametist prii, kuid ikka mõtlen 
oma koolile, oma lastele ning tore on näha ja kuulda, kui neil hästi läheb.

Muusikalised näidendid ja Lilleküla kooli näiteseltskond

    Näiteseltskonnale panid aluse, nagu eelpool juba mainisin, minu 22. 
lennu poisid. Tegin oma esimese lavastajadebüüdi ja olen tänulik õpetaja 
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Lemme-Liis Elbile, kellega meil sellest etendusest algas tihe koostöö – 
tema õpetas kõikide etenduste jaoks selgeks laulud. Lavakujunduse eest 
hoolitses alati õpetaja Aet Kallam ning helikujunduse eest Kalev Lehola. 
Lavapildid maalisid Olja Stankevitš, Helen Rühvi, Kai Jääger ja Merle 
Onton. Rekvisiitide eest hoolitsesid Raili Liivamäe, Anu Sõmer ja Kairit 
Kuuskaru. Mängisime seda tükki kaks korda 1996. a mais ja mitu korda 
veel järgmisel õppeaastal. Siis oli teatripisik oma töö juba teinud ja uusi 
huvilisi tuli juurde.
    1997. a. järgnes uus lavastus – E. Kapi malevateemaline 
“Rukkilillesuvi”. Lavastusbrigaad oli sama, kuid osades täiesti uued 
näitlemishuvilised: Silja Mets, Triinu Priimägi, Andres Vavilov, Andres 
Randver, Terje Robal, Kristy Saviir, Laura Tali, Jaanus Koidla, Madis 
Malk, Marko Juhandi jt. Kokku oli laval 37 malevlast. Mängisime seda 
näidendit kaks aastat.
    Ja siis tuli “Väikevend ja Karlsson katuselt”. Meil oli fantastiline 
väikevend Evert Eero, kes kahjuks järgmisel aastal meilt Tamjärve kooli 
läks. Karlsson oli Kaspar Müürsepp, teistes osades Carol Viikmaa, Lauri 
Lõhmus, Kadi Veermäe, Pärle Põltsam, Jaanus Koidla, Taavi Hommuk,  
Eline Otsa jt. Kauni Stokholmi vanalinna tõi kunstnikuna lavale 
praktikant Kersti Annus õpetaja Aet Kallami juhendamisel. 
    2002. a märtsis tõime lavale läti kirjaniku V. Vigante kooliteemalise 
näidendi “Igavesti haljad palmid” meiepoolse variandi “Palmid Silavas”. 
Truppi kuulus 20 noort näitehuvilist. Käisime selle lavastusega ka 
miniteatripäevadel Saaremaal. Selles lavastuses olid peaosades Helen 
Reinik, Jane-Ly Velsveebel, Elge Aas, Taavi Hommuk, Jaanus Koidla, 
Oliver Jõras, Rainer Mälk, Robert Särglepp, Sander Pukk, Eva Oruvee, 
Kelly Rajaväli, Liis Melesk, Helen Truuts ja Pärt Põltsam.
    2002. a sügisel otsustasime õpetajate päevaks lavale tuua Koidula-
stiilis A. Kitzbergi “Veli Henn ja Hennu veli” ainetel “Surnute 
kättemaksu”. Selles lõi Tiinana hiilgerolli Robert Särglepp, aga head 
olid ka meesosalised Rainer Mälk, Pärt Põltsam, Sander Pukk ja Taavi 
Hommuk. Menu oli suur ja mängisime ka seda etendust mitu korda.
 Kahjuks jäid minu haigestumise tõttu pooleli “Kosjasõidu” proovid. 
Juba proovide käigus paistsid silma  eelmises etenduses osalenud 
noormehed, neiud Elge Aas ja Marje Nurk ning õpetaja Anneli Nõlvak 
kõrtsieide rollis.
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“Surnute kättemaks” (ülal) ja 
“Väikevend ja Karlsson katuselt” (all) laval.
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Agitbrigaad propageerib (üleval) õpilasmalevat (all).
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Andrus Rinde,
14. lennu vilistlane, lõpetanud 1989

Kuidas me balli korraldasime
Tiiu Leholale, kes meid usaldas ja igas asjas toetas.

    Aastal 1988 ei olnud elu selline nagu praegu, polnud noortele 
kättesaadavaid klubisid ning kui sooviti lõbutseda, oli parimaks 
lahenduseks midagi ise korraldada.
    Pean tunnistama, et kuigi kooli veebilehel kevadballi rubriigis võib 
lugeda, et kuulusin teise ja kolmanda balli organiseerijate hulka, siis 
tegelikult ikkagi ainult teise, mis toimus 1988. aasta kevadel. Esimese 
balli ajal olime veel põhikoolis ning sellest kuulsime alles hiljem, seega 
pidasime end alguses esimesteks. Kolmas ball toimus aga alles 1990. 
aastal, kui olime juba kooli lõpetanud.
    Õnneks on kooli veebilehel mainitud Signe Ausi (Pajustet), kes 
minu mälu järgi oli üks idee algatajatest, teenimatult on mainimata 
minu teised klassiõed. Meie, noormehed, osalesime küll aktiivselt balli 
korraldamisel, aga loomulikult oli tütarlapsi rohkem ja nad olid ka 
usinamad. Kuigi ball polnud esimene ja õnneks ka mitte viimane, oli see 
kordumatu ning väärib meenutamist kas või sellepärast, kuidas me seda 
ette valmistasime.
    Otsustasime teha nii, et ball oleks täiuslik. Koostasime peo kava, 
milles leidsid koha avavalss, traditsioonilised ballitantsud (polonees, 
padespann ja krakovjakk), üllatus, tants, aga ka ühe itaalia aadlipere elust 
kõnelev näidend ja operetikatkendid.
    Praegusel ajal on iga sellise peo korraldamisel kõige suuremaks 
mureks eelarve. 1988. aastal me liialt ei muretsenud. Raha oli vaja 
vaid muusika ning üllatuskülalise jaoks, kõige muuga oli võimalik ise 
hakkama saada. Tööle pandi praktiliselt terve klass.
    Et pidu korda läheks, kuulutasime selle juba kaks kuud ette 
välja. Klassiõde Epp Hunt leidis ääretult sümpaatse tantsuõpetaja 
Eino Muruste, kelle poolt korraldatud kursustel osales enamik 
keskkooliõpilasi. Väiksemale ringile õpetas kooliõde Nele Põder 
poloneesi, padespanni ja krakovjakki. Balliks sobilikke kleite sai sel ajal 
vaid teatritest laenata või ise õmmelda. Kõik tüdrukud asusid vastavalt 
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oma võimalustele ja oskustele riideid varuma.
    Näidendiproovidega alustasime juba kuu aega enne balli. Kuna 
tegime seda pärast tunde muude tegevuste kõrval, siis polnud meil 
kordagi võimalust tervet näidendit enne balli läbi mängida. Alles balli 
eel selgus, et see on liialt pikk. Endalegi üllatuseks leidsin end äkki ka 
operetilauljate hulgast. Õpetaja Edgar Kaugema abiga õppisime selgeks 
katkendid operettidest “Krahv Luxemburg” ja “Silva”.
    Nädal enne balli alustasime kooli aula ettevalmistamist. Suur aitäh 
kooli juhtkonnale ja eelkõige Tiiu Leholale, kes lasid meil rahus 
tegutseda. Kõik aula võtmed olid meie käes ja enne balli ei näinud seda 
ruumi keegi peale korraldajate.
    Kes praegusel ajal Lilleküla kooli aulas käinud, ei kujuta ehk ettegi, 
milline see tollal välja nägi ning mida seal teha tuli. Ruum oli kõrgem 
kui praegu, ripplage polnud, laelambid olid kõrgel, otse laepaneelide 
küljes, suur osa pirne oli läbi põlenud. Kuhjasime laudadest ja toolidest 
torni, mille otsa ronides võtsime kõik lambikuplid alla. Pesime need ära, 
panime saali keskosas kõikidele lampidele pirnid, saali ääred aga jätsime 
hämaraks. Kuna aula laest oli suurte tükkidena krohvi alla kukkunud, 
siis inetute kohtade varjamiseks riputasime lampide külge suured pundid 
õhupalle. Need ostsime vist oma raha eest, aga need olid sel ajal ka 
ääretult odavad.
    Korrastasime ka lava valgustuse. Märkisime ära, milline lüliti millise 
prožektori süütab, ning ei tea kust saime isegi värvilised filtrid. Lava
dekoreerisime sitskangastega. Kõige krooniks sai tervet lava tagaseina 
kattev kangas, millele tütarlapsed (peamiselt Sigrid Lainevee ja Ragne 
Tarjus) maalisid mingi pildi eeskujul lossi järve ääres. See sobis 
suurepäraselt meie näidendile ning lisas tervele saalile pidulikkust.
    Saali akende ees olid suhteliselt inetud rohelised kardinad. Nendega 
ei saanudki palju ette võtta. Tüdrukud tõid kodudest laia paela ning 
linte, värvisid need tööõpetuse klassis ühesugusteks ja sidusid nendega 
kardinad kokku. Tulemus oli uskumatult hea.
    Kõik toolid viisime aulast välja. Et oleks võimalik tantsude vahel ka 
jalgu puhata, õnnestus meil Kännukuke restorani suvemööbel laenata. 
Hoolimata suhteliselt robustsest välimusest, sobisid need meie saali 
kujundusega väga hästi kokku.
    Mis kõik veel tehtud sai, ega seda enam mäletagi. Balli eelõhtul oli 
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õnneks kõik valmis. Ball võis alata.
     Mäletan seda rõõmsat elevust ja sagimist. Koos paari sõbraga 
saabusime ballile taksodega. Olime palunud nooremaid koolivendi 
endale justkui ülemteenriteks, kes uksi avasid ja vajadusel pakke kandsid 
(siinkohal tänan veel kord Kallet, kes minu teenrit mängis) ja nii oli 
uhke ka oma daamid peole tuua. Taksojuhid olid igatahes jahmunud. 
Kooli ukse avasid kõigile frakis uksehoidjad, vajadusel sööstsid nad ka 
saabujate taksodele vastu, et härrasid ja daame välja aidata. Viimane oli 
vist mõnele taksojuhile liig, sest nad ei julgenud ukseni sõitagi.
     Koolivendade kiituseks peab ütlema, et nagu nõiaväel olid neist 
saanud tõelised härrasmehed. Kusagilt oli meil õnnestunud hankida terve 
hulk frakikuubesid. (Paraku muutus meie kooliõdede meelehärmiks kõik 
paari päeva järel taas endiseks.) Daamidele lisasid ilu kaunid õhtukleidid 
ja ehted. Julgen väita, et kunagi enne ega hiljem pole ühelgi koolipeol 
olnud nii palju nii uhkelt rõivastatud noori inimesi. Siinjuures ei saa 
mainimata jätta ka õpetajaid, kes mängisid igas mõttes kaasa.
    Saali kujundamisega olime naelapead tabanud, kiitus klassiõdedele!
     Peost, tantsust, näidendist, mille esinemise käigus sobivalt lühemaks 
muutsime, operetikatkenditest ja kõigest muust võiks veel pikalt 
kirjutada, see oli nii ilus ja tore. Tantsijaid oli nii palju, et põrandal oli 
raske vaba kohta leida, ning noorematest klassidest palutud kelnerid 
nägid kõvasti vaeva kõigile soovijatele mineraalvee pakkumise ja tühjade 
klaaside kokkukorjamisega.
    Enamik ballikülalisi lahkus küll koolimajas peetava ning õpilastele 
korraldatud peo kohta sündsal ajal, kuid viimaste kohalolijate jaoks 
lõppes pidu öösel kell 1:30. Ansambel Vanaviisi oli ammu lahkunud, üks 
kassett käis muudkui ringratast ja tantsiti viimase hetkeni.
    Siinkohal taas tänu Tiiu Leholale, kes meid liialt pika pidutsemise järel 
kaitses. Kooli vastas asetseva maja elanikud olid lausa kaebuse esitanud, 
et koolimajas peale keskööd pidu toimub.
    Järgmisel päeval ei tulnud koolitundidest suurt midagi välja. Kõigil oli 
eelmise päeva erutus veel sees ja küllap väsimuski kallal. Koristasime 
saali ja tantsisime veel pisut, aga ega jalad enam eriti hoogsat sammu 
võtnud.
    Võime vist kiidelda, et saime oma balliga pisut kuulsakski. Pärast 
seda kutsuti meid osalema Tallinna abiturientide balli korraldamisel ja 
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kõige tipuks saime oma meeskonnaga ette valmistada tolleaegse Tallinna 
Oktoobri rajooni abiturientide balli. See toimus Vene Draamateatris, 
mis kaunistamist ei vajanud, ning peo eelarveks andis komsomoli 
rajoonikomitee tervelt 4000 rubla (võttes võrdluse aluseks uue sõiduauto 
LADA hinna, oli eelarveks praeguses vääringus umbes 80000 krooni). 
Just sellel ballil esines ansambel Modern Fox. Kooli oma ballile meelitati 
see ansambel hiljem, teiste korraldajate poolt.
    Kõige värvikamad mälestused keskkooliajast ongi mul ehk sellest oma 
ballist ja kantripeost, mis sama meeskonna poolt korraldatud sai. Andke 
andeks, kallid klassikaaslased, koolivennad ja -õed, kelle nimesid ma 
siin ei nimetanud, aga kes nende ürituste korraldamisel ehk rohkemgi 
tegevad olid kui mina. Andke andeks, kallid õpetajad, kellele me peavalu 
valmistasime, sest peo korraldamise kõrvalt kippus õppimine sootuks 
unarusse jääma. Palun vabandust oma klassijuhatajalt Alli Aigrolt, kes 
minu õppeedukuse klaarimisega vaeva pidi nägema.
    Aitäh koolile, et mind ikka veel kevaditi ballile kutsutakse! Olen vist 
peaaegu kõigil käinud ja kui kutsutakse, tulen jälle!

Kevadball 1996.
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Matemaatikud.

Laine Oolu,
matemaatika õpetaja 1977 - 2005

    Õpetasin matemaatikat Lilleküla koolis 28 aastat, alates 1977. aastast 
kuni 2005. aastani.
Selle 28 aastaga on koolis toimunud üht-teist. Kindel on vaid, et 
Pythagorase teoreem oli, on ja jääb koolimatemaatika programmi, 
kuigi aeg-ajalt tehakse programmides nii väikesi kui suuri muudatusi. 
Programmidest on välja visatud integraal ja asemele on tulnud tõenäosus 
ja statistika, mida hakatakse õpetama juba 6. klassis. Mõningaid teemasid 
on tõstetud ühest klassist teise. Kooliaeg on pikenenud ühe aasta võrra. 
Endise 8 klassi asemel on nüüd 9 klassi ja keskkoolist on saanud 
gümnaasium.

    Matemaatika õpetajaid on meie koolis olnud 22. Osa neist on töötanud 
küll ainult ühe aasta, nagu Kersti Must, Epp Maasik, Airi Lang, Valentina 
Patrikats ja Eve Liis. Üle 20 aasta on peale minu matemaatikat õpetanud 
Albert Raamat (21 a), Velda Reimal (21 a), Endla Singi (24 a). Koolil on 
olnud kolm direktorit ja kaks nendest, Arno Aser ja Albert Raamat, olid 
matemaatikud. Ka kaks õppealajuhatajat, Maie Matiek ja Anu Luure, 
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on matemaatika õpetajad. Praegu õpetavad koolis rehkendamist Lagle 
Matto, Anneli Nõlvak (oma kooli vilistlane) ja Vilve Lepik. 
    25 aastat olin meie matemaatika ainekomisjoni esimees. Viimased 
kaks aastat on seda tööd edukalt teinud Lagle Matto. Millega 
matemaatika ainekomisjon siis tegeles? Alates 1978./79. õppeaastast 
toimus igal aastal matemaatika nädal, mille raames toimusid 
olümpiaadid, klassidevahelised viktoriinid ja aritmeetika, algebra või 
geomeetria konkursid, anti välja matemaatilisi laua- või seinalehti. 
Mõnel korral toimusid ka raadioviktoriinid ja matemaatika õhtud ning 
üks kord matemaatika hommik keskkooliõpilastele, pühendatud Galoisi 
surma-aastapäevale. Igal aastal selgitati välja kooli parim matemaatik. 
Viimaste hulka kuuluvad Riina Pedosk(78/79), Ave Priimets (82/83), Ain 
Laansalu (83/84), Margus Leoste (84/85), Valdur Laid (86/87), Jaano 
Inno (87/88, 88/89), Maris Laisaar (89/90), Erik Bartške (90/91), Alar 
Voitka (91/92), Paavo Nugin (93/94), Hans Põldoja (94/95, 95/96, 97/
98), Rein Raidma (96/97), Kadi Veermäe (2000/01), Heili Jaamu (2001/
02), Nils Nitov (2002/03), Paula Solvak (2003/04). Häid matemaatikuid 
on veel palju, nagu Tõnu Õnnepalu, Roland Türi, Toomas Armulik jt.

    20. dets. 1984. a oli 3. Keskkooli ajaloos matemaatika õpetamisel uue 
etapi algus – käivitus arvuti „MIR-2“ õpetaja Jaak Loonde juhendamisel 
ja 1. sept. 1986. a. alustas tööd esimene informaatika klass aineõpetaja 
Jaak Loonde juhendamisel. 
    Alates 2002./03. õppeaastast võtavad meie kooli õpilased osa 
rahvusvahelisest matemaatikavõistlusest „Känguru“ ja käesolevast 
aastast ka pranglimisest. Kooli parim pranglija oli Villem Mesila.
    Kooli algusaastatel oli kasutusel kabinetsüsteem. Matemaatikale 
kuulusid kabinetid nr. 303, 307, 305 ja 409.

Juhtumeid matemaatika tundides
• Vastremonditud 409. kabineti seinale tekkisid ühel vahetunnil suured 

porised saapajäljed, kui õpilane Mart Nurk vahetunnil magas laual, 
jalad vastu seina.

• „Kotimehi ma ei õpeta!“ ütles õpetaja ühel esmaspäeva hommikul 
suure seljakotiga hilinejale Mart Nurgale.

• „Kus on teie õpik?“ küsis õpetaja ühes tunnis Urmas 
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Murrult.“Laual,“oli vastus. Kontrollima minnes selgus, et laual oli 
õpikust täpselt õigest kohast väljatõmmatud leht.

• „Pane laualt ära see suur piibel!“ ütles õpetaja Kivistikule. „See on 
matemaatika piibel,“oli vastus. Vaatama minnes selgus, et õpilane 
Kivistik oli kõik oma matemaatika vihikud kokku kõitnud üheks 
suureks paksuks mustade kaantega ja valge ristiga „Matemaatika 
piibliks“.

• Õpetaja küsimusele „Miks sa ei tööta, mida ootad?“, vastas mõni 
unistaja:„Lasnamäe trammi!“

Selliseid juhtumeid oli palju ja need tegid õpetaja töö huvitavaks.

Laine Oolu matemaatikatund “lahingukuulsuse” klassis.
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Õpilaste matemaatika

• Ringiks nimetatakse ümmargust joonist, mis on tehtud sirkliga paberile. 

• Ringiks nimetatakse kõverjoont, mille otsad ulatuvad kokku.

• Kant on ringi osa.

• y2 + x = 5 on tõusev positiivne parabool.

• Arv jagub 2-ga, kui ta on kahevahel.

• a2 – b2 = (a - b)(a + b)

• Kahe ruudu lahutis võrdub esimese ja teise arvu liidetise ja esimese ja 
teise arvu lahutise korrutisega.
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Direktor Jaan Paas ja õpetajad.

Direktor Paasi aeg
alates 1999
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Intervjuu direktor Jaan Paasiga

Intervjueeris Tiiu Neeme, kasutatud ka Keyu-Katre Kulla intervjuud 
kooli ajalehele (2002). 
Kuidas sattusite meie kooli tööle?
Lihtsalt Spordiinternaatkooli aeg sai äkki läbi. Haridusametist sain teada, 
et 3. Keskkoolis on koht vaba. Nii tulingi siia.
Esimesed muljed?
Oli tunne, nagu Peda üliõpilasel praktikale minnes. TSIK-is olin 
kergejõustiku treener, siin kehalise kasvatuse õpetaja. Trennis käivad 
need, kes on huvitatud oma alast, treeneri ülesanne on neid juhendada. 
Koolis on rohkem tegemist osavõtuga, tundi tuleb õpilasi huvitava 
tegevusega meelitada ja samas jälgida, et see tegevus neile arendav 
oleks.
Milline oli siis ja milline on praegu meie kooli spordialase tegevuse 
tase?
Kooli spordialase töö tase sõltub sellest, kui palju õpilasi trennis käib, 
ja mida rohkematel aladel neid on, seda parem. Kehalise kasvatuse 
õpetaja ülesanne on neid võimekaid trenniskäijaid panna võistlema ka 
muudel aladel, mis võiks neile sobida. Ei olnud see tase minu tulles 
kehv - oli käsipallipoisse näiteks, kes kooli eest erinevatel aladel väljas 
olid-, vahepeal andsin ise kergejõustikutrenni Nõmme spordikoolis 
ja tegelesin seal ka põhiliselt oma kooli õpilastega, kes tõid Tallinna 
koolinoorte võistlustelt mitmeid medaleid. Praegu on samamoodi - koolis 
on neid, kes pikemalt trennis on käinud, koolis on poiste ja tüdrukute 
võrkpallitreeningud, ja see annab kehaliselt arenenud õpilasi. Tänu 
sellele oleme Tallinnas võrkpallis mitmeid medaleid saanud. Tublisti 
oleme esinenud veel jalgpallis, ka kergejõustikus.
Aga kui õpilane on selline paksuke ja kohmakas? 
Tuleb teda ergutada tunnis kaasa lööma, et teda üle jõu käivate 
ülesannetega spordist eemale ei peletaks. Hinde saab selline õpilane 
vastavalt oma püüdlikkusele. Nii saab vähemalt nelja. Mõne tunnihinde 
saab kindlasti ka viie panna.
Kuidas saite kehalise kasvatuse õpetajast direktoriks?
Lihtsalt juhtus nii., et  suruti direktoriks, ega ei tahtnud küll. Andsin 
kolleegide survele järele, lootes, et ehk leitakse keegi asjalikum. 
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Kandideerijaid oli väga vähe ja variante eriti ei olnudki.
Kummas riietuses tunnete end mugavamalt, kas ülikonnas või 
dressis?
No dressis ikka. Vabal ajal lipsu küll ette panna ei taha. 
Nii et siis on parem olla õpetaja kui direktor?
On küll, sellepärast et töökohustused on suuresti erinevad ja õpetaja tööst 
tunnen nagu rohkem rahuldust. Direktori ametis tuleb teha ka otsuseid, 
mis on peale sunnitud.
Näiteks?
Tuleb kolleegidelt näiteks nõuda bürokraatlikke aruandeid ja plaane, 
mida nõutakse haridusjuhtide poolt, aga mis tööle just palju kaasa ei aita.
Kuidas saate läbi meie kooli õpilastega?
Tundub, et normaalselt.
Kas te kutsute õpetajaid ees- või perekonnanimedega?
Nii ja naa.
Kuidas hindate oma õpetajaid direktorina?
Väga tublid. Ollakse ühe mütsi all, kooli areng on kõigi õpetajate teene. 
Õpilaste arv kasvab pidevalt, see on kõikide hea töö tagajärg. Tullakse 
heasse kooli. Väga rõõmustas Helje Puki nimetamine Aasta Õpetajaks.
Kas te peate me kooli korda pigem rangeks või liberaalseks?
Ma paneks ta sinna vahepeale - normaalseks. Rangest oleme veel üsna 
kaugel, aga päris liberaalne ka ikka olla ei saa, sest see kipub minema 
siis juba sinna anarhia poole peale. Maja ei saa olla ebaturvaline, meie 
vastutame oma õpilaste eest.
Milliseks peate meie kooli taset võrreldes teiste Tallinna ja vabariigi 
koolidega?
Me oleme arvestanud taseme hindamisel põhiliselt riigieksamite 
tulemusi, kuna muid tulemusi eriti kätte ei saa. Võib öelda, et omas 
võrdlusgrupis - suured koolid suurlinnades - oleme enamikus ainetes 
keskmisel tasemel, mõnes tsipa paremad kui keskmine. See sõltub 
ka kahtlemata aastast - millised õpilased milliseid eksameid teevad. 
Isiklikult hindan palju kõrgemalt olümpiaadide tulemusi ja need on 
viimastel aastatel olnud rõõmustavalt head. Tasemetööd põhikoolis on ka 
kõikides ainetes üle Tallinna keskmise. Nii et kooli tase, võib öelda, on 
üle Tallinna keskmise.
Kas te olete rahul enda ametiaja jooksul koolis toimunud 
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muudatustega? 
Noh ma ütleks, et enam-vähem. Kahtlemata kõike seda, mida oleks 
tahtnud teha ja mis vajaks parandamist, ei ole suutnud teha.
Milline võiks olla Lilleküla Gümnaasium tulevikus, seega n-ö 
direktori tulevikuvisioon?
Põhiline on, et õpilased oleks rahul sellega, mida kogesid oma õpiaja 
jooksul, ja tahaksid alati tagasi tulla – vilistlasena, külalisena, niisama 
juttu rääkima, oma last meie kooli tooma.
Struktuurilt aga näen kooli sellisena: 3 paralleeli põhikoolis ja 2 
gümnaasiumis, maksimaalselt 850 õpilast, võimla (vaheseinaga kolmeks 
jagatav) ja korralik jõusaal, korras klassiruumid, paar suuremat ruumi, 
kus võiks korraldada üritusi või tunde anda kahele klassile korraga, 
abiruumid õpetajatele ja nende käsutuses olevatele õppevahenditele 
(arvutid ja palju muud), suur raamatukogu arvutite ja avara 
lugemissaaliga, kus oleks mõnus tunde ette valmistada ja leida vaheldust 
vaba tunni ajal, suur arvutiklass ning „arvutikäru“, väljaehitatud keldrid 
– saun, laoruumid, poiste tööõpetuse klass, ruumid ringitegevuseks.
Millal see teoks võiks saada?
2008. aastaks on selleks 26 miljonit linna investeeringute plaanis. Kas 
see reaalsuseks saab, on iseasi.

Jüriööjooksul.
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Intervjuu õppealajuhataja Anu Luurega
Intervjueeris kooli ajalehe tarbeks Eva Oruvee (2002), küsimusi lisas 
Tiiu Neeme (2005).

Milline oli teie esimene 1. september, esimene koolipäev ?
See on hästi pikk jutt. Sel ajal oli koolivorm, sinine plisseerseelik ja vest. 
Aga seda polnud müüa ja ema sai ainult vesti. Mul oli punane seelik. 
Tulin maakodust linnakoju, kujutasin ette, kuidas kõik on sinise seeliku 
ja vestiga nagu päris koolilapsed, aga mina lähen oma punase seelikuga 
- õudne! Vanaema elas siis meie linnakodus. Kui sinna jõudsin, lõpetas 
vanaema just minu koolivormi triikimist. Ma ei teadnud, et vanaema oli 
linnas mulle kogu see aeg vormi õmmelnud. Olin siis ikkagi nagu päris 
koolilaps.
Milline õpilane olite?
Väiksena alati korralik. Siis vahepeal tuli tormiline porisemis- ja 
eitusperiood, aga õppisin ikka hästi. Keskkooli ajaks olin maha 
rahunenud.
Eitajad ja porisejad meeldivad?
Ei meeldi tegelikult. Eks ma ise olin ka hull.
Kas oma endiste õpetajatega olete kokku puutunud, mis nad nüüd 
ütlevad?
Ei tea. Eriti pole kokku puutunud, mõnel nõupidamisel ainult.
Miks te otsustasite üldse õpetajaks hakata?
Tegelikult ei tahtnud ma alguses õpetajaks hakata. Lasteaias käies tahtsin 
ma lasteaiakasvatajaks hakata, sest ka mu ema oli lasteaiakasvataja, aga 
kooli minnes leidsin, et lasteaed on selline titekas värk, ja otsustasingi 
õpetajaks saada. Esimene plaan oli aga hoopis rongijuhiks hakata, 
kuna minu maja juurest sõitsid tihti rongid mööda, sellest on tulnud ka 
matemaatikahuvi, sest mulle meeldis rongi vaguneid lugeda, kuigi neid 
oli alati kuus.
Miks kuus?
Elasin Tedre tänavas ja need olid elektrirongid, kus oligi kuus vagunit.
Kui te ei oleks õpetaja, kes siis?
Rongijuht (naerab), lasteaiakasvataja arvatavasti.
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Kas olete rahul oma elukutsevalikuga?
Jah, olen küll, muidu ma ei oleks siin, läheks minema.
Kui te siia kooli tulite, siis kuidas teid siin vastu võeti?
Võeti hästi vastu ja kuna siis ei olnud eriti palju noori õpetajaid, siis 
võttis õpetaja Nelli Kohv mind enda kaitse alla. Ta oli paralleelklassi 
juhataja. Hoidis silma peal, et ma midagi maha ei magaks. No et 
vii see paber sinna või tänna, söögiraha kantseleisse jne. Selleaegne 
õppealajuhataja Murumäe oli ka hästi tore.
Mis alguses kõige raskem oli?
Sattusin keerulisel ajal. Tunde oli tohutu kogus, arvutiõpetus, aga 
arvuteid ei olnud, oli vist kaks Jukut. Kõik õpetajad olid vanad kalad, 
eriti ei julgenud küsida ka. Aga samas olid nad väga abivalmid, nagu 
rääkisin, sellepärast jäingi. Aga kole oli alguses küll.
Kuidas on õpilased muutunud sellest ajast, kui teie ise koolis käisite?
Vanasti oli õpetajate ja õpilaste vahel justkui mingi barjäär. Praegu on 
aga õpilased avatumad ja julgevad õpetajatega rääkida nii heast kui ka 
halvast.
Kas õpilased on ka selle aja jooksul muutunud, kui Teie siin koolis 
olete õpetanud?
Ei ole. Kogu aeg on väga normaalsed õpilased olnud.
Kui oleks võimalus hakata direktoriks, kas hakkaksite?
Kindlasti mitte. See on tohutu vastutus ja ma olen alati arvanud, et see 
töö kuulub meestele, sest enamik õpetajatest on naised ja see, et mees on 
direktor, tasakaalustab seda. Mehed on üldse rohkem riske valmis võtma.
Aga õppealajuhatajaks hakkamine, see on ka vastutus?
Juhtus nii. Olukord oli suht keeruline.
Lilleküla kooli seatakse ikka teistele koolidele arvutiõpetuse ja 
arvutikasutuse eeskujuks. Kuidas see tase saavutatud on?
Minu ajaarvamine Lilleküla kooli arvutite kohalt algab 1993. aasta 
augustist, mil kooli valitsesid JUKUd. Aeg oli lõbus, sest kunagi ei 
teadnud, mitu Jukut tööle läheb.
Esimesest aastast meenub järgmine sündmus. Õpetajate toast tuli teade, 
et kooli on saabunud külalised Rootsist, kes soovivad näha arvutiõpetuse 
tundi. Tunnis oli väga sümpaatne 12. b klass. Olemasolevatest arvutitest 
oli sel päeval töökorras umbes 5 arvutit. Järsku kargas klassi vuntsidega 
onu, kes üllatunult küsis: „Kas teil õpetajat ei olegi?“. Millegipärast ei 
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pidanud ta mind õpetajaks. Tutvustasin ennast ja rääkisin kooli arvutipargi 
nigelast seisust, mida ta muidugi nägi isegi. Tal hakkas meist hale ja kutsus 
meid Rootsi külla, et näidata ARVUTEID. Tegelikult olin häid arvuteid 
juba ülikoolis näinud, kuid vaatamata sellele läksin Rootsi meeleldi. 
Peale külaskäiku saatsid rootslased meile humanitaarabina terve klassitäie 
arvuteid „LUXOR“. Rootsis nad meile küll selliseid arvuteid millegipärast 
ei näidanud. Luxorite kiituseks võib öelda nende tohutut töökindlust. Sel 
ajal õppisid noored programmeerimiskeelt BASIC ja sooritasid edukalt 
arvutieksameid.
90-ndate keskel hakkasid puhuma uued tuuled ja liikvele tulid esimesed 
IBM-tüüpi arvutid. Õpetus muutus Office`i keskseks. Arvuti oli nii põnev,
et õpilased olid nõus istuma ühe arvuti taga nelja-viiekesi. 
Suur läbimurre toimus 90-ndate lõpul, kui koolidesse hakkas tulema 
klasside kaupa uusi arvuteid. Elagu Tiigrihüpe!
Nüüdseks oleme jõudnud arvutite tohutust vaimustusest normaalsesse 
seisu ja arvuti on muutunud töövahendiks ainetundides, mitte eesmärgiks 
omaette. See, mida me teeme IT-valdkonnas, on meeldinud paljudele 
külalistele ja meid on toodud eeskujuks teistele.
Milline oleks lemmikõpilane!
Kirjeldamatu. Pole enda jaoks teda valmis mõelnud. Veel.
Mis on praeguses Lilleküla koolis veel head õppealajuhataja 
vaatevinklist?
Meil on hästi tore ja sõbralik kool. Meil on hästi vahvad õpilased ja 
õpetajad. Koolis on hea õhkkond. 
Mis on õppealajuhataja töös olnud kõige raskem?
Igasugune paberimajandus. Mul on tunne, et varsti me upume tõesti 
paberitesse. Küll igasugused plaanid, kavad, individuaalsed ja päris 
õppekavad, kooli hindamisjuhendid ja sisehindamissüsteemid jne. jne. 
Vahel mulle tundub, et paber on tähtsam kui tegelik töö.
Aga kõige rõõmustavam?
Et õpetajad on mind, noort ja rohelist õppealajuhatajat välja kannatanud. 
Ma võin neile kindel olla. Kui vaja, tuleme koos läbi ka tulest ja 
vasktorudest. 
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Kankaan 2001 (ülal) ja lõpuaktus 2002 (all).
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Liis Kogerman ja Elge Aas,
28. lennu vilistlased, lõpetanud 2003

Seletuskiri
    Alustame kohe sellest, et tunnistame end  pikemalt vastu puiklemata 
süüdi. Süüdi tõsiasjas, et veetsime tervelt 12 pikka järjestikust aastat 
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi ehk endise 3. Keskkooli hingekirjas 
ja et meile seal täitsa meeldis. Et me neiks aastaiks just sinna ja mitte 
kuhugi mujale sattusime, selles ei saa küll meid süüdistada. Pigem 
ikka me lugupeetud vanemaid, kes kogu selle alguse taga seisid ja 
meid just nimelt Lilleküla kooli nimekirja sokutasid. Hilisematest 
lahkumiskatsetest loobumine oli muidugi me oma vaba valik. Igatahes 
oli siis aasta 1991, kui esimest korda pidulikult aulasse marssisime ja 
juba järgmisest päevast oma õpinguid alustasime. Tõsi, aasta varem 
andis Elge pere noorima lapsena, olles just tol hetkel vanema venna 
mõju all, küsimusele, kas ta kooli tahab minna, vastuseks resoluutse ei. 
Aasta hiljem see ränk ja saatuslik viga õnneks parandati ja nii juhtuski, 
et 12 päeva pärast Eesti taasiseseisvumist alustasime Elgega oma 
haridusteed Tallinna 3. Keskkoolis, üks A ja teine B klassis. 
    Esimesed neli aastat möödusid, võrreldes järgneva põhikooliajaga, 
puhkuse ja mängude tähe all. Haned-luiged tulge koju, ei saa tulla, hunt 
on ees – ja aulatäis jooksvaid ning räuskavaid lapsi. Oleme siiani siiralt 
hämmastunud, mis ime läbi aula peeglid peale igat rahvastepallimatši 
terveks jäid (äkki olid need mingid imepeeglid, mis püsivad lausa 
sajandeid - siiamaani ja tükk maad kauemgi veel). Lisaks olgu öeldud, 
et Helme Pärn võib olla äärmiselt veenev hunt, kui ta tahab. Vahepeal 
juhtus aga, et Elge hüppas hirmus kaugele ja oli muidu sportlik ning 
Liis üritas õpetaja Pärna käe all miskit balleti moodi asja viljeleda. 
    Põhikoolis tabas meid nagu enamikku selles eas noori, kasutades 
õpetaja Matto lemmikväljendit, mõneajane tüdimus koolist, kuid 
kohusetundlike kodumaatütardena ei virisenud me pikalt, vaid nautisime 
kõike, mis parasjagu nauditav oli – ekskursioone maailma toredaima 
bioloogiaõpetaja Linda Metsaoruga, direktor Albert Raamatu hiiglama 
pikki ja küllusliku statistikaga vürtsitatud aktusekõnesid,   muusikatunde 
energiast pakatava laulmisõpetaja Lemme-Liis Elbiga, sinna sekka 
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veel veidi laulukoore ja –pidusid. Tagantjärele mõeldes võib siia hulka 
lugeda ka sellised müstilised tunnid, mille eestvedajateks olid Tiiu 
Heinmets, Mari-Malle Kuslapuu, õpetajad Sulbi ja Lumi ning veel 
mõningad hämmingut tekitavad pedagoogid. Neist viimastest võiks 
ikka päris mitu veidernaljakat lugu rääkida. 
    Märkamatult saabuski 9. klassi lõpp ja 10. algus. See tõi kaasa palju 
uusi inimesi ja nii-öelda ajude äravoolu B klassist A klassi ehk siis B 
klassi lükati kõik need, kelle hinnete keskmine A tasemele ei vastanud. 
Seistes valiku ees, kas informaatika või ökoloogia, polnud kahtluse 
raasugi, kummale poole kaalukauss kallutada. Niisiis B ehk ökoloogia, 
Metsaoru ekskursioonid ja esimest korda nende aastate jooksul 
Elgega ühes klassis. Tuli välja, et hakkasime hirmhästi läbi saama ja 
nii see läks – keskkool möödus kiiremini kui mõni muu metsikkiire 
aeg. Kaheteistkümnenda lõpuks võis juba üsna korraliku nimekirja 
teha neist üritustest, mida kolme aasta jooksul organiseerinud olime 
– peod, stiilinädalad, ajaleht, Maa päev, Läänemere projekt ja lõpuks 
ka õpetajate päev, jõulupidu, tutipäev jms. Gümnaasiumi ajal sündisid 
Lilleküla koolis viibimise rekordid ehk siis hommikul kaheksast õhtul 
kaheksa-üheksani. Aga kõige tähtsam oli ja on, et koolis oli lõbus. 
Kaheteistkümnenda lõpuks jäid need, kes jääma pidid, ja see oli ainult 
hea. Seltskond oli lahe ja mõned igavad tunnid said ise lõbusaks tehtud. 
Õpetajad meie huumorit päris iga kord väärikalt ei hinnanud, aga mis 
parata, meie poolt oli arvuline ülekaal, mida aeg-ajalt natuke kurjasti 
ära kasutasime.
    Seega ei saa teistmoodi, kui tuleb end süüdi tunnistada. Ju meis 
üks pisike Lilleküla patriotismipisik ikkagi on. Mõtle, kuidas ja palju 
tahad, muudmoodi selle kohta öelda ei oska.

Õpside kilde, kogunud Liis Kogerman ja Elge Aas

• Õpetaja Hanni seletab piltlikult: „Kodusoojus ei ole ainult see, kui 
radiaatorid on soojad.“

• „Kopaga puberteeti pähe valatud…,“ on üks õpetaja Kaire Mäe 
lemmikväljenditest.

• Õpetaja Tiiu Heinmets joonisel oleva täisvarju pildi kohta: „Kas te 
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tegite selle musta junni sinna?“
• Õpetaja Murumäe kodanikuõpetuses seepeale, kui kellelgi mobiil 

pläriseb: „Pole midagi – infoühiskond ikka piiksub.“
• 1999./2000. õppeaasta bioloogia-keemia praktikant Keskküla 

ennustab meie edasist saatust peale põhikooli lõppu: „…karm 
reaalsus lööb otsa ette.“

• Geograafia õpetaja Mäe: „Euroopa taim- ja loomkate…“
• Keemiaõpetaja Aigro tunni algul puudujaid märkides: „X puudub. 

Jumal tänatud!“ 
      Õpilane: „Küll ta tuleb veel.“
      Aigro: „Peab ukse ruttu lukku keerama.“
• Geograafia õpetaja Mäe, rääkides Soome majandusest ja tootmisest:

„Laevatööstus – ehitatakse mitmekordsed parmlaevad.“
• Õpetaja Mäe mängib arsti: „Diagnoosi nimi – mölapidamatus.“
• Geograafia õpetaja Mäe arvamus toolidest: „…ega tool pole

sukeldumiseks…“
• Õpilased tegid tunnis loodusplakatit ja keegi täiendas seda 

joonistusega kanepilehest, mille peale õpetaja Metsaorg küsis, mis 
see on. Saades vastuse, väitis ta aga, et kanepileht pole ju üldse 
selline. Ta teadvat väga hästi, milline see on, kuna ta ise kasvatas 
seda kunagi.

Ja keskkooli aegu…
• Ajaloo õpetaja Kaugema on vaimustuses arvutiõpetajast: „Hans on 

jõledamalt tubli.“
• „Ega meie ei tule ka siia rõõmust kiljudes tööle,“ kirjeldab  eesti 

keele õpetaja Heidi Paikre õpetajate meeleolu kooli tulles.
• „Ma kirjutan tahvlile, ärge langege minestusse.“ Õpetaja Paikre peale 

lauses sõnade jambograafia ja eleegia dikteerimist.
• Õpetaja Paikre püüab kirjanduse tunnis vastamisega hädas olevat 

õpilast aidata: „No mõtle „Kuningas Sophoklese“ peale.“
• Õpetaja Mäe: „Kariloomad aetakse küla keskele, et metsloomad neid 

maha ei lööks.“
• Õpetaja Mäe kommenteerib kirjavahetust klassis: „Mina ei saaks 

küll pidada kirjavahetust sellise mehega, kellel on veel saja naisega 
kirjavahetus.“
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• Matemaatikatunnis annab õpetaja Oolu koduseid ülesandeid. 
     Õpilane: „Miks nii palju?!“  
     Õpetaja Oolu: „ Ah, sa ei tee nagunii. Ära närveeri.“
• Õpetaja Paikre tunni alguses: „ Aga nüüd me läheme otse põrgusse… 

Dante 3. laul „Põrgu“.“
• Keemia õpetaja Aigro tähelepanek tunnis: „Enne läheb kaamel läbi 

nõelasilma, kui 10B õppima hakkab.“
• Õpetaja Paikre kommentaar kirjavahetusele eesti keele tunnis: „Mul 

on tunne, et ma olen kusagil paberivabrikus.“
• Õpetaja Mäe küsib geograafia tunnis poissi, kellele tüdrukud tagant

pingist ette ütlevad. Seepeale esitab Mäe küsimuse kogu klassile: 
„Mis teha  mehega, kes naiste ajudega ringi laseb?“ 

• Õpetaja Oolu seletab näite abil oma vaimustust matemaatikast: „Kas 
matemaatika ei ole ilus aine? Sellise nikerdise vastuseks saab ilusa 
väikese ühe!“

• Õpilane vannub iga asja peale matemaatikatunnis. Õpetaja Oolu 
arvamus selle kohta: „Siin õpin vandumise selgeks, lähen õpetajate 
tuppa ja ütlen direktorile „Mis Sa, kurat, vahid siin!!!“

• Õpetaja Paikre annab nõu, kuidas siseneda õpetajate tuppa: 
„Koputage, vabandage, kummardage.“

• Üks õpilane tekitas õpetaja Kaugemale atakieelse seisundi sellega, 
et kirjutas töösse Miina Härma lauluks „Surnud ööbik“ (originaalis 
„Ööbiku surm“).

• Ingrid Nõulik, bioloogia õpetaja: „Punalibled peavad mööda 
veresooni kiiresti edasi liduma – selle pärast on nad nii mõnusad 
ümmargused.“

• Valikmatemaatikatund on umbes poole peal, õpetaja Oolu lahendab 
tahvlile ülesannet, kui järsku ehmatab: „Ai-ai-ai, ma pidin ju teiega 
riidlema…kõik läks meelest ära.“

• Üks poiss vabandab matemaatikaülesande lahendamata jätmist 
sellega, et juhe jooksis kinni. Õpetaja Oolu: „Juhe jooksis kinni??...
nii viletsad juhtmed ühel härrasmehel.“

• Õpetaja Paikre tüüpiline viis, kuidas tunni ajal õpilasega vestlusest 
keelduda: „Ära hakka dialoogi arendama!“

• Õpilane kurdab keset eesti keele tundi, et mõistus valutab. Õpetaja 
Paikre: „Ei saa valutada, mida pole.“
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• Üks õpilane puudub juba pikemat aega koolist. Õpetaja Oolu 
puudujaid märkides: „X on juba ülikooli läinud või?“

• Õpetaja Paikre, pahandades: ”Kuule, ma olen Sind juba seitse korda 
maopilguga vaadanud ja sa ikka lobised!!!“

• Õpetaja Baronov kirjutab tahvlile rahukonverentsi asemel 
rakukonverents: “See on naerukoht…no näed, ma ei saagi edasi 
rääkida, pean naerma.“

• Bioloogia õpetaja Mäesalu seletab piltlikult, mis on samblik: 
„Samblik on see, kui seen ja vetikas elavad käsikäes.“

• Õpetaja Priimets: „…kui te käite vannis ujumas…“
• Õpetaja Priimets: „Kui MINA ISIKLIKULT lähen tähevaatlusi 

tegema, otsin kõigepealt Suure Vankri üles...“
• Õpetaja Mäesalu tahab, et ka tüdrukud tunnis kaasa mõtleksid: 

„Tüdrukud, mis teie arvate? Ärge laske härradel nii jõuliselt oma 
haiglasi seisukohti peale suruda.“

• Õpetaja Oolu: „Siin on ruutjuurikas sees.“
• Õpetaja Paikre nimetas kirjandusetunni käigus kuiva tahvlilapi ümber 

tuberkuloosikoldeks.
• Õpetaja Oolu seletab õpilasele X piltlikult lihtsamat lahenduskäiku: 

„Kui ma elan näiteks kooli kõrval, siis ma ei lähe ju Lasnamäe kaudu 
koju.“ Paari minuti pärast heidab ta taas pilgu õpilase X vihikusse ja 
ütleb: „No ma vaatan, et sa läksid ikka Lasnamäe kaudu.“

• Õpilase X pinginaaber Y vaatab samal ajal unistavalt aknast välja 
ja õpetaja Oolu küsib, miks tema kaasa ei tööta. Õpilane Y vastab 
seepeale, et ootab Lasnamäe bussi.

• Õpetaja Baronov: „Hakkame tunniga kiiresti peale, meil on täna vaja 
eesti talupojad pärisorjusest vabastada.“

• Õpetaja Oolu koridorist kostuva lärmi kohta: "Assa nuga...küll 
tapavad seal"

Loodusnädala killud: õpetaja küsib, õpilane vastab
Kogunud Aarne Tuule

Geograafia
Miks tekib tuul ja millest oleneb tuule kiirus?
• tänu puudele, lehtedele ja üldse taimedele
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• õhumasside suurusest
• mägede vahel toimuvatest reaktsioonidest
Miks on Islandil vulkaanid, aga Eestis ei ole?
• Eestis pole neid vaja
• Eesti on madalmaa, mere piirist veidi kõrgemal
• Island on maailmast eraldatud saar, asetseb lõunas
• Islandil on väga värske pinnas
• saartel on alati vulkaanid, aga Eesti pole saar
• Eesti on liiga kõrgel
Mida on võimalik lugeda rahvastikupüramiidilt?
• kui palju, kui tihti, kui kiiresti inimesed surevad ja sünnivad
• rahvaarvu mingil aastaajal
• rahvaarvu 1m³
Nimeta kaks tähtsamat kanalit maailmas.
• MTV ja CNN
• ETV ja Suezi
• meretee ja õhutee
Mille poolest erineb Soome ja Eesti maakoore ehitus?
• Soomes on põhja peal igilumi
• Eesti maakoores on rohkem tõuse

Bioloogia
Nimeta 3 poollooduslikku kooslust, mis vajavad oma liigirikkuse
säilitamiseks inimesepoolset hooldust.
• aedviljad
• banda
• tomatid kasvuhoones
• lambad
• hallitus
Mis on igaüheõigus?
• õigus paljuneda
• õigus tasuta elada
• õigus olla armastatud
• õigus hingata, süüa, juua
Nimeta 5 globaalset keskkonnaprobleemi
• osoonikihi pragunemine
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• klobaalne suurenemine
• maavarade mittelõpmatus
Nimetage 3 vabatahtlikku looduskaitseorganisatsiooni
• ESS
• pioneerid
• kuradi rohelised
Nimeta 4 rahvusparki Eestis
• Kadriorg
• Tammsaare
• Lõvi park
• Niguliste RP
Milline taimeliik kasvab ainult Eestis?
• rebasevits
• võilill
• kollane penikoorem
2 tulnukliiki Eestis?
• mais
• kaktused
• hiir
• oravad
• šoti lehmad

Füüsika
Kas ja kuidas saab jää abil lõket süüdata?
• kui jääd üksteise vastu kiiresti hõõruda
• kui pulka vastu jääd hõõruda
• kui jää sulatada veeks, veest eraldada vesinik ja siis teha 

vesinikpomm
Kuidas muna teravale otsale seisma panna muna lõhkumata?
• rahulikult
• munaalusega
Kas on õige väide, et ülehelikiirusega reisilennukis Concorde pole 
eesistujaga võimalik rääkida, sest lennuk lendab ja eesistuja kaugeneb 
kiiremini, kui heli jõuab levida?
• saab rääkida, kui heli lennukis pidurit ei pane
• saab rääkida küll, kui lennuki aknad kinni panna
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Õpilane ütleb
Kogunud Tiiu Neeme
• 1525. a ilmus ainus eestikeelne raamat, mis kahjuks pole säilinud.
• 1862. a ilmus rahva poolt välja antud “Kalevipoeg”.
• 1940. aastal jagunesid kõik kirjanikud kaheks.
• Assotsiatiivsest luulest saavad lugejad aru vastavalt oma asotsiaalsele 

tasemele.
• Peale 2. maailmasõda oli kohe näha, kes kirjanikest jäid siia ja kes 

läksid välismaale pagulaskirjandust kirjutama.
• Peale füüsilise hävitamise hakati Stalini ajal kirjanikke taga rääkima.
• Vulgaarsotsioloogia on see, et 80-ndatel oli kirjutamise vabadus ja 

teostesse tulid sisse vulgaarsused.
• Kassetipõlvkond tähendab seda, et 80. aastatel loobuti lugemisest ja 

kuulati makke. 
• Sulaajal tulid Siberist tagasi esimesed küüditajad.
• Inimesi hakati Stalini isiku kultuse ajal füüsiliselt ärritama.
• Kirjanduse põhiliigid on eepika, lüürika ja lüraerootika.
• Mõned inimesed ei armasta, kui vihm trummeldab aknale, aga mind 

see rahuldab.
• Valm on väike jutuke, mille tegelased on loomad, kes mõnitavad 

tuntud inimesi.
• Kõne on see, kui on palju inimesi ja keegi räägib midagi.
• Liiv käis Naelavere-nimelises külakoolis.
• Liiv käis kuueklassilises kloostrikoolis.
• Liiv kirjutas luuletuse “Ärge kirjutage mulle luuletusi”.
• Thoril oli võluhaamer mölder.
• Renessansi ajal oli palju homouniversaalseid inimesi.
• Kenning on see, kus nimisõna asendub kahe ülesütleva käändega.
• Ameerika (vist) asub Euroopas.
• Aiastel toimub oksjon, kus müüakse maha lambaid ja muid talu 

majapidamisriistu.
• Kass ja koer ei ole sõbrad nagu sea seljas sadul.
• Sõja ajal on palju surnuid, kes on sõjas vigastada saanud.
• Muukraud jooksis mööda külgi maha, sest uks oli tugev.
•    Humanist on see, kes töötab Humanas.
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Margot Olesk,
26. lennu vilistlane, lõpetanud 2001

Vassili Võrgu nimeline Tallinna 3. Keskkool
    Minu kooli jõudes oli see heleroheline kulunud trepiastmetega maja 
Lillekülas septembrikuudel tervitanud tumesinistes plisseerseelikutes ja 
viigitud pükstes väikesi inimesi juba kuraditosin pluss üks aastat. Seda 
Vassili Võrgu nimelise 3. Keskkoolina. Nimi sümboliseeris Tallinna 
aukodaniku V. Võrgu „suurt kangelaslikkust” Tallinna vallutanud 
tankikolonni juhtimisel 1944. aastal. Aukohal oli kooli seinal ka Vassili 
Võrgu vaskne bareljeef. Selle tähendus nooremaid õpilasi ei huvitanudki, 
milleks pidigi, sest meile, mürsikutele, avanes kool ribalaks loetud 
aabitsate, kollaste koolipinkide (mille mitmete lakikihtide alt võis leida 
hoolikal vaatlemisel graveeringuid), mõnede vanade lasteaiakaaslaste, 
uute sõprade, kummikeksude, ärakulunud püksipõlvede (kaksiratsi kullist 
muidugi) ja klassihommikutega. Ja mis siis, et oli juba perestroika, meile 
olid muud asjad olulisemad.
    Mõne aja pärast  andis „valuuta”, välismaa nipsasjade ning üldse kogu 
importkultuuri tungimine kooliellu juba tugevalt tunda - põhiliselt küll 
veel põhjanaabrite kaudu, sest sealt sai neoonmarkereid, barbisid, roosasid 
pinaleid ja karvaste otstega pliiatseid. Suurte pingutuste tulemusena oli 
meil võimalik hakata õppima inglise keelt oma raha eest alates 3. klassist. 
Vene keelest ei tahtnud keegi midagi kuulda, kuigi ka need tunnid hakkasid 
3. klassist. Isegi kui õpiti vene keelt väga headele hinnetele, siis enamus 
seda korralikult selgeks ei saanudki.
    Tore õppemeetod pärineb  ühest kunstiõpetuse tunnist. Meil 
oli klassis üks poiss, kellel oli tavaks käsi kogu aeg viigipükste taskus 
hoida, vaatamata kunstiõpetaja korduvatele märkustele. Seda aga seni, 
kuni õpetaja traageldas villase punase lõngaga viigipükste taskud kinni. 
Naljakas on see just seetõttu, et vaevalt tänapäeva õpetajad sellist riski 
julgeksid võtta, kuna õpilaste õigusi ja vabadusi on märkimisväärselt 
laiendatud ning tõenäoliselt kaebaks ema õiguskantslerile, et tema poja 
põhiseaduslikke õigusi on rikutud, ning tsiviilkohtusse rikutud pükste eest 
hüvitise saamiseks.
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Tallinna 3. Keskkool
    Ühel hetkel sai Eesti vabaks, korrektselt öeldes - taasiseseisvus. 
Teadsime seda sõnakõlksu küll, kuid ei teadvustanud, samas olid 
muutused silmnähtavad - kooli nimeks sai lihtsalt Tallinna 3. Keskkool. 
Sotsialismi hääbumisega ning turumajanduse poole liikumisega algas 
ka kooliümbruses vilgas äritegevus. Esialgu tekkis staadioni kõrvale 
väike poeke. Mõne aja möödudes staadioni putka likvideeriti ning kooli 
vilistlased tõid kaubad tarbijale lähemale, s.o kooli esimesele korrusele, 
kus kunagi oli loodusnurk loomade ja taimedega. Need asendusid nüüd  
välismaiste pulgakommide, šokolaadide ja limonaadidega, mis omakorda 
muutusid vahetundide lahutamatuks osaks. Peale vahetunnikella helinat 
joosti hordide kaupa puhveti looklevasse järjekorda.  
    90-ndate keskpaigas algas Eestis arvutite invasioon. Kool oli aga sellest 
kümme sammu ees,  sest informaatika süvaõppeklass avati juba 1985. aastal, 
kus arvutiteks küll veel Jukud. Noorematel klassidel arvutiklassi pääseda 
oli privileeg, kuna mõeldud oli see vanematele. Võimsa tiigrihüppeni oli 
aga veel aega. 
    Tunda oli, et juba esimesest klassist pöörati rõhku loodusele ja 
korrutati, et just siit on sirgunud väga tähtsaid loodustegelasi. Osalesime 
arvukatel looduskonkurssidel, kirjutasime referaate, kuivatasime lehti, 
õppisime tundma pungade järgi puid ja linnutopiste järgi linde. Vaatamata 
ennastsalgavale püüdele tekitada õpilastes huvi bioloogia vastu, lõpetas 
viimane bioloogia erikallakuga klass 1998.
    Õpilaste seas olid väga populaarsed ka kooli ballid. Eelnevad 
tantsukursused ja ballidel jalakeerutamine oli see, mille pärast nooremad 
klassid kadedust tundsid, pealegi oli kord ballikülaliste hulgas olnud ka 
päris šimpans.
    Siis tuli aeg, kui kehtestati oma kooli sissesaamiseks katsed, millest küll 
paremate hinnetega õpilased pääsesid, kuid konkurents haridusmaastikul 
hakkas muutuma karmiks. Tekkis juba kontingent inimesi, kes olid 
seisukohal, et tavalises koolis õppimine seab piirid tulevikule. Mu kunagise 
klassikaaslase ema sõnad enne seda, kui ta oma tütre meie juurest ära viis, 
olid, et siit koolist saab ainult „kraavikaevajaks”. Väljakutse see igatahes 
oli ja on kõikidele meie kooli õpilastele, iga vilistlane saab tulevikus omad 
järeldused teha. 
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Tallinna Lilleküla Gümnaasium
    Lõpuks oli arvutite võidukäik jõudnud punkti, kus 10. klassis anti 
õpilastele valida informaatika või keskkonnakaitse suuna vahel. Tundus, et 
looduse õppesuund on ajale ja moele jalgu jäänud ja ennast ammendanud. 
Seoses Euroopa Liidu ning rahvusvahelise üldsuse keskkonnakaitsealaste 
ponnistustega oleks see siiski tõenäoliselt osutunud paljudele kavalaks 
valikuks. Toredad olid ka legendaarsed väljasõidud õpetaja Metsaoru ning 
tema kaaslase onu Matiga, kelle logu bussiga meid  ühelt kaitsealalt teisele 
veeti. 
    Aegamööda hakkas „vana kooli” õpetajate kontingent asenduma noore 
ja värske verega, vahetus ka direktsioon. Põnevust ja elevust tekitas 
direktorivahetus. Uueks direktoriks sai poiste kehalise kasvatuse õpetaja. 
Õpilaste seas oli tunda rahulolu, ehkki tegemist oli range õpetajaga. Eks 
kõik olid oma silmaga olnud tunnistajaks, kuidas poiste kehalise tunnis 
valitses kord, isegi rivid ja viirud olid piinlikult sirged, mitte sellised nagu 
tüdrukutel. Sama palju elevust tekitas ka uus õppelajuhataja, kelleks sai 
noor ja lõbus õpetaja, meie klassijuhataja Anu Luure. Meie klassile oli see 
erilise tähendusega - just nüüd tagasi vaadates. Õpetaja Luure oli värske 
ülikoolilõpetaja, kui talle anti meie 5. A klass juhatada. Kiiresti sai ta üheks 
meie lemmikõpetajaks, mitte niivõrd nooruse leebuse ja sinisilmsuse 
tõttu, vaid pigem sellega, et koolitundide ajal oli tegemist õiglase ja range 
õpetajaga, tundidevälisel ajal sõbraga, kes naeris koos õpilastega, käis 
kelgutamas koos õpilastega ning organiseeris lahedaid ekskursioone.
   Muidugi tekitas asjade seis poistes lootust, et kui õppelajuhatajaks määrati 
oma klassijuhataja, siis on lootust pääseda “vusserdustest” kergemate 
karistustega, kuid võta näpust, pigem oli olukord vastupidine - omadelt 
nõuti ikka paremat ja korrektsemat käitumist. 
    Kuna uus direktor ja majandusjuhataja olid mõlemad seotud spordiga, 
siis viimane tuli eriti au sisse, eriti populaarseks sai võrkpall.
    Üks hetk tuli koolil „geniaalne” majanduslik idee rakendada valvuritena 
õpilasi. Plaan kukkus kiiresti läbi. Tüütu oli istuda valvelauas, pidi 
puuduma tundidest, mida siis hiljem järele tuli teha. Nüüd on õnneks kohal 
statsionaarne turvaonu. 
    Kilpkonna Laguuni enam 1. korrusel pole, kuigi puhvet on olemas. 
Aga kooli erinevatel korrustel leiab puhkenurkasid, arvutid on antud 
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õpilaste vabakasutusse, klassipäevikud on virtuaalsed, õpilased rändavad 
igaks tunniks ainekabinetti, kool on saanud uue katte ja värvi, aed piirab 
territooriumi ja nagu puuaknad asendati plastikakendega, asendati ka 
staadionil kasvav rohuvaip kunstmuruga. 
    Kool on selles suhtes muutunud suletud organisatsiooniks, et aed 
ja väravad piiritlevad territooriumi, veel enam, väravad lukustatakse 
turvalisuse mõttes ka koolipäeval, rääkimata sellest, et enam ei tohi koeraga 
kooli territooriumile jalutama tulla. Tegelikult kahju, sest kui koolis 
olles tundide ajal igavaks läks, sai ikka õue vaadatud, kuidas mammid 
oma pitsudega jalutavad ja vapper vanaonu jookseb. Õpilastelgi ei lubata 
vahetundide ajal kooliterritooriumilt välja minna.
    Aastal 2005 võib väita, et kool on kogu aeg arenenud positiivses suunas, 
olles „tikutopsipeegeldus” sellest, mis ühiskonnas toimub. Lilleküla 

gümnaasium on alati olnud 
kooliks, mis ühiskonna 
muutusi tunnetab. Kui 
alles 2004. aastal tekkis 
Tallinnas diskussioon selle 
üle, kuidas saab olla linna 
aukodanikuks inimene, 
kes on juhtinud selle 
okupeerimist võõrvõimu 
poolt, siis Lilleküla 
Gümnaasium likvideeris 
Vassili Võrgu oma nimest 
juba ammu ning  Vassili 
Võrgu  vaskbareljeefki 
on peale pikemat keldris 
seismist kunstipärasemate 
k u n s t i t e o s t e 
toormaterjaliks müüdud.

Pildil: Valentinipäeva 
post.
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Marje Nurk ja Marilin Lepind,
XXX lennu vilistlased, lõpetanud 2005

    Kui mõelda möödunud kooliajale, tuleb kõigepealt meelde esimene 
koolipäev, mil ilm oli ilus ja süda täis põnevust, mis selle 12 aasta 
jooksul siis juhtuma hakkab. Tuleb välja, et juhtuma hakkas palju! Meil 
on oma kooliajast hulganisti huvitavat meenutada.

    Algklassides olid meil klassihommikud, kus me mängisime 
igasuguseid mänge, jõime morssi ja sõime küpseid. Meelde jäid ka 
kõiksugused stiilipäevad. Oli värvinädal, kus igal päeval kanti erinevat 
värvi riietust. Omaette üritus oli kübarapidu, kus kõik pidid endale 
kodus võimalikult originaalse peakatte välja mõtlema ning sellega peole 
ilmuma. Seal mängiti, lauldi, tantsiti ja lisaks sellele valiti välja ka 
parimad peakatted. Meenuvad ka laulukonkurss, millesse suhtusime täie 
tõsidusega ning mille nimel palju vaeva nägime, ja peotantsukursused, 
millest oli palju kasu, sest isegi veel nüüd, 9 aastat hiljem, on päris 

Kübarapidu.



87

mitmed sammud selged. 
    Meeles on ka see, et meil algklassides vahetus klassijuhataja kolm 
korda. Esimeses klassis oli keegi Katrin ja siis Helme Pärn ning alates 
teisest klassist Eili Murel, keda siiamaani sooja südamega meenutame. 
Õpetajatest meenub ka Imbi Maranik, kes andis meile joonistamist. Tema 
meenub just seepärast, et ta kinkis meile iga tehtud töö eest pildi, mida 
sai ise värvida, see motiveeris hästi töötama.

    Põhikoolis olime vahepeal kooli kõige hullem klass, sest õppeedukus 
ei olnud kõige parem, olime lärmakad ning suutsime ära lõhkuda mitu 
klassiust. Peaaegu kõik õpetajad korrutasid:“ Ma ei tea, mis teil viga on, 
üldse ei õpi ja tunnis ei kuula, olete lärmakad. Vaadake a klassi, nemad 
õpivad teist paremini ja on korralikumad!“ Aga samas meid ka armastati, 
sest olime nii elurõõmsad, positiivsed, kaasaminevad ja aktiivsed.
    Sel ajal tulid meie ellu koolidiskod, mis olid väga popid ja kus kõik 
käisid. Ei mäleta olukorda, kus saalis oleks vaid paarkümmend inimest, 
nagu meie gümnaasiumiajal. Diskoriks oli alati DJ Kombits (Kalev 
Lehola). 
    Meie klassile meeldisid kohutavalt klassiõhtud, mis toimusid peaaegu 
iga kuu. Seal mängisime kõikide lemmikmänge: pikka nina, sini-must-
valget ja limbot. Tantsisime ka palju, tegime viktoriine, stiiliõhtuid, 
misterivalimise ning esinesime ka. Mäletan ühte korda, kus tegime 
tüdrukutega järele Spice Girls´i, maskeerisime end, õppisime laulusõnad 
pähe ja tegime tantsu. Kaheksandas klassis kutsusime jõulude ajal ka 
jõuluvana ja päkapiku endale külla.
    Kui käisime põhikoolis, siis võtsime eeskuju vanematest klassidest. 
Paraku aga pidasid vanemad klassid koolis veesõda ja ega meiegi 
halvemad saanud olla. Niisiis toimusidki igal kevadel koolis suured 
veesõjad. Vahetundide ajal ujusid koridorid ja tundide ajal kuivasid meie 
riided ja jalanõud aknalaudadel. Kui vahetunnikell helises, jooksid kõik 
jälle WC-st vett tooma. Selle pärast saime ka väga palju pahandada nii 
klassijuhatajalt, kes meile märkusi kirjutas, kui ka direktorilt (siis oli 
direktoriks veel Albert Raamat). Talvel, kui veesõdu pidada ei saanud, ei 
istunud me niisama klassiruumides paigal, vaid pidasime lumesõda.
    Tol ajal oli meie klassijuhataja Tiiu Neeme, kelle eestvedamisel 
käisime ekskursioonil Lõuna-Eestis, jalgrattamatkal, Serena 
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lõbustuspargis Soomes ning 9. klassi lõpureisil Rootsis. Jalgrattamatk 
meeldis sellele vaatamata, et oli üpris raske, kõigile. Teekonna koostas 
meie endine geograafiaõpetaja Kaupo Reisenbuk. Ööbisime Simisalus,
kus öösel saunas käisime ning lõket tegime, laulsime ja viinereid 
grillisime. Simisalust tagasi tulles pidime Aegviitu sõitma, et sealt 
rongi peale minna. Me olime kõik väga väsinud ja aega oli vähe. Nii 
me siis sõitsime nii kiiresti kui vähegi võimalik Aegviidu poole ja nagu 
ikka, juhtub midagi just siis, kui on kuhugi kiire. Ühel tüdrukul läks 
jalgrattakumm katki ja tuli välja, et kellelgi polnud varukummi kaasas. 
Lõpuks laenati teeäärsest talust parandamiseks vajalikud tööriistad ja 
napilt jõudsime ka rongi peale. Poisid, kes enne tüdrukuid jaama jõudsid, 
seisid ratastega poolenisti rongist väljas, et rong minema ei sõidaks.
    Rootsi reis oli uus ja huvitav, sest suurem osa meist polnud seal varem 
käinud. Stockholm oli ilus ja meil õnnestus näha kuningalossi juures 
vahtkonna vahetust. Laevas ei püsinud me minutitki paigal. Kogu aeg 
tuli joosta ühest kohast teise. Eriti jäi meelde karaoke, kus meie klass oli 
peamiseks esinejaks.
    Põhikooli lõpus pakkusime me Tiiu Leholale välja idee, et 
üheksandatel klassidel võiks ka olla samasugune tutipidu nagu 
abiturientidel, kuna mõne jaoks jääbki üheksas klass viimaseks. Pika 
maadlemise peale anti meile selle korraldamiseks luba. Tingimusteks 
olid, et nimi ei tohi olla tutipäev, vaid tutikas ja veesõda pidada ei tohi. 
Nime osas me pidasime kokkuleppest kinni, aga veesõda toimus siiski. 
Tutika lõppedes läksime Vabaõhumuuseumi, kus toimus iga-aastane 
kooli piknik. See oli üks vahva päev!

    Sellest ajast meenub ka üks huvitav märkus, mille kirjutas 
matemaatika õpetaja Laine Oolu nende õpilaste päevikusse, kes ühe 
bioloogia tunni ajal esimese korruse aknast õue läksid:“ Teie laps hüppas 
täna tunni ajal aknast välja!“ 
    Sel ajal, kui meie põhikoolis käisime, vahetus direktor. Jaan Paasi 
direktoriks saamisega paranes koolis palju. Enam ei viidud üleriideid 
klassidesse, vaid jäeti garderoobi, kohustuslikuks said vahetusjalanõud ja 
koolis hakati remonti tegema.

    Gümnaasium oli samuti teguderohke aeg. 10. klassist meenuvad 



89

õpetaja Linda Metsaoru korraldatud bioloogiateemalised väljasõidud, 
mis olid tõeliselt huvitavad ja harivad. 
    Meenuvad ka suusatamisvõistlused, mis mõne arvates olid ühed 
kõige tüütumad ettevõtmised. Tuli sõita Nõmmele ja olla seal mitu tundi 
külma käes. Just sellepärast paljud ei tulnud üldse kohale ja nendest, kes 
tulid, võtsid vähesed võistlusest osa. Millegipärast just selleks ajaks jäid 
kõik “haigeks” ja pidid kiiresti koju ennast ravima minema. Samas oli 
see päev tore, kuna suusatamise pärast jäid tunnid ära. Mõnele meeldis 
muidugi ka suusatada. 
    Tantsukavade võistlused olid väga populaarsed. Meie klass võttis 
esimest korda võistlusest osa kaheksandas klassis, mil kuus julget 
tüdrukut saavutasid seal teise koha. Järgmine kord osales meie klass 
tantsuvõistlusel alles 11. klassis. Siis läksime ainult naljategemise 
peale välja ja tegime “kirurgitantsu” ja kõigi suureks üllatuseks me 
võitsime. Viimases klassis läksime taas nalja peale välja ja tegime tantsu 
kaheksakümnendate stiilis. Peaaegu kõik tüdrukud ja ka kaks poissi 
võtsid tantsust osa. Sellel korral läks võit meie paralleelklassile. Meie 
jaoks aga ei olnud põhiline võit, vaid see, et nalja saaks, ja seda ikka sai.
    Koolil tärkas uus tore traditsioon – perepäeva pidamine. See oli tore 
üritus, kuhu lapsed tulid koos vanematega, et töötubades meisterdada, 
esinemisi vaadata, sporti teha ja mõnusat perekeskset päeva nautida.
    Uhkeim üritus, mille meie klass korraldas, oli kevadball „Särts“. Me 
ei tahtnud korraldada traditsioonilist balli, kuna teadsime, et sinna ei tule  
palju inimesi kohale, kuna noored ei oska eriti tantsida. Ball oli 80-ndate 
stiilis, et riietuma ei peaks nii konservatiivselt ja pidulikult ja et ei peaks 
kartma oma tantsuoskuste pärast, sest selle muusika järgi ei pea peotantse 
tantsima. Kuna eelarve ei olnud eriti suur, otsustasime selle korraldada 
oma kooli aulas. Ballil esinesid mitmed bändid ja valiti välja ka balli 
kuningas ja kuninganna.
    Üle väga mitme aasta saime koolilt loa läbi viia rebaste ristimine. 
Alguses oli väga raske kümnendikke nõusse saada, aga lõpuks tuli 
neid siiski väga palju kokku. Kuna me oma ettevalmistustega jäime 
väga viimasele minutile, siis ei suutnud me neile õpetada selgeks 
rebaste hümni, millest on väga kahju, kuna me mõtlesime seda laulu 
väga pikka aega välja. Peale rebaste nummerdamist koolis viisime 
me nad “jalutama”. Teekonnal pidid nad täitma erinevaid ülesandeid, 



90

Perepäev 2005.
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nagu tänaval inimestele tere ütlema, grupikallistusi tegema, erinevas 
liikumisstiilis üle tee minema jms. Hiljem oli koolimajas neile üles 
seatud takistusrada, mis koosnes erinevatest etappidest. Oli näiteks 
ostukäruralli, munajooks, lusikamäng, liumägi jne. Toimus korralik 
ristimistseremoonia, kus nad sõid sinepileiba, kalamaksaõli ja kilutorti 
ning andsid vande, kusjuures kõigil olid silmad kinni, ja nad võtsid asja 
tõsiselt. Lõpuks väljastati kõigile tunnistused. 
    Kuna me läksime välja selle peale, et rebastel oleks lõbus ja naljakas 
päev, mitte retsimine, siis jäid nad väga rahule ja tulid pärast isegi 
tänama, et nii tore oli.

    Ka õpetajate päev oli tore, kuigi sai selgeks, et 5. ja 6. klassile tundi 
anda on vägitegu!
    Tutipäeva ootasid kõik pikisilmi. Mitu nädalat varem valiti juba 
riideid välja ja mõeldi, mida põnevat teha võiks. Veesõda koolimajas sees 
pidada oli keelatud, seega peeti väljas. Terve päev mängisid tüdrukud 
keksu ja poisid pidasid veesõda. Viimaseks koolikellaks kogunesid kõik 
abituriendid aulasse, kus meile esinesid esimeste klasside õpilased ning 
meie saime ka laulda ja igasuguseid mänge kaasa mängida. 11. klass 
kinkis meile nimelised kivid sooviga “Kivi kotti!“.
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Õpetajate päeva noored õpetajad 2004 (ülal ja all).
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    Ilus mälestus on ka lõpetamise päevast, mil jällegi säras päike. 
Meeleolu kõikus kurbusest rõõmuni ja vastupidi, aktus oli väga 
südamlik. 

    Kooliajast jäi meelde ka see, et koolis valitses sõbralik aura, mida 
mõned küll vahel rikkuma kippusid, kuid see neil hästi ei õnnestunud. 
Suurem osa õpetajaid olid väga toredad!

    Lilleküla kool, aitäh nende ilusate aastate eest!

Tutipäev 2005.
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Kooli juhtkond ja õpetajad läbi aegade

Direktori asetäitjad õppe-
ja kasvatustöö alal keskkooli osas:
Veera Zahharova 1975-1983
Õie Kruusemaa 1983-1986
Elle Parik 1986-1987
Maie Matiek 1987-1993
Ludmilla Murumäe 1993-2000
Anu Luure al. 2000
Direktori asetäitjad õppe-ja 
kasvatustöö alal algklasside osas:
Eili Murel 1975-1986
Silja Rõõmussaar 1986-1987
Tiina Kuusing 1987-1989
Ruthi Kaints 1989-2000
Helve Pääro 2000-2001
Maie Hannus al. 2001

Klassi ja koolivälise töö organisaa-
torid:
Elle Parik 1975-1980
Merle Randma 1980-1981
Nelli Bušujeva 1980-1981
Aadu Järvine 1981-1984
Vilve Toomsalu 1984-1986
Tiiu Lehola al. 1986
Direktori asetäitjad majandusalal:
Olev Eskola 1975-1976
Endla Singi 1976-1993
Rein Lumi 1993-1994
Pilvi Lobjak 1994-1999
Jaan Prass al. 1999

Õpetajad:
Veera Zahharova, vene keel, 1975-
1989
Harry Väli, algklassid, 1975-1984
Elle Parik, ajalugu, 1975-1980
Helgi Kärner, algõpetus, 1975-1988
Vaike Truuver, algõpetus, 1975-1982
Siiri Tammeraja, algõpetus, 1975-
1988
Maimu Tammerand, algklassid, 
1975-1979
Lia-Koidula Tamm, eesti keel, 1975-
1976

Direktorid:
Arno Aser 1975-1978
Albert Raamat 1978-1999
Jaan Paas al. 1999

Elvi Kaisma, eesti keel, 1975-1981
Uno Ilsen, matemaatika, 1975-1976
Õie Sinimägi, matemaatika, 1975-
1978
Eevi Seiler, füüsika, 1975-1990
Luule Veldt, algõpetus, 1975-1978
Jelena Gavrik, vene keel, 1975-1987
Leida Tamsalu, inglise ja saksa keel, 
1975-1985
Galina Sitova, saksa keel, 1975-1981
Hele Mutso-Sepp, bioloogia, 1975-
1985
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Aino Väli, geograafia, 1975-1980
Reet Lainemaa, tööõpetus, joones-
tamine 1975-1981
Maie Steinberg, tööõpetus, 1975-
1976
Albert Halling, tööõpetus, 1975-
1982
Aarne Ild, tööõpetus, 1975-1978
Aivo Adami, keh. kasv, 1975-1978
Eha Jasner, keh. kasv, pioneerijuht, 
1975-1976
Aleksander Bulgakov, sõjaline algõ-
petus, 1975-1989
Tiiu Lehola, joonistamine, al. 1975
Nelli Bušujeva-Kohv, inglise keel, al. 
1975
Agneta Ehasalu, eesti keel, raamatu-
koguhoidja, 1975-1999
Vaike Heinsoo, vene keel, 1975-1992
Helle Joon, vene keel, 1975-1997
Edgar Kaugema, ajalugu, 1975-2001
Imbi Maranik, algõpetus, al. 1977
Leida Mets, muusikaõpetus, 1975-
2001
Eili Murel, algõpetus, 1975-2001
Ludmilla Murumäe, ajalugu, 1975-
2000
Heidi Paikre, eesti keel, al. 1975
Inge Põiklik, keh. kasv, al. 1975
Velda Reimal, matemaatika, 1975-
1987
Helle Saga, keh. kasv, 1975-1995
Endla Singi, matemaatika, 1975-
1999
Heljo Tasmuth, inglise keel, 1975-
1996

Luule Soha, keemia, bioloogia, 1975-
1988
Ellen Koik, muusikaõpetus, al. 1975
Sirje Martinsoo, eesti keel, ajalugu, 
al. 1975
Tiina Kuusing, algõpetus, matemaa-
tika, 1976-1989
Rita Kasemaa, algõpetus, pioneeri-
juht, 1976-1978
Leida Allik, eesti keel, joonistamine, 
1976-1978
Aino Järvan, matemaatika, 1976-
1977
Nina Morozova, vene keel, 1976-
1981
Irina Lemberg, vene keel, 1976-1977
Kaidor Damberg, füüsika, 1976-
1980
Maimu Saabas, tööõpetus, pioneeri-
juht, 1976-1980
Silvia Juhandi, tööõpetus, 1976-1977
Helle Kepler, pioneerijuht, 1976-
1977
Maie Hannus, vene keel, algklassid, 
al. 1976
Aime Lindepuu, algklassid, 1977-
1986
Marge Meiorg-Uustalu, matemaa-
tika, 1977-1980
Hiie-Tuuli Alas, matemaatika, 1977-
1978
Koidula Purga, füüsika, 1977-1979
Inna Saltzmann, vene keel, 1977-
1989
Eva Hanni, eesti keel, al. 1977
Tiiu Neeme, eesti keel, al. 1977
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Laine Oolu, matemaatika, 1977-2005
Toomas Ehasalu, raamatukoguhoidja, 
1977-1978
Kersti Must, matemaatika, pioneeri-
juht, 1978-1979
Arta Lauri, algklassid, 1978-1981
Õie Kruusemaa, eesti keel, 1978-1988
Anne Lall, inglise keel, 1978-1981
Silvia Metsanurm, matemaatika, 
raamatukoguhoidja, 1978-1986
Ülle Enula, vene keel, 1978-1980
Galina Noorkõiv, vene keel, 1978-
1988
Arved Paurmann, keh. kasv, 1978-
1980
Maris Piir, muusikaõpetus, 1978-
1980
Toivo Susi, keh. kasv, 1978-1982
Malle Laane, keh. kasv, 1978-1979
Maie Matiek, matemaatika, 1978-
1993
Linda Metsaorg, bioloogia, 1978-
2003
Helje Ränk-Pukk, algõpetus, al. 1978
Silja Rõõmussaar, algõpetus, 1978-
2003
Ilmar Raidna, matemaatika, 1979-
1983
Ingrid Pavlova, vene keel, 1979-1982
Ilse Kuri, inglise keel, 1979-1980
Aida Loodus, tööõpetus, 1979-1985
Ilmar Metsanurm, tööõpetus, 1979-
1980
Marika Kravets, füüsika, 1979-1992, 
1999-2000
Reet Kasemets-Maigre, vene keel, 

1979-1995
Ülle Rein, bioloogia, 1979-1996
Merle Randma, vene keel, 1980-
1981
Margit Jõesaar, eesti keel, 1980-
1982
Svetlana Kernu, algõpetus, 1980-
1987
Anu Lääne, inglise keel, 1980-1984
Juta Mägi, keh. kasv, 1980-1982
Urve Puusepp, tööõpetus, 1980-
1990
Helve Pääro, algklassid, inglise keel, 
1980-1986, al. 1999
Eteri Suur, muusikaõpetus, 1980-
1985
Külli Vahtra, pioneerijuht, 1980-
1981
Adeja Põld, tööõpetus, 1980-1984
Valter Tamm, tööõpetus, 1980-1980
Olli Kaljo, geograafia, 1980-1993
Aadu Järvine, inglise keel, 1981-
1985
Ela Vood, inglise keel, 1981-1985
Leonid Fiveger, ajalugu, 1981-1985
Toivo Vell, tööõpetus, 1981-1985
Alli Aigro, keemia, al. 1981
Asta Järvis, tööõpetus, al. 1981
Helgi Mauer, keemia, 1980-1984, 
1990-1992
Aita Oja, bioloogia, keemia, 1982-
1983
Kalle Jeret, joonestamine, 1982-
1987
Jaan Keskküla, keh. kasv, 1982-1983
Albina Kopõrina-Ivanova, vene 
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keel, 1983-1994
Jaan Paas, keh. kasv, al. 1982
Kersti Seeba, saksa keel, 1982-1993
Vilve Lepik, matemaatika, 1982-1991, 
al. 2002
Eevi Teppo, raamatukoguhoidja, 
1983-1994
Natalia Zereen, vene keel, inglise keel, 
al. 1983
Sven Liiberg, tööõpetus, 1983-1984
Küllike Podnek, algklassid, 1984-1988
Maimu Kuri, inglise keel, 1984-1987
Eda Kanep, saksa keel, 1984-2004
Katrin Kitkas, algõpetus, 1984-1991
Jaak Loonde, matemaatika, arvutiõpe-
tus, 1984-1993
Tõnu Taimla, tööõpetus, 1984-1992
Mare Mihalets, vene keel, 1985-1986
Hilja Vokk, ajalugu, 1985-1986
Pirika Aedmäe-Sööt, muusikaõpetus, 
1985-1994
Ulla Toomast, tööõpetus, joones-
tamine, 1986-1997
Merike Varandi, logopeed, 1986-1994
Ulvi Nei, algõpetus, 1987-1990
Vello Kornel, füüsika, 1987-1989
Airi Metspalu, perekonnaõpetus, 
1987-1989
Katrin Pille-Jaik, algklassid, 1987-
1993
Merike Veldt, algklassid, al. 1987
Aare Vigla, keh. kasv, 1987-1996
Anu Teenurm, bioloogia, 1988-1989
Margit Lobanov, algklassid, 1988-
1991
Reet Ale-Petermann, algklassid, 1988-

1994
Anu Rein-Mägi, muusikaõpetus, 
1988-1994
Aet Kallam, kunstiõpetus, 1989-
1990
Viktor Antonov, sõjaline  algõpe-
tus, 1989-1990
Madean Altsoo, eesti keel, soome 
keel, al. 1989
Ants Paikre, soome keel, 1990-
1991
Ruthi Kaints, algõpetus, 1989-2001
Tiia Luks, algõpetus, 1991-2000
Helme Pärn, keh. kasv, algklassid, 
al.1991
Mait Kutser, tööõpetus, 1992-1996
Marge Oopkaup, füüsika, keemia, 
1992-1995
Kalev Õun, füüsika, 1992-1993
Anu Luure, matemaatika, infor-
maatika, al. 1993
Rein Lumi, füüsika, 1993-1994
Hillar Tatar, joonestamine, 
kunstiajalugu, 1993-1997
Eve Liis, matemaatika, informaa-
tika, 1994-1995
Lemme-Liis Elp, muusikaõpetus, 
al. 1994
Tiiu Heinmets, füüsika, 1994-1999
Ilma Lepik, inglise keel, 1994-1994
Kaupo Reisenbuk, geograafia,
1994-1997
Hille Kasenurm, logopeed, al. 1992
Juli-Ann Siimpoeg, raamatu-
koguhoidja, 1994-1995
Heli Rand, psühholoogia, 1992-
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1996
Anu Luks, inglise keel, 1995-1995
Henno Kallam, majandusõpe, 1995-
1999
Erna Voitsehhovskaja, vene keel, 
1995-1997
Lagle Matto, matemaatika, informaa-
tika, al. 1995
Ago Sulbi, inglise keel, 1995-1996
Natalja Bondarenko, vene keel, 1995-
1996
Riin Vehm, psühholoogia, 1996-2000
Hille Lang, inglise keel, 1996-1996
Anneli Nõlvak, matemaatika, al. 1996
Tuuli Rasso, bioloogia, 1996-2000
Vaike Kiviselg, psühholoog, 1996-
2000
Mari-Malle Kuslapuu, inglise keel, 
1996-1997
Henn Unt, tööõpetus, al. 1996
Austra Kasemaa, raamatukoguhoidja, 
al.1995
Margus Sardis, inglise keel, 1997-
1997
Kai Sikemäe, joonestamine, 1997-
1999
Kaire Mäe, geograafia, al. 1997
Ülle Vänto, geograafia, 1997-1997
Meeri Sild, inglise keel, al. 1997
Tatjana Tšernõš, vene keel, 1997-2004
Eve Veskioja-Skoglund, algõpetus, 
1998-2002
Helen Orav, bioloogia, 1998-2000
Kai Sumberg-Pertel, psühholoogia, al. 
2000
Meelis Rum, keh. kasv, al. 1999

Annemai Annijerv, terviseõpetus, 
al. 1998
Hans Põldoja, informaatika, 1999-
2004
Anne Sibul, logopeed, 1998-2001
Vello Rus, füüsika, 2000-2000
Vivika Keskküla, bioloogia, 2000-
2000
Reilika Krims, muusikaõpetus, al. 
2000
Lagle Kasak, bioloogia, 2000-2001
Aet Terasmaa, füüsika, al. 2000
Ly Elhi, algklassid, al. 2000
Tiina Pukk, algklassid, 2000-2001
Ingrid Lepik, ajalugu, 2000-2001
Hella Mõttus, kodanikuõpetus, 
2000-2001
Ingrid Nõulik-Mäesalu, bioloogia, 
al. 2001
Helen Margus, psühholoog, al. 
2001
Silvi Baronov, ajalugu, al. 2001
Malle Hussar, ajalugu, 2001-2003
Kalev Kosk, kunstiõpetus, al. 2001
Tiina Vau, algklassid, al. 2001
Aet Hintsov, algklassid, al. 2001
Helgi Tõnnemaa, ringijuht, algklas-
sid, al. 1998
Katrin Kakkori, logopeed, al. 2002
Liis Laugas, arvutiõpetus, al. 2001
Gerly Saga, füüsika, 2002-2002
Jaanis Priimets, füüsika, al. 2002
Viljar Vissel, kunstiõpetus, 2002-
2002
Pirgit Purju, keh. kasv, al. 2002
Helina Ailt, bioloogia, al. 2002
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Kertu Laanesoo, inglise keel, 2003-
2005
Julia Mihhailova, vene k, al. 2003
Indrek Jalas, ajalugu, al. 2003
Annely Ristikivi, algklassid, al. 2003
Janeli Lõoväli, klassiõpetaja, al. 2003
Irina Kotovitš, vene keel, 2003-2004
Kristel Mäekask, bioloogia, al. 2003
Sirje Reilson, vene keel, al. 2004
Svetlana Vlassova, vene keel, al. 

2004
Tiina Perovskaja, algklassid, 
kunstiõpetus, al. 2004
Leili Küttner, saksa keel, al. 2004
Inna Nurk, saksa keel, 2004-2005
Riina Rosenfeld, algklassid, inglise 
keel, al. 2004
Laine Sakarias, sekretär, al. 2004
Gaida Mägi, abiõpetaja, al. 2005
Signe Mägi, algklassid, al. 2005

Inna Olenina 1983
Ivar Paplavskis 1983
Loore Roes 1984
Aurika Gergeleziu 1985
Kadri Rute 1986
Jana Järvik 1988

Kuldmedaliga kooli lõpetanud
Eduard Laane 1990
Anne Mäns 1989
Angela Käo 1989
Meeli Galuzo 1996
Terje Robal 1999
Liis Laugas 2001

Hõbemedaliga kooli lõpetanud
1986 - Kaidi Hunt, Edith Palm, Alo 
Nõmmik, Kati Kusmin, Tiina Rat-
tasep
1987 - Triin Aimla, Katrin Kiviorg, 
Valdur Laid, Lele Põder, Tiina 
Reiners, Terje Sõmer, Annika Teder, 
Piret Pärismaa
1988 – Hanno Zingel, Virge Vasar, 
Anu Lõo, Priit Pärtelpoeg, Erly 
Randver
1989 – Anne Annus, Urve-Annikki 
Eigo, Sigrid Lainevee, Kristel Jürilo, 
Margit Kattai
1990 – Evelyn Vitsut, Tõnis Varjas, 
Maris Laisaar, Priit Zingel, Tiina 

Nirk, Liina Eek
1991 – Kristi Abram, Riin Vehm, 
Liivika Rinde, Riho Alas
1992 – Dagmar Rüütel, Kristi 
Neeme
1993 – Krista Kanne, Andreas Laane
1994 – Marju Erit, Maria Antons
1996 – Kelli Teede
2001 – Keit Sikk, Margot Olesk
2002 – Heili Jaamu, Kaisa Väärtnõu
2003 – Helen Reinik
2004 – Debora Rüütel, Martin Kark, 
Taavi Satradinov

Kadi Veermäe 2001
Roland Türi 2002
Alar Luhaäär 2003
Jaana Sippo 2004
Nils Nitov 2004
Mariann Lell 2004
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Almanahhi koostanud ja toimetanud Tiiu Neeme ja Heidi Paikre.
Täname Urmas Taliveed, Kadri ja Liis Laugast, Tiiu Leholat, Kristi 
Neemet ja kõiki sponsoreid.


