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ilmuks, kirjuta meile aadressil: koolileht@kohila.edu.ee  

Selles lehes 
MUINASJUTUNÄDAL 

14.-18. märts 

 Sündmused toimuvad uue maja 

III korrusel.  

Iga päeva hommikul lõbus 

muinasjutt kooliraadiost.  

Teisipäev: Muinasjututund 5. 

klassidele 

Kolmapäev: Muinasjututund 6. 

klassidele 

Neljapäev: Muinasjututund 7. klassidele 

Reede: Viktoriin 8.-12. klassidele  

PS! Viktoriinil osalemiseks lugeda läbi uue maja III korrusel olev 

stend.  

PPS! Vahetunnis on võimalik ka ise teistele muinasjutte ette 

lugeda.  

PPPS! Raamatukogus ootab kõiki huvilisi muinasjuturaamatute ja 

III korrusel kunstinäitus. 

http://www.folkart.ee/uploads/userfiles/konkurss_eesti_keha_kate_2_juhend.pdf
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Küsitlus: 

Mis on Sinu unistuste suvetöö? 

Veebruarikuu oli küll tänavu aasta pikem kui tavaliselt, kuid möödus siiski üpris kiiresti. Uskumuses ja lootuses, et ka edasipidi aeg kiiresti läheks 

ning suvi pea saabuks, otsustasimegi korraldada selle kuu küsitluse seoses suvega. Valisime sihtgrupiks 32 õpilastega 11. klassi, kellest vastas 28 

õpilast. Tahtsime teada, mis on nende unistuste suvetöö, mida nad peaksid seda tööd tehes tegema ja kui suur võiks olla palk?  

Brit Keskra 
Carl-Robert Reidolf 

Kohila Gümnaasiumi 14. lennu vilistlase tunnustamine teenetemärgiga! 

Eesti Vabariigi president tunnustas Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga 

Kohila Gümnaasiumi 14. lennu vilistlast, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu 

juhti Auli Lõokest (Tähve).  

Õnnitleme! 

Kohila Gümnaasium 

1. Mina tahaksin kuhugi klienditeenindajaks vms, et 
saaks vähemalt inimestega suhelda ja palk võiks 
vähemalt üle kolme euro tunnis olla. 

2. Mina tahaksin minna kuhugi transporttööliseks. 
4—5 eurot võiks saada tunnis. Meeldib teha 
füüsilist tööd. 

3. Mu unistuste töökoht suveks oleks saada Pariisi 
Ubisofti praktikandiks: kas siis graafikadisaineri 
või programmeerija praktikandiks. Palk võiks olla 
4—6 eurot tunnis. 

4. Tahaksin saada sinna samma Marstipani 
tehasesse tööle, kus eelmise aasta suvel. Pean 
tegema komme ning ka neid pakkima. Palk võiks 
olla 500€ kuus. 

5. Minu unistuste suvetöö oleks kusagil väikses 
tallis abilisena. Kuna see oleks asi, mida mulle 
väga teha meeldib, siis palka tegelikult ei 
tahakski, piisaks sellest, kui saaks preemiaks 
ratsutamas käia. 

6. Jäätise müümine, pean klientidega suhtlema, 
jäätist reklaamima, palk ~300 € 

7. Minu unistuste suvetöö oleks olla mõnes rannas 
ja müüa käru sees jäätiseid (mitte külma 
kohvriga). Tunnis võiks saada umbes neli eurot. 

8. IT-alane töö, mille käigus tegeleksin 
arvutikomponentide paigaldamisega ning 
arvutihooldusega. Tunnipalk võiks olla 5€ või 
rohkem. 

9. Minu unelmate suvetöö vôiks olla jõusaali 
personaaltreeneri abitreener, selles tööks 
sooviksin teha seda, et aitaksin treeneril 
treenitavaid treenida ja aitaksin raskusi peale 
panna, annaksin ka ideid, kui vaja. Palk vôiks olla 
mingi 600-700 eurot. 

10. Olen unistanud minna klienditeenindajaks 
Kohila Konsumisse ja võib olla saan sel suvel 
sinna isegi minna. Palk on 400—500€. 

11. Minu n.ö unistuste töö oleks selline, kus ma 
saaksin hästi palju erinevate inimestega suhelda, 
eriti just inimestega, kes räägivad võõrkeeli. Üks 
selline amet on ettekandja, kui tellimusi võtad, 
siis samal ajal pead ka kuulama, muid jutte ja 
vastama kliendi küsimustele, seletama, kuidas ja 
mis käib, see on nii lahe minu arust. Veel 
meeldiks mulle selline töö just suvel, kus saaks 
võimalikult palju õues olla, et ei peaks istuma 
palava ilmaga siseruumides. Palk võiks olla kuni 4 

eurot tunnis. 
12. Minu unistuste suvetööks oleks siis olla 

personaaltreener. Saaksin teistele jagada nippe, 
kuidas toituda, mida treenida jne. Saaksin aidata 
teistel saavutada unistuse vorm ja neid 
motiveerida edasi treenima. Palga suurus võiks 
jääda 7—10€ kanti äkki. 

13. Minu unistuste suvetöö võiks olla seoses 
suhtlemise ja teenindamisega. Olen palju 
mõelnud näiteks kuskil hubases ja armsas 
kohvikus/restoranis töötamisele, kus näeks iga 
päev uusi ja erinevaid inimesi, keda teenindada 
saaks. Sellises kohas töötades saaks arendada 
endas erinevaid külgi, mis tulevikus kindlasti 
kasuks tuleks. Palk võiks olla üle 4 euro tunnis. 

14. Ma arvan, et minu unistuste suvetöö oleks 
vanalinnas mõne kohviku ettekandjana. Seal 
töötades on võimalik nii inglise keelt kui ka vene 
keelt praktiseerida. Palk võiks olla vähemalt 3.50 
eurot tunnis. 

15. Mulle meeldiks töötada Tallinnas kuskil põnevas 
söögikohas. Näiteks olla ettekandja, kuna sellise 
töö puhul saab palju inimestega suhelda, see on 
väga liikuv ja aktiivne töö. Ei tohiks ka igav 
hakata. Kindlasti ei suudaks töötada kohas, kus ei 
saa olla tööl koos inimestega, kuna see oleks 
minu jaoks lihtsalt igav ja ebahuvitav. Eks me kõik 
sooviksine palju palka, aga arvan, et sellise töö 
puhul oleks normaalne umbes 4.00 € tunnis. Ja 
eks tippi võib ju ka natuke saada. 

16. Unistuste töö - korvpallitreener. Annaksin trenni 
tüdrukutele ja teeksin ise ka kaasa. Palk vöiks olla 
vähemalt 700 €. 

17. Ma ei tea, ei ole midagi sellist kindlat, ainult et 
mingi 600 kuus võiks saada vähemalt. 

18. Unistuste suvetöö oleks arvutite hooldamine. 
Töö eesmärk oleks arvuteid puhastada ning 
"uueks" taastada. Palk võiks 15€/h. 

19. Mina tahaks samuti minna kuhugi, kus saaks ka 
inimestega suhelda, nagu müüja või 
klienditeenindaja. Palk võiks olla üle 4 euro 
tunnis. 

20. Unistuste suvetööks oleks klienditeenindaja või 
ettekandja/kelner, et saaksin palju inimestega 
suhelda ja mitte ühe koha peal seista. Kohas 
võiks olla ka selline graafik, et terve töönädal ei 
peaks käima ja nädalavahetus oleks vaba, võiks 

olla vaheldumisi, et ka saaks mujal ringi käia ja 
oma toimetusi teha. Palk võiks jääda kuus mitte 
alla 200 euro ehk umbes 3—3.50 € tund. 

21. Mina tahaks saada USA Playboy ajakirja 
fotograafiks, et pildistada kuumi tsikke (kedagi, 
kes võiks olla näiteks selle aasta miss juuni). 
Rahul olen kas või miinimumpalgaga. 

22. Suvetöö: tahaks tööd, kus oleks füüsilist, kuid 
mitte just väga palju ja võiks olla vabas õhus. Palk 
võiks olla 3+ eurot tund. 

23. Minu unistuste suvetöö võiks kindlasti olla 
seotud inimestega, kuna mulle meeldib suhelda. 
Võib-olla ettekandjana töötada kuskil kohvikus, 
tuleks kõne alla. Igatahes peab töö olema seotud 
inimestega, siis ei ole igav. Samuti võiksin raha 
teenida ka lapsehoidjana, sest olen seda ka enne 
teinud. Palk võiks olla kuskil 4 eurot tunnis. 

24. Tahaks olla müügimees, küttepuid inimestele 
pähe määrida, ukselt uksele, töötasu sõltuks 
edust, arvatavasti oleks see teadmisi rikastav 
kogemus. 

25. Ma arvan, et mingi kullerteenus näiteks. Saaks 
oma autot kasutada, aga firma poolt makstakse 
kütus kinni. See võiks olla selline teenus, kus 
saaks ka välismaad avastada. Palk võiks jääda 
mõistlikkuse piiridesse. See tähendab, et ei ole 
miinimumpalk ega ka maksimaalne. Aga noh, 
mida suurem, seda parem. 

26. Vetelpäästja vms kusagil. Palk võiks olla mingi 
5+ euri tund. Siis saab päikest võtta, suve nautida 
jne. Samas tuleb jälgida inimesi ja neid päästa. 
See oleks suht luks. 

27. Minu unistuste suvetööks oleks minna loomade 
varjupaika abiliseks. Tahaksin tegeleda erinevate 
abivajavate loomadega. Saaksin seda tööd tehes 
end harida loomade teemal, kuidas nendega 
ümber käia, neid õpetada, ravida ning toita 
korralikult. Eriti kui tahan ka tulevikus ise endale 
koera või kassi võtta. Alati on tore loomadega 
jalutamas käia ja nendega mängida. Palk võik olla 
vähemalt 3 eurot tunnis, aga rohkem võib alati.  

28. Minu unistuse suvetööks oleks rannavalvuri 
amet kuskil liivasel rannal. Peaksin jälgima 
pingsalt suplejaid ning tagama nende ohutuse 
vees. Samuti saaks tegeleda ka rannaspordiga: 
volle, jalka jne. Palk võiks olla kuskil 600-700 
eurot. 
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26. veebruaril toimus Kohila Gümnaasiumis traditsiooniliseks ürituseks saanud moesõu. Selle aasta teemaks oli „Punane vaip“.  Õhtu jooksul 

hoidsid publiku tuju üleval õhtujuhid Liis Koitla ja Kätlin Kullerkupp. 

Juba varakult tegelesid kõik aktiivsed Õpilasesinduse liikmed koos huvijuhiga ürituse ettevalmistustega. Aulasse pandi püsti suurejooneline 

moelava ning ägeda saali kujundusega tegelesid vabatahtlikud, meie kooli vilistlased, Merilin Kähar ja Andra Vebus. 

Selle aastane moesõu oli paljuski väga eriline. Kokku võttis moesõust osa 78 modelli ja moehuvilist. Esindatud olid ka väga silmapaistvad 

õpetajad. Nende hulgas: Elo Õun, Anu Roosild, Ene Holsting, Dženetta Žuzjonok, Sirle Pent, Veronika Võsu, Ingrid Okssaar ning Lili Kesa. 

Tavapärasest teistsugune oli kohvik, mis pakkus vaatajatele kogu sõu vältel väga maitsvaid isetehtud suupisteid. Kohapealt sai osta ka käsitööna 

valmistatud Jäämari pulgajäätised. Fotograaf Toomas Kongi tegi kõikidest huvilistest aula ees oleval punasel vaibal pilti. 

Suurepäraseid esitusi vaatas ja hindas 6-liikmeline žürii, kuhu kuulusid: Heidy  Soovik, Kelly Kukkur, Kairis Kontus, Maris Niinemets, Kromel 

Kruusmann ja Don Eric Laane. 

 

Auhindu jagati mitmetes kategooriates: 

Moekaim tüdruk 2016 – Annabel Vinnal  Parim lavaline liikumine – Mihkel Juhkam 

Moekaim poiss 2016 – Alari Errit   Julgeim osaleja – Liis Veeleid 

Moekaim õpetaja 2016 – Sirle Pent   1. koht – 60. lend (9. klassid) 

Parim soeng – Anet Saarna   2. koht – segagrupp (6.—7. klass) 

Parim kostüüm – Laura Tiidrus   3. koht – 10+2 (7.+10. klass) 

 

Väga tublid olid ka teised osalejad: Stiili-Siilid (5.—6. klass), Just us (6.—8. klass), segagrupp „Vaprad ja ilusad“ (7.—8. klass) 

Õhtu jooksul esinesid ka vaheesinejatena JJ-Street Kohila, Ilus Rüht, 9. klassi õpilane Celine Saar, keda saatis klahvidel Maarja Paju, ning meie 

kooli vilistlane Steffi Viita. 

 

Eriline tänu Tre Raadio ( valgus ja heli), Ott Onton (heli), Anet Saarna, Kristiina Saarna, fotograafid Tiiu Reinumäe ja Heili Rungi, lavaehitus 

meeskond: Kalmer Vilepill, Kromel Kruusmann, Joosep Barnabas, Marek Kullerkupp, Andree Hein, Alari Errit, Eero Välik, Priit Pärnapuu. Disko 

turvamehed olid Kristjan Lääne, Tanel Urgard, Kert Alfjorov, Alex Kurjama. 

Loomulikult täname ka kõiki osalejaid ja publikut. See on tore traditsioon, mida tuleks kindlasti jätkata. Kutsume üles ka teisi klasse sellest 

üritusest osa võtma. Kohtumiseni järgmisel aastal! 

Marelle Esko 

 

22. veebruaril toimus aulas 9 – 12 klassi õpilastele 45-minutiline filmiloeng. Seoses Eesti Vabariigi sünnipäevaga kutsuti meile kooli 

rääkima direktor Neeme Lumi koolivend kirjanik ja sõjaväelane reservis Leo Kunnas, kes on ühtlasi ka 2015. aasta eesti sõjafilmi 

„1944” üks stsenariste. 

Leo Kunnas alustas oma loengut kiire, kuid põhjaliku ülevaate ja kirjeldusega filmi valmimisest. Filmi stsenaariumi kirjutamiseks tuli 

kirjanikul läbi lugeda nii paarikümne inimese memuaarid kui ka kõik Eestis leitav antud ajastusega seotud kirjandus. Ilmsiks tuli 

palju uusi fakte ja seiku, mida üritati ka filmis vaatajateni tuua. Tänu Eest Kaitseväele, tuhendetele inimestele ja võimalikult 

paljudele autentsetele Teise maailmasõja aegsetele relvadele ning masinatele sai valmis tõeline 1,85 miljonit eurot maksev 

meistriteos, mis ei jää alla ei ameeriklaste 68 miljoni dollarisele „Furyle” ega venelaste 30 miljoni dollarisele „Stalingradile”. 

Loengu lõpetuseks saime näha ühte filmistseeni, mille sisu teistsuguse monteerimise tõttu sai hoopis teise mõtte, kui filmis olevas 

stseenis. Tuleb välja, et tänu monteerija kuldsetele kätele on igal stseenil mitu nägu. Brit Keskra 

Meie moekad õpetajad 

3. koht—10+2 Uhke moelava  

Kujundajad Andra ja Merilin 

Fotod: 
Heili Rungi 
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12.—13. veebruaril toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis Anna Raudkatsi 

nimeline võistutantsimine. Rahvatantsude võistuesitamine oli pühendatud A. 

Raudkatsi 130. sünniaastapäevale. III üleriigilisel A. Raudkatsi nim. 

võistutantsimisel said osaleda nii põhikooli noorem aste, 5.—6. klass, kui 

põhikooli vanem aste, 7.—9. klass, ja gümnaasium ehk C-rühmad.  

Võistutantsimine toimus kolmes voorus:  

1. Uus omaloominguline tants, kus oli kasutatud A. Raudkatsi poolt kirja 

pandud laulumänge, tantse või võimlemisharjutusi, mis on seatud üheks 3-

minutiliseks etteasteks.  

2. Rühma valitud lemmiktants  

3. „Tuljaku“ võistutantsi-

mine, mis on A. Raudkatsi 

autoritants (Eesti esimene 

autoritants).  

Igast rühmast sai "Tuljaku" võistutantsimisel osaleda 1—2 paari. 

Anna Raudkats oli Saaremaa Ühisgümnaasiumiga seotud 

kaksteist aastat. Kõige muu hulgas töötas ta tütarlaste kehalise 

kasvatuse õpetajana, organiseeris ja juhendas rahvatantsu-

rühmi.  

Kohila noorterühm "Rõõmupäkad" osalesid ka sellel võistu-

tantsimisel.  

Kokkuvõttes olime güm-

naasiumirühmade parimad. "Tuljaku" võistutantsimisel olid parimad meie 

tantsijad Kelly Kukkur ja Sixten Mägi I koht, Sigdi Mägi ja Carl-Robert Reidolf II 

koht. 

Aitäh kõikidele pöidlahoidjatele ja toetajatele - Kohila Vallavalitsus ja Kohila 

Gümnaasium! 

 

Ulvi Mägi 
Parimad Tuljaku tantsijad Kelly ja 

Sixten 

Rõõmupäkad 

Parim gümnaasiumirühm 

Rõõmupäkkade koosseis 

Nagu teada, pole just kõige kergem saada presidendi aukartust äratavasse vastuvõtu nimekirja oma nimi kirja. Kuid läbi ime tekkis mul see 

võimalus. Nimelt saadeti mu emale, eduka ettevõtte Salutaguse Pärimtehas AS tegevjuhile kutse ning ta valis mu endale kaaslaseks.  

Vastuvõtuks hakkasime valmistuma juba mitu kuud enne. Külastasime Liina Steini stuudiot ja valisime endale välja kleidid, mis hiljem meile ka 

õmmeldi. Muidugi pidime leidma ka kõik kleidi juurde kuuluva – kingad ja muud aksessuaarid. Viimasena pidime leidma koha, kus teha meik ja 

soeng. 

24. veebruaril algas päev ilusalongis ettevalmistusi tehes. Kui valmis saime, oli aega auto ette tellida ja Estoniasse sõita. Estonia ees ootasid meid 

mundrites ohvitserid, kes autost välja aitasid, õnnitlesid vabariigi aastapäeva puhul ning avasid Estonia uksed. Pidu võis alata. 

Pärast kõne, hümni ja pidulikku kontserti algas presidendi vastuvõtt. Kui meie nimed lõpuks välja hüüti, lõi süda väga kiiresti ning närv oli sees. 

Õnneks president ja presidendi proua jätsid väga sümpaatse mulje ning närv kadus kohe, kui neilt sooja vastuvõtu osaliseks saime. Kui kedagi 

huvitab, mida külalised ja president omavahel üksteisele ütlevad, siis üldjuhul soovitakse head vabariigi aastapäeva või tänatakse kutse eest. 

https://www.facebook.com/kelly.kukkur
https://www.facebook.com/sixten.magi
https://www.facebook.com/sigdi.m
https://www.facebook.com/carlrobert.reidolf
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intervjuu Aidi Sepaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruunid, blondid, mustad, punased, roosad, rohelised, oranžid, 
sinised, lillad, valged, hallid — värviringis pole värvitooni, mis poleks 
meie koolipere juustemaailmas esindatud. Erinevad viimase moe 
järgi tehtud lõikused ning ahhetama panevad soengud on alati 
silmale rõõmuks. Kuid kes on nende meistriteoste taga? Kes näevad 
selle nimel vaeva, et meie kiharad nii uhked ja kaunid välja näevad? 
Tahame teile tutvustada Kohila oma juustemeistrit, kes on ise oma 
aja peremees ja kelle kääride ning kammide alt on pea pooled meie 
koolipere juuksed läbi käinud. 
 

Saame kõige pealt tuttavaks! Kuidas on Teie nimi, millal Kohila kooli 

lõpetasite ja millega igapäevaselt tegelete? 

Minu nimi on Aidi Sepp. Kohila kooli lõpetasin 1987. aastal. Pärast 

keskkooli läksin Tallinna 19. kutsekeskkooli õppima meeste- ja 

naistejuukusriks + komplekstellimuste vastuvõtjaks. Kutsekooli 

lõpetamisest saati, 1989. aastast olen töötanud juuksurina nii Kohilas 

kui Tallinnas. 

 

Lapsepõlv on see aeg, mil inimesed kogevad kõike lustides ja 

mängides. Milline oli Teie lapsepõlv ja kuidas vaba ega nautisite?  

Lapsepõlv möödus õnnelikult. Elasin Kohilas. Vaba aja veetsime väljas 

lustides naabrilastega – ronisime puude otsas, mängisime luurekat ja 

kodu, sõitsime ratastega, ujusime, käisime üksteisel külas. Arvuteid 

sel ajal veel ei tuntud ja telefonid olid väga vähestel. Nii et kõik 

toimus inimestega otse suheldes. 

 

Lastel on tavaliselt juba lasteaias mõtted elukutse kohta ning koolis 

käies need mõtted kas hakkavad tunduma reaalsetena või siis 

muutuvad 180 kraadi. Kelleks soovisite ise lapsepõlves saada? 

Mäletan, et lapsepõlves veel ei unelenud millestki, aga teismelisena 

teadsin juba kindlalt, et meeldiks saada juuksuriks. Minu pinginaabri 

ema töötas juuksurina, käisime tema töö juures – mulle meeldis kogu 

see sigin-sagin, mis seal oli. 

 

Juuksurina saab katsetada oma stiilitunnetusi, teha imelisi soenguid 

ning mängida värvidega. Samuti tuleb tegemist teha teravate 

kääride ning kuumade lokitangidega. Mis Teile oma töö juures kõige 

rohkem meeldib? Mis valmistab raskusi? 

Iga klient on looming. On meeletult hea tunne, kui me oleme 

teineteist mõistnud ja klient on soenguga rahul. Juuksurina on hea 

see, et olen ise oma tööandja, seega planeerin ja otsustan kõike ise. 

Kõige keerulisem on uute moetrendidega kursis olla, kuna need 

muutuvad üleöö nagu kõik tänapäeva maalimas.  

 

Ei ole vist siinkohal kõige targem pakkuma hakata, mitme Kohila 

Gümnaaiusmi õpilase pikad juuksed moodsaks soenguks ümber 

olete lõiganud, kuid siiski, oskate ehk pakkuda umbes, mitu klienti 

Teil Kohila koolist on? MIllised on kõige popimad soengud poiste ja 

tüdrukute seas? 

Arvu ma välja ei oska tuua, kuid neid on olnud karjääri jooksul kogu 

aeg palju nii õpilaste kui õpetajate seas. 

Hetkel on põhirõhk meeste lõikustel — need on ajas väga palju 

julgemaks muutunud ning mehed kasutavad hea meelega 

viimistlustooteid. Naistele nii palju uusi lõikusi ega soenguid ei ole, 

kuid jätkuvalt on moes punutised ja lihtsad soengud. Tüdrukute seas 

on levinud pikkade juuste lühemaks lõikamine ning erinevate 

värvidega toonimine.  

 

Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 

President tänab heade soovide eest ning soovib meeldivat õhtut. 

Peale vastuvõttu tehti kõigist külalistest pilti ning suunduti edasi pidu nautima. Varvast küll see 

kord tantsupõrandal keerutada ei saanud, küll aga saime nautida head muusikat ja suupisteid, 

eelkõige magusaid, mis olid väga peened ning supermaitsvad. Kui aus olla, tundus väga 

kummaline nii paljude tuntud inimestega vabariigi aastapäeva tähistada. Siiski oli see tore ja 

suurejooneline üritus ning olen väga õnnelik, et ema mu sinna kaasa võttis. 

 

Kirke-Lisette Kroon 

Fotol: Kirke oma emaga 
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Poisid harjadega jääd nühkimas 

 

 

 

4.a ja 4.c curlingut mängimas 

Eelmisel aastal rääkisin oma sõbrannaga lastest ja võrdlesime, millised võimalusi 

pakub pealinna kool ja mida põnevat saab teha pealinnast natukene eemal olevas 

koolis. Ja siis tema jutu sees kuulsin vihjet, et nende kool käib harjutamas. See jäi 

mulle kõrvu ja tulles koju ja asjadega natukene tutvudes pakkusin oma tütre 

klassile, minge ja prooviga ka. Käisid, koju tulles oli tütar väga rahul ja ma teadsin, 

et mina lähen oma klassiga ka, kui nad natukene tugevamaks saavad. 

Selle aasta novembrikuu lõpus uurisin asja uuesti ja koheselt tuli ka vastus, 

ootame teid. Rääkisin lastele ka ja otsus oli langenud - LÄHEME. 

11. veebruar tundus nii kaugel ja oodata tuli kaua, aga lõpuks oli käes see päev, kui 

lastel olid seljakotid seljas ja suundusime bussi ja sõitsime Tondiraba jäähalli 

poole. Meid juhendasid oma ala spetsialistid. Esialgu tundus, et väga segane 

spordiala, aga peagi, kui mänguvõtted selged, tekkis hasart. Kuidas ikka lükata see 

kivi niimoodi liuglema, et see jääks pidama just punktialas. Kui palju tuleb harjaga 

nühkida, et kivi jõuaks soovitud kohta. Peagi oli ka see nipp teada ja mängu sai 

nautida suure kirega. Kuna mäng käib jääl, siis tuli ette kukkumisi ja sellega 

kaasnevaid sinikaid, aga see ei takistanud edasimängimist. 

Loomulikult ei saa väita, et mäng kõigile meeldis, aga elus ei olegi asju ja tegevusi, 

mida kõik 100%liselt naudiksid. 

Enne ära tulekut uurisid noored, kas nad soovi korral saaksid ka seda spordiala 

Eestis harrastada, siis kahjuks nii noortele veel oma trenni ei ole. Põhjus on selles, 

et nende vanusele sobivaid curlingukive lihtsalt Eestis ei ole. 

Aga meie julgeme soovitada, minge ja prooviga ja ma loodan, et te ei kahetse. Elus 

tuleb proovida erinevaid tegevusi, sest läbi katsetamiste leiad sa endale sobiva. 

AITÄH kõikidele lastele, kes kaasa tulid ja asja nautisid! 

Merike Tiidrus 

klassiõpetaja 

Kohila Gümnaasiumi juhtkond 

Ja kivi läheb viskele... 

Kohila curlingu meeskond 

Kuuma Kartuli veebruari numbris ilmus artikkel „Tuhat tänu, Silvia Purje ja Tantsuklubi Twist!“ Artikkel kirjeldas seda, kuidas enne 11. klassi jõuluetenduse päeva oli 

aulas vahepeal toimunud tantsuklubi Twist jõulupidu ning näidendis kasutatavad asjad olid ära lõhutud, kostüümid igal pool laiali jne. Asjad olid tõesti teise kohta 

tõstetud, mõned neist katki ning kommipakid kadunud. See tekitas arusaadavalt 11. klassi õpilastes segadust ja pahameelt. 

Juhtkonna esialgsetel andmetel oli artikli ilmudes tekkinud olukord juba leidnud lahenduse, mida kindlasti oleks võinud ajalehes ka kajastada. Silvia Purje oli 

vabandanud  aulas valitsenud segaduse pärast ja maksis kinni kadunud kommipakid. Lisaks soovis õpetaja Silvia osta 11. klassile kringli ja uued Coca-Colad, millest 

õpilased keeldusid. Siiski osapooltega veelkord peale artikli ilmumist individuaalselt vesteldes selgus, et probleem ei ole lõpuni lahendatud. 

Seega toimus 29. veebrauril ümarlaud, milles osalesid 11. klassi esindajatena Brit Keskra, Carl-Robert Reidolf, tantsuklubi Twist esindajana Silvia Purje ja kooli 

juhtkonnast Veronika Võsu ning Kirsti Solvak. Osalejad peegeldasid oma mõtteid ja tundeid, mis olid olukorrast lähtuvalt tekkinud. Üheskoos õpiti, et suhtlemine ja 

selle viis erinevate osapoolte vahel on oluline. Tehti ettepanekuid, kuidas selliseid olukordi edaspidi ära hoida. 

Loodame, et probleem sai kõiki osapooli rahuldava lahenduse. Nii jõuluetendus kui Twisti jõulupidu olid väga vahvad üritused ja nende toimumine on kooliperele 

oluline. Tegijatel ikka juhtub! Õppigem vigadest ja andkem andeks!  
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2013. aasta sügisel võttis üks gümnasist, 12. klassi õpilane Mait Rõõmus oma praktilise töö teemaks „Koolikella meloodia valimine“, mille 

eesmärgiks oli leida asendus hetke vananenud ja liig teravale koolikellale. Meloodia valimiseks korraldati konkurss ning lasti koostada mitu 

erinevat lühikest meloodiajuppi, mille seast valis komisjon välja parima. Ometigi saadab veel kolm aastat pärast ettevõetud projekti ikka õpilasi 

tundidesse terav kõrvulukustav klirin. 

 Kuum Kartul võttis Mait Rõõmusega ühendust, et uurida soiku jäänud projekti tagamaid. Mait vastas, et kuna suundus ise tollal aastaks USA-sse 

õppima, siis jäi projekt selles mõttes pooleli, et uut meloodiat koolitöösse ei rakendatud. Ometigi valiti uus helin välja.  

 Seega kutsume üles kõik uuesti aktuaalseks tõstma koolikella helina teemat, et klirisev tehasealarm saaks välja vahetatud uue ja popima vastu. 

Kõik tahame ju, et saaksime muusikarütmis tantsusammul tundi lipata. 

Carl-Robert Reidolf 

Vasakult paremalt seisjad: Katleen Kangur, Kertu Laak, Karmen Mereküla, Hanna-Loore Õunpuu, Eliisa Peit, Julia 
Mõnnakmäe, Laura Parts, Marie Aasorg, Kateryna Dudnikova, Ira Brezgun 

Ees istuvad: Maarja Kerner, Pille Vahtra 

21. veebruaril tõmmati joon alla Balti liiga põhiturniirile, mis kestis eelmise aasta oktoobrist selle aasta veebruarini. 

Osales 12 naiskonda: 6 Eestist, 4 Lätist ja 2 Leedust. Kokku mängiti 132 mängu.   

Kohila oli küllalt heas hoos terve turniiri, liidripositsioon loovutati vaid korraks. Hoolimata tohutu pingelisest 

mängukoormusest detsembris, vigastustest ja väikestest tagasilöökidest suutis peatreener Peeter Vahtra oma 

hoolealused hoida võitudelainel, tegi vahel ka võimatust võimaliku, et lõpetada põhiturniir hiilgavalt. 20. ja 21. 

veebruaril kohtus Kohila Läti naiskondadega, alistas RSU 3:0 ja Babite 3:1 ning tegi sellega ajalugu: viie kuu jooksul on 

Kohila mänginud 22 mängu, neist võitnud 19 ja tulnud esmakordselt kolme hooaja vältel põhiturniiri võitjaks.   

Kohila suurim punktitooja põhiturniiril oli Katerina Dudnikova (316p), järgnesid Kertu Laak (273p) ning Eliisa Peit 

(169p). Ässpallingute edetabelit juhib naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe (63p), järgnevad Kertu Laak ja Eliisa Peit 

(mõlemal 29). Naiskonna 1. libero Pille Vahtra võttis vastu 330 servi, eksides vaid 26 korral. Naiskonna 2. libero Katleen 

Kangur võttis vastu 126 korral (eksimusi 16).  

Balti liiga põhiturniiril mängisid Kohila VK koosseisus: Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Kateryna Dudnikova, Eliisa Peit, 

Marie Aasorg, Pille Vahtra, Katleen Kangur, Karmen Mereküla, Laura Parts, Nea Haatainen, Hanna-Loore Õunpuu, Ira 

Brezgunn, Nette Peit, Maarja Kerner, Merike Errit, Käroli Kärdi, Helle-Maris Siilak. Peatreener Peeter Vahtra. 

Balti liiga finaal toimub 4.—6. märtsil Tallinnas.  

Ingrid Kangur 

https://www.facebook.com/julija.monnakmae
https://www.facebook.com/kertu.laak
https://www.facebook.com/kateryna.dudnikova
https://www.facebook.com/eliisa.peit
https://www.facebook.com/marie.aasorg
https://www.facebook.com/pille.vahtra.9
https://www.facebook.com/katleen.kangur
https://www.facebook.com/karmen.merekula
https://www.facebook.com/laura.parts.33
https://www.facebook.com/nea.haatainen
https://www.facebook.com/hannaloore.ounpuu
https://www.facebook.com/ira.brezgun
https://www.facebook.com/ira.brezgun
https://www.facebook.com/nette.peit
https://www.facebook.com/maarja.kerner
https://www.facebook.com/merike.errit
https://www.facebook.com/karoli.kardi
https://www.facebook.com/hmsiilak
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 MÄRTSIS TULEKUL 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 

 1Kohila kooli 

uhkuse otsing 

2 Trimestri 

lõpukogunemine 

3 4 Kohila valla 

Lumetrall 

5 6  

7 Muusikal 

MOMO 

8 Muusikal 

MOMO 

9 10 Playbox 

algusega 12.30 

11 12 Rõõmu-

taldade juubel 

13  

14 Emakeele-

päev, algab 
emakeelenädal 

15  16 Muusika-

lektoorium 
kell 8.30 

17 Artistide 

Foorum kl 19.00 

18  19 Kontsert 20  

21  22  23 24  25 26 27 Rõõmu-

liste juubeli-
kontsert 

28  29 Pildista-

mine 
30 Pildista-

mine 
31 Pildistamine 

   

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

Logokonkurss 
Teema: “Nutikuu Tallinnas” 
Osalejad: õpilased, õpetajad, lapsevanemaid ja kõik teised 
Tingimused:  

 Digitaalne logo 

 Vabalt valitud tehnika 

 Ühelt autorilt kuni 3 tööd 

 Png või jpg failis 

 Töö tuleb registreerida veebis (vt. Lisainfo) 
Tähtaeg: 20. märts 2016 
Lisainfo: http://www.digiharidus-tallinnas.edu.ee/wordpress/?
page_id=79 

Projektikonkurss 
Teema: 7–26-aastaste õppivate noorte kodanikuteadlikkuse 
suurendamiseks mõeldud projekt 
Osalejad: 8.—12. klassi õpilased ja kutsekoolid 
Tingimused: Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja 
digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt 
allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://
www.meis.ee/digitaotlus). Ühele projektile eraldatav toetus on 
maksimaalselt 3200 eurot.  
Tähtaeg: 18. märts 2016 
Projketikonkursi eelarve: 62 000 € 
Lisainfo: http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?

Rahvusvaheline esseekonkurss 
Teema: "Education to Build a Better Future for All"  
Osalejad: kuni 25 aastased  
Tingumused:  

 Inglise, prantsuse, hispaania või saksa keeles 

 Kuni 700 sõna pikk 

 Jaapani keeles kuni 1600 tähemärki (kaasaarvatud pealkiri) 

 Igal tööl võib olla vaid üks autor 
Hindamine: noored (kuni 14.a) ja noored (14.a kuni 25.a) 
Tähtaeg: 15. juuni 2016  
Konkursitööd tuleb saata: International Essay Contest c/o The Goi 
Peace Foundation, 1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 
Japan või essay@goipeace.or.jp  
Auhinnad: reis Tokyo, rahasummad, kingitused ja diplomid  
 Lisainfo: http://www.goipeace.or.jp/english/activities/ 

VAHE-
AEG 

Eesti-keha-kate2 

Teema: Eesti rahvuslik käsitööpärand kui inspiratsiooni-
allikas tänapäeva rõivadisainis 
Tingumused:  

 Ühelt autorilt maksimaalselt 3 tööd/komplekti 

 Ei tohi olla varem avaldatud 

 Iga töö juurde kuulub eseme lugu 

 Autoritel tuleb saata töö info, enda foto ja lühike enese-
tutvustus 

Konkursitööd tuleb saata: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
koolituskeskusesse Lühike jalg 6A (Allikamaja Käsitöö) 
Auhinnafond: rahalised preemiad; parimaid töid ekspon-
eeritakse Eesti Käsitöö Majas; võidutöödest koostatakse kata-
loog; võimalus korraldada personaalnäitus Eesti Käsitöö Majas. 

Karikatuurivõistlus 

Teema: “Aias ja põllul” 
Osalejad: koolinoored  
Tähtaeg: 1. aprill 2016  
Konkursitööd tuleb saata või tuua: 
Aianduse 4, Tartu, 50110, õpetaja 
Paul Kunman  
 

Illustratsioonivõistlus 
2016. aasta oktoobris möödub 90 aastat A. H. Tammsaare suurromaani "Tõde ja õigus" I osa 
ilmumisest ning selle puhul kuulutatakse välja illustratsioonivõistlus.  
Teemad: luua illustratsioonid "Tõe ja õiguse" I osa tegelaskujudest,  keskenduda karakterite 
tabamisele kaasaegses visuaalkeeles 
Osalejad: kõik  
Tähtaeg:  30. oktoober 2016  
Töö tuleb saata 2 eksemplaris: A. H. Tammsaare Muuseumisse aadressil Koidula 12 A, Tallinn 
10150  
Õnnestunud võistluse korral on plaanis avaldada illustreeritud juubelitrükis aastal 2018 ja tähistada 

sellega nii A. H. Tammsaare 140. kui ka Eesti Vabariigi 100. juubeliaastat.  

http://www.meis.ee/digitaotlus
http://www.meis.ee/digitaotlus
mailto:essay@goipeace.or.jp
http://www.folkart.ee/uploads/userfiles/konkurss_eesti_keha_kate_2_juhend.pdf

