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Selles lehes 
„Õpetaja, ikka noo mitte midagi ei ole näha.“ “Õpetaja, mis tahvli peal kirjas on?” 
„Mis te sinna kirjutanud olete?” Ainarohkem ja rohkem on kuulda tunnis õpilaste 
hädakisa. Mis toimub? Mis on lahti? 
Nimelt kurdavad õpilased, et arvutiklassis, bioloogiaklassis, keemiaklassis ja vene 
keele klassis ei ole projektoritega seinale lastud tekstist ning joonistest mitte 
midagi aru saada. Kogu pilt on täiesti udune. Kuum Kartul otsustas probleemi 
käsile võtta, sest ka mitmed õpetajad kurdavad, kuidas õpilased iga tund silmi 
kissitama peavad ning ega neil endil parem pole. 
 
Projektor on selline tehniline aparaat, millega on võimalik tahvlile või seinale 
kuvada arvutiekraanil olevat pilti. Kohila Gümnaasiumi õpetajad kasutavad seda 
igapäevaselt tundides õppematerjalide näitamiseks, powerpointide esitlusteks, 
videote näitamiseks. Kuid selle õppeaasta algusest on millegipärast mitmete 
klassiruumide projektorite pildid meeletult udused. Miks? 
 
Tuleb välja, et kool soetas omale uued moodsamad masinad ning spetsialistid, kes 
need üles paigaldasid, keerasid uute projektorite kinnituskruvid vanade 
projektorite laekinnitus aukudesse, kuid distants tahvlini ei ole uuele projektorile 
sobiv. Sellest tingitult ka udune pilt. Enim on mures uue maja teisel korrusel 
bioloogiatunde andev õpetaja Edith Maasik, kes meile antud probleemi 
lahendamiseks andis. Biloogia lassis antakse lisaks antud õppeainele ka autokooli-, 
keemia-, füüsika- kui ka muid tunde. Kõik, kes seal käivad, kannatavad. 
 
Kutsume kõiki üles probleemi teemakorda tõstma. Õpetajad on juhtkonnale 
probleemi selgitanud, kuid midagi ei tehta. Kooli direktor viibib tööst eemal ning 
sellepärast ei olnud võimalik direktoriga probleemi lahata. Seetõttu on koolilehe 
toimetus nõus ise vajadusel akutrellid ja kruvid haarama ning projektorid paika 
tõstma.  

      Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 
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Küsitlus 
Sõbrapäev - kas, miks ja mida? 

Läheneva sõbrapäeva tõttu tekkis Kuumal Kartulil idee küsida kooliperelt nende arvamust selle armastuspäeva kohta. Vähe sellest, kuna oleme 
oma lugejatelt kuulnud, et neile meelidb meie küsitlusi väga lugeda, otsustasime seekord kohe suurema küsitluse korraldada. Koostasime 
netipõhise küsimustiku  ja saatsime tervele kooliperele õppelajuhataja Kadri Vilsoo abil laiali.  Küsitlusele vastas 132 vastajat. 

25.— 29. jaanuarini toimus meie koolis igaastane traditsiooniline 
kauaoodatud stiilinädal.  Õpilastel ja õpetajatel oli taas võimalus 

rikkuda riietumisnõudeid koolis ning tõmmata selga koolinõuetele sobimatud riided, muutes 
end kellekski teiseks kui muidu. Tänavu aasta teemadeks olid erinevad riigid:  

 esmaspäev — Kreeka 

 teisipäev — India 

 kolmapäev — Venemaa 

 neljapäev — Hiina 

 reede — Ameerika 
Jääme põnevusega juba peagi saabuvat moeshowd ootama! 

13 

Mis klassis Sa õpid? Vastajate arv 
1. klass 1 
10. klass 8 
11. klass 17 
12. klass 5 
2. klass 8 
4. klass 10 
5. klass 13 
6. klass 10 
7. klass 7 
8. klass 16 
9. klass 14 
Õpetaja 23 

Vastajaid kokku: 132 

 

Hiina India 
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26. veebruaril kell 17.30 
Toimub Kohila Gümnaasiumis 
Moeshow “Punane vaip” 

Regada saab 12. veebruarini huvijuhi juures 
Muusika tuua hiljemalt 22. veebruariks huvijuhi 

kätte 
Disko kell 19.00  omadele 1€ 

 külalistele 2€ 
Bussid sõidavad koju kell 21.45 

Ameerika Venemaa 

Kuidas tähistad Sina sõbrapäeva? 
Naisega välja kohtingule 
Teen armsaid kingitusi oma sõpradele või siis silmarõõmule (nt südamekujuline šokolaad, kruus jne) 
Saadan sõpradele kaarte ja väikseid kingitusi. Pean neid igal võimalikul moel meeles. 
Meisterdan kõikidele oma sõpradele kaardi, mida kaunistab suur süda nagu minul. 
Mõtlen veelgi südamlikumalt oma sõbra peale ehk saab ta sellest ka kuidagi teada ;) 
Meisterdan kaarte! Kingin sõpradele maiustusi, sööme perega kooki, vahetame omavahel meisterdatud kingitusi 
Teen kingitusi, õhtusöögiks teen midagi erilist või lähen sõpradega välja tähistama. 
Tähistan erinevalt - iga sõbrapäev on erinev. Mõnikord väga tagasihoidlikult, mõnikord suuremalt sõpradega väljaskäimise, kinokülastuse vms. 
Teen kingitusi ja rõõmustan oma lähedasi. 
Vahel korraldame sõpradega ka sõbrapäevapidusid. 
Kaunistan kodu, üllatan sõpru/ lähedasi kingitustega. Valmistan neile midagi maitsvat. 
Pean meeles häid sõpru ja ka õpilasi. 
Tuletan sõpradele meelde, et nad on mulle olulised. 

Kas Sinu meelest peaks sõbrapäeval sõpradele kingitusi tegema? Põhjenda vastust. 
Võiks ikka. Armas ja teeb hea tunde. 
Ei peaks :) musi ja kallist piisab. 
Naaah, kinke võib absoluutselt igal ajal teha, i mean ei pea sõbrapäev olema... Pole kohustuslik, no offence to any of my friends tho :) 
See ei saa olla kohustus, kui keegi soovib, siis keelata ju ei saa. 
Võiks. See hoiab traditsiooni ja näitab üles inimeste hoolivust 
Juba kallistus on osa kingitusest. 
Kindlasti ei ole materiaalsed asjad ainuõiged. Minu jaoks on olulisemad just koos aja veetmine. Oleme koos ka kuhugi läinud ja nautinud üksteise 
seltsi. 
Jah, sest see on armas ja tore komme ning hea võimalus näidata sõpradele, kui väga sa neist hoolid. 
Ei peaks olema kohustuslik, selle päeva mõte on see, et olla õnnelik, et sul on sõbrad ja seda saab muud moodi väljendada kui materiaalselt, aga 
alati võib teha. 
Ei pea. Sõpru peab meeles pidama ja väärtustama iga päev. 
Ei näe vajadust kinkida oma sõpradele asju, mida nad ära viskavad. 
Jah kuna nad on nii lahedad sõprad. 
Asju ei peaks, aga kokku võiks ikka saada ja koos midagi toredat teha 
Ei, kuna olemas on sünnipäev. 

Tänavu on sõbrapäev ehk valentinipäev pühapäeval. Kuidas plaanid Sina antud püha tähistada? Mida kavatsed teha? 
Kavatsen ärgata hilja. 
Sõprade tuju tõsta. See on ainus plaan. 
Loodan selle pere ja kallite inimeste keskel veeta. Teen selle päeva puhul ka koogi :). 
Istun kodus vaatan läpakast filme ja õgin šokolaadi. 
Veedan sõpradega nädalalõpu suusatades. 
Kaarte anda, kallistada ja soovida " Head sõbrapäeva!". 
Magada nii pikalt kui vähegi võimalik. 
Sõpradega kokku saada ja midagi lõbusat koos teha. Ehk minna kuhugi kohvikusse vms. 
Ei tea veel...olen sõbraga koos..sööme magusat ja mängime 
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14.—15. jaanuaril toimus Soomes Central Baltic Enterprises without Borders 
raames rahvusvaheliste õpilasfirmade innovatsioonilaager, kuhu olime ka meie 
oodatud. Kes veel ei tea, siis meil on koos läti eakaaslasega ühisfirma nimega 
NW & I.W.E. Firma tegeleb hetkel juhtmevabade kõrvaklappide välja 
töötamisega ning puidust nutitelefonide jaoks mõeldud kõlarite 
valmistamisega. 
  Soome innovatsioonilaagrisse kutsuti JA Eesti õpilasfirmad, kes osalevad Kesk-
Läänemere Rahvusvahelises ühisõpilasfirmade programmis. Projekt sai alguse 
6. novembril 2015, kui Tallinnas toimus kolmepäevane konverents, mille käigus 
pidid õpilased leidma usaldusväärseid välispartnereid ning looma nendega 
ühisettevõtte. Tutvuti erinevate riikide kultuuridega, kuulati edukate ärijuhtide 
loenguid ning tehti vajalikke bürokraatilisi toimetusi ettevõtte loomiseks. 
Edukamad ettevõtted, nende hulgas NW & I.W.E, kutsuti Soome laagrisse. 
  Innovatsioonilaager toimus Helsingis Kuntatalos, mis sarnaneb väga messi 
ning konverentsikeskustele Eestis. Õpilasfirmad tulid üle mitme kuu jälle kokku, 
et vahepeal kodus tehtud tööd analüüsida, oma ideed uuendada ning uusi 
sidemeid luua. Meie laiendasime oma ettevõtet pea kolm korda – esialgu 
kahest firmast koosnev ühisfima muutus kuuest firmast koosnevaks 
ühisfirmaks! Läbirääkimiste käigus jõuti Eesti, Läti ja Rootsi noortega ideeni 
luua veebipood kõigile ühisfirmas olevatele firmadele, kus noored ettevõtjad 
saaksid oma tooteid/teenuseid pakkuda. Lisaks diskussioonidele, kõnelesid 
ärihimulistele näiteks Microsofti Soome turundusjuht Drazen Dodik, Soomes 
olev USA saadik Jeffery Reneau ning ka äärmiselt omapärase ettevõtte, nagu 
Huone, omanik Evon Söderlund. 
Järgmise ülesandena peavad programmis osalejad müüma juba suurel Eesti 
õpilasfirmade laadal oma tooteid/teenuseid. Laat toimub 13. veebruaril 
Tallinnas Rocca Al Mare ja Kristiine keskustes. Kõige edukamad kutsutaks Lätti 
lõpukonverentsile. Hoidkem meile siis pöialt! 

 
Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 

 
 

Meie oleme Hendrik Heinsar, Ainar Toomela ja Tim Jaanson ning koos 
moodustame õpilasfirma H.A.T. Me tegeleme plektronide ehk medikate müügiga. 
Kes ei tea, siis medikas on käeshoitav pisikene abivahend (lipits) keelpilli, eelkõige 
kitarride ja basskitarride mängimiseks. Meie firma tooteidee tuli tänu tuttavale, 
kes kurtis, et tal läheb alatasa medikaid vaja. Küll need kaovad ära, küll lähevad 
katki. Otsustasime sõbrale appi minna ja leida lahendus tema murele. Nüüd 
müüme viies erinevas värvitoonis viie eri paksusega medikaid. 
Hetkel oleme oma tooteid müümas käinud Pärnu ja Rapla õpilasfirmade laadal. 
Järgmine koht, kus müüme, on Tallinnas Rocca Al Mare või Kristiine keskuses 13. 
veebruaril. Tulge uudistama! 

Kuntatalos laagri avamisel 

Vasakult: Brit, Carl, Danjels, Taavi 

6-liikmelise ühisfirma registreerimine 

Meie koos Jeffery Reneauga 

Raplas ÕF laadal    Foto: Toivo Niinemets 
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Ooperid, teatrietendused, muusikalid, operetid ja balletid — mida 
kõike ka Rahvusooper Estonia teatrimajas lavale ei tooda. Üks 
uhkem ja ilusam kui teine. Üks asi on head näitlejad, teine asi on 
suurepärane lavakujundus ning lummavad kostüümid. Kuid olete 
kunagi mõelnud, kes neid kostüüme teevad? Tahame Teile 
tutvustada meie kooli  keemiaõpetaja Urve Heinsare tütart Merilit, 
kes oma kuldnäpukeste vahel need kostüümid valmis õmbleb. 
 
Saame tuttavaks! Kuidas on Teie nimi, millal Kohila kooli lõpetasite 
ja millega igapäevaselt tegelete? 
Tere! Olen Merili Heinsar. Lõpetasin Kohila kooli 45 lennu 2004. 
aastal. Olen lõpetanud veel Tallinna Tehnikakõrgkooli rõivaste 
tehnilise disaini erialal. Töötan Rahvusooperis Estonia 
lavakostüümide õmblejana. 
 
Öeldakse, et lapsepõlv on „kuldne aeg“. Kuidas möödus Teie 
noorusaeg? Mis spordialade, muusika, hobidega tegelesite? 
Sellest, et lapsepõlv on „kuldne aeg”, saad aru alles tagantjärele. 

Mingi eriline sportija ei olnud. Küll aga meeldis talvel uisutada. 
Samuti meeldis vabal ajal heegeldada ja kududa. Võisin ka vabalt 
näiteks tuba remontida (tapeeti panna või värvida). Suviti sai ka palju 
reisitud. 
 
Iga laps on perekonna peegel – milline laps olite oma vanematele? 
Kas õpetaja Urve on karm ema? Kuidas Teid „pättuste“ tegemisel 
karistas? 
Ikka hea laps. Ei ole see Urve õpetajana karm, emana ammugi mitte. 
Kui oli „pättusi”, siis lihtsalt räägiti asjad selgeks. 
 
Te olete Rahvusooper Estonias kostüümide õmbleja. Kuidas 
sattusite sellise koha peale tööle? Mis Teile selle töö juures 
meeldib? 
Peale kõrgkooli lõpetamist jalutasime emaga ühel ilusal suvepäeval 
Tallinnas. Möödudes Estonia teatrist tekkiski selline mõte sinna tööle 
katsetada. Ja oligi õmblejat just sel momendil vaja. Ju see töökoht 
ootas mind. Meeldib töötada väikeses kollektiivis ja kokku puutuda 
veidi „teistsuguste” ja huvitavate inimestega. Tänu oma töökohale 
olen ka kõik Estonia lavastused ära näinud. 
 
Unistada tuleb suurelt, sest kes palju tahab, saab vähe, kes vähe 
tahab, ei saa midagi. Mis on olnud ja on praegu Teie unistuste töö 
ning miks? 

Eriliselt suurelt ei unista. Olen antud hetkelt täiesti rahul. Soovin 
oma töökohal jätkata. Tean, et millegi saavutamiseks tuleb ise vaeva 
näha. Olen seda elus väga palju kogenud. Kandikul keegi ette midagi 
ei kanna. 
 

Tänapäeva õpilased pigem istuvad sotsiaalvõrgustikes ning jäävad 
kohati ühekülgseks – oskate ehk midagi meie kooli õpilastele 
motivatsiooniks öelda, miks tasub õppida? 

Olen ka ise tihti arvutis ja noorena kogenud, kui haiget võivad 
kommentaarid vahel teha. Soovitan mitte lasta end mõjutada 
hinnangutest võõraste inimeste poolt. Üldiselt õppimine tuleb alati 
kasuks.  
 

Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 

Teksapoisid on õpilasfirma, mille rajajaks on neli poissi: Egon 
Müüripeal, Esper Ernits, Argo Ilves ja Jaan Kruusel. Õpilasfirma tegemise idee tuli sellest, et 
tahtsime teha midagi teksadest ja peale pikka mõtlemist otsustasime, et hakkame tootma 
laadimiskotikesi. Märkasime, et tihti ei saa telefoni klassides laadida, kuna pistik on liiga 
kõrgel ning laadimisjuhe jääb lühikeseks või pole pinda, kuhu peale telefon laadima panna, 
või tekib oht, et telefon kukub alla. Mõtlesime teha toote, mis hoiaks ära telefoni kukkumise, 
laseks telefoni laadida, sõltumata laadimisjuhtme pikkusest ja pistiku kõrgusest.  
Lisaks müüme ka teisi tooteid, mida annab teha teksadest. Toodame neid Näpseli majas ja 
oma kodudes. Oleme müümas käinud Pärnu ja Rapla laatadel. Nüüd on tulemas Tallinna 
õpilasfirmade laat Kristiine keskuses või Rocca al Mare kaubanduskeskuses. Meie toodetega 
saab tutvuda Facebookis ÕF Teksapoisid või otsige meid üles kooli pealt ja näitame tooteid 
lähemalt. 

Raplas ÕF laadal    Foto: Toivo Niinemets 

intervjuu Merili Heinsarega 
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Meie oleme Kätlin Torim, Mariell Sepp ja Merilin Kurn ning selle õppeaasta 
alguses otsustasime koos teha õpilasfirma, mille nimeks sai Kingitus. 
Toodame käsitsi valmistatud kaunistatud parberkingikotte. Idee iseenesest 
sündis sellest, et tulemas olid jõulud ning tuli minna kinke ostma. Samuti 
peab kingid ka kuidagi ära pakkima, kuid poes olid niivõrd üksluised ja igavad 
kinkekotid, et otsustasime ise midagi teistsugusemat teha. 
Põhielementideks on paber, lipsud ja pits. Voldime ise paberist kinkekoti 
valmis ning hiljem kaunistame. Oma tooteid oleme müünud erinevatel 
õpilasfirmade laatadel – nii Pärnus kui ka Raplas. Samuti Hageri jõululaadal. 
Järgmiseks on plaanis minna Tallinna õpilasfirmade laadale 13. veebruaril, 
kuhu on oodatud kõik uudistama!  

Eesti Dobermanniühingu IPO & PJK 
meistrivõistlustel 

 
 

 
 
 

 

intervjuu Madis Koitlaga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olete vahel mõelnud, et kes on ikkagi tegelikult need 
inimesed, kes meie riigis, siin Eestis, seda korda tegelikult 
ülal hoiavad? Kohila Gümnaasiumi vilstlane Madis Koitla on 
mees, kes on töötanud politseis patrullis ning hetkel on ta 
üks nõutumaid koerte dresseerijaid nii kodumaal kui ka 
Euroopas. Kuum Kartul tegi mehega intervjuu, et Teile üht 
sümpaatset korravalvurit tutvustada! 
 
Lugupeetud Madis Koitla! Meie lugejad sooviksid esmalt 
Teiega tuttavaks saada. Kes olete ja millega igapäevaselt 
tegelete?  
Hiljutisel ekssportlaste kokkutulekul iseloomustas tollane 
treeningu kaaslane mind—Madis on töömees „In vino veritas“. 
Nii minu puhul ongi. Alguses on töö, töö ja töö—nii füüsiline 
kui vaimne. Alles hiljem muutuvad asjad lihtsaks ja 
iseenesestmõistetavaks. Kuna töötan PPA koerte 
koolituskeskuses, siis ilmselt suurima osa ajast koolitan 
koerajuhte. 

 
Õpetajate sõnul on koolipoisid alati ühed ägedad tegelased, 
kes jäävad alatiseks meelde just oma koerustükkidega. Kuidas 
Teiega kooli ajal lood olid? Milline poiss olite?  
Koolis olin vaikne, tagasihoidlik. Poistekambast, kellega 
väljaspool kooli aega veetsin, olid paljud sõbrad miilitsa 
lastetoas arvel. Ainus vemp, millest koolis osa võtsin, oli see, 
kui 10. klassis käies vehkisime sisse puudujate päeviku ja 
saatsime ta pidulikult allavoolu. Kuna see oli ainus puudumisi 
tõendav dokument, saime seekord veerandi lõpuni 
pingevabalt.  
Nojah, kurikuulsat Komsomoli laagrit ei hakka parem 
meenutama. 
 
Igal inimesel on unistuste amet. Mõni unistab hoopiski 
lihtsalt rikkusest, villast, roosast eralennukist. Kuid millest 
unistate Teie? On Teil unistuste amet?  
Tahtsin saada bussijuhiks. Olin lummatud GAZ bussi 
armatuurlaua näidikute tuledest. Millise uhke sisina ja 
kriginaga veel bussiuksed kinni ja lahti käisid. Paljalt mõte 
roolikeeramisest täitis mind magusa õnnetundega. Nii kaua, 
kui ma end mäletan, olen tundnud koerte suhtes 
vastupandamatut tõmmet. Kõige armsam mänguasi oli mul 
loomulikult must karvane puudlit meenutav Muki-nimeline 
kutsu. See lohises mul liivakastis nööri otsas järel ja öösel 
valvas padja kõrval 
mu und. Ühtelugu 
pidi ema tema 
silmi ja nina tagasi 
liimima. Lõpuks tuli 
tal pea otsast ja 
ema keeldus seda 
tagasi õmblemast. 
Siis võtsin sihikule 
kõik Raadiku tänava koerad. Vist kuueselt nõudsin emalt igal 
hommikul koerakutsikat. Mõni aeg hiljem seadsin igal 

Raplas ÕF laadal    Foto: Toivo Niinemets 
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21. jaanuaril toimusid meie koolis Johanna Parve ja Heili Rungi eestvedamisel loengud teemal ''Kiusamisest vabaks Kohila 
Gümnaasiumis''. Päeva jooksul toimus kolm loengut, millest esimene oli suunatud 1. ja 2. klassile ja selle läbiviijateks olid Johanna 
ja Heili. Teine loeng oli 3.—6. klassile suunatud ja oma lugu käis rääkimas Karl Gustav Adamsoo, poiss, kes kogus kuulsuse eelkõige 
TV3 saates „Eesti otsib superstaari“ ühe finalistina kümnest. Kolmas ja ühtlasi ka selle päeva viimane loeng oli suunatud 7.—11. 
klassile, külaliseks oli Märt Treier, raadiohääl, teleajakirjanik, „Eestimaa uhkus“ üks olulisemaid eestvedajaid ja saatejuhte. Märt 
Treieri põhisõnum oli see, et inimene jääks iseendaks ega prooviks olla keegi teine. Tsitaat Märt Treieri loengust: “Tahtsin ka olla 
see nii nimetatud jou-jou mees. Läksin kord isegi poistega WC-sse kaasa, et nende moodi suitsu teha. Nii kui mahvi sisse tõmbasin, 
köhisin selle kohe välja. Aga sain olla nagu nemad. Hiljem mõtlesin, milleks seda kõike ikkagi vaja on. Tahan ise midagi ära teha!“ 
 Heili Rungi ja Carl-Robert Reidolf 

hommikul ema valiku ette - koer või pedaalidega auto. selline 
oli meil lasteaias.  
Mul ongi maailma parim amet. Koerte käitumine on nii siiras ja 
vahetu. Kutsikatega toimetades on nunnumeeter põhjas. 
Ründav täiskasvanud teenistuskoer tõmbab tahes-tahtmata 
närvid pillikeelena pingule. Kaitsevarustuseta suukorvitreeningu 
ajal õnnestub koertel aeg-ajalt suukorv peast ära saada. No siis 
saab koer lustida reaalselt 
hirmust pakatavat tegelast taga 
ajades. 
 
Teist sai üks Eesti parimaid 
koerte-dresseerijaid. Kuidas see 
kõik nii läks?  
Igal inimesel on nn "elu-
ülesanne". Suhtlesin kord 
inimesega, kes mäletab oma 
eelmist elu ja enne sündi 
toimunut. Ta vaatas mu teenistuskoera ja ütles: “Mis Sina siis 
mõtled, milleks Sina siin maailmas oled?“ See oli öeldud viisil—
kas sa totu ei ole veel taibanud, et sinu eluülesanne on seotud 
koertega. 
 
 Lõpetuseks sooviksid lugejad kuulda Madise kõige 
naljakaimat seika politseiametist? Kirjeldage seda lühidalt! 
Kord saime Kohilas Posti tänavale väljakutse: varas korteris. 
Olime paari minutiga kohal. Perenaine ütles, et kui ta koju tuli, 
oli korteri uks paokil ja keegi toimetab seal. Kappasime ukse 
taha. Ei kuulnud midagi. Hiilisime sisse ning kuulsime wc-st 
mingit sahinat. Paarimees võttis wc ukse sihikule ja käsutas: 
“Siin politsei, tõsta käed üles ja tule aeglaselt wc-st välja!” 
Teistkordse korralduse peale avati ettevaatlikult wc uks ja ühe 
käega pükse rebadel hoides astus välja seal asjatanud korteri 
peremees.  

Öösel kella 02.00 ajal 
teatati akna kaudu 
sissemurdmisest 
toidupoodi. Kassa 
juures seisis rahulikult 
tuttav „viinanina“, 
ostukorv kuhjaga täis 
viinapudeleid ja šoko-
laadi. Tundsin huvi, 
miks ja kaua ta seal seisab. Sell vastas, et kõiki teisi teenin-
datakse, teda aga ei lastud poodi sissegi. Ta läks siis akna kaudu, 
ladus korvi kaupa täis ja nüüd ootab juba tükk aega, et saaks 
kassas kauba eest maksta. Ta rääkis seda kõike tõsimeeli. 
Loomulikult polnud tal sentigi raha. Ja ka jope põuetaskusse oli 
pudel viina ja paar šokolaadi sattunud. Meile tundus ta 
deliiriumis olevat. 

 

Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madis koera treenimas 

Metsas treeningutel 

Eeskujulik politseinik oma 
suure sõbraga 
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21.—23. jaanuaril toimus kooli gümnaaiumi õpilastele 
suusalaager, mis hõlmas endas nii mäesuusatamist, lauasõitu kui 
ka murdmaasuusatamist. Traditsiooniks saanud väljasõidu 
korraldasid õpilastele kehalise kasvatuse õpetajad Ulvi Mägi ning 
Kaur Heinaru.  
 
Kahel esimesel päeval oli õpilastel võimalik Kuutsemäel oma 
mäesuusa- või lumelauaoskusi proovile panna. Ühed olid kodunt 
kaasa haaranud isikliku varustuse, teised pidid leppima laenutuses 
välja pakutavatega. Kepid käes ning varavalgest õhtu pimeduseni 

said gümnasistid külma trotsides mägedest alla lasta. Rajameistrid olid spetsiaalsete vahenditega kokku lükanud 
järsud nõlvad ja hüpekad, mis kogenud meestele võimaluse 
tüdrukute pilke püüda andsid. Öeldakse, et armid kaunistavad 
meest—nii ka suusalaagris ei saanud üle ega ümber erinevatest 
vigastustest, mis talvemõnusid nautivatele suusasõpradele ette tulid. 
Õpetajate karmid manitsused saatsid valu minema ning laager jätkus 
samas taktis.  
Õhtu kulminatsiooniks sai kosutav saun karge leiliga, mis voodisse 
heites hea une tekitas. Laagri viimasel päeval võeti siht Tehvandile, 
et kurikuulsat tõusu testida. Bussist väljudes tervitas õpilasi jäine 
õhk, kuid suusad alla saanud ning paar klassikatõuget tehtud, oli hea 

soe naha vahel tagasi. Samal ajal toimusid Otepää suusaradadel ka suusatamis-triatloni 
võistlused, millest võtsid osa mitmete Euroopa riikide võistlejad. Üks tunnike sõidetud, 
istuti tagasi bussi ja kojusõit võis alata. 
 

Täname õpetajaid sportlikult meeldejääva laagri eest! Järgmisel aastal uuesti!  

Carl-Robert Reidolf 

Suusalaager võib alata! 

Koolipere mäe otsas 

Carl oma oskusi näitamas 

29. jaanuaril Aspenis toimunud ekstreemspordi X-mängudel naiste laskesuusatamise 
pargisõidus kulla võitnud eesti tüdruk Kelly Sildaru on kõigest 13-aastane, kuid vaatamata 
oma noorele eale saavutas ta võidu endiste X- ja olümpia mängude võitjate üle. Kelly sai 
kohtunikelt suurepärased 93 punkti, edestas ta vaid 1,34 punktiga teise koha saanud Tiril 
Sjåstad Christianseni. Võimas! Kuid kas Te ka seda teadsite, et kuldmedali võitnud Kelly 
juured on pärit Kohilast? 
Nimelt on Kelly isa poolne vanaema pärit Kohilast. Tõnis Sildaru ema ja Kelly vanaema on 
Kohila Gümnaasiumi 19. lennu vilistlane Aidi Sildaru (neiupõlvenimega Veensalu). Tihti võib 
Kellyt ka Kohila peal märgata, seega hoidkem silmad lahti. Autogrammi- ja pildijaht võib 
alata!  

Brit Keskra 

Kelly koos oma väikevend Henryga 
Aspenis  
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 Kes meist ei tahaks kanda Cucci-Mucci rõivad, kõndida 

glamuursetel lavadel ning meeletult reisida? Kõik väikesed 
tüdrukud ihkavad printsessiks olemist ning juba mõne aasta 
pärast unistatakse modellindusest. Aga vot, kaks Kohila kooli 
tüdrukut on valitud Raplamaa miss 2016 finaalvooru, 
tõestamaks seda, et nemad on just sädeleva krooni 
omanikud! Need on 10. klassi neiud Mirell Vinnal ning Elise- 
Marii Kändler. Kuum Kartul võttis kätte ning uuris 
missikandidaatidelt nii üht kui teist. 
 
Lugupeetud missikandidaadid! Saame kõigepealt tuttavaks. 
Kes olete, millega tegelete?  

 
Mirell: Tere! Minu nimi on Mirell Vinnal—missikandidaat nr. 

1. Olen 17-aastane Kohila Gümnaasiumi 10. klassi õpilane. 
Tegelen üheteistkümnendat aastat tantsuspordiga. Tantsin 

hetkel Tallinnas Tantsugeenis Monika Tuvi juhendamisel Club 
Freestyle-i. Pühapäeviti käin joogas Kadi Toomi juures. Koolis 
korraldan Artistide Foorumit ja osalen aktiivselt ka 
õpilasesinduse töös. Vabal ajal võtan osa noorsootööst ja 
heategevusprojektidest. 

 
Elise: Olen tavaline Kohila Gümnaasiumi 10. klassi õpilane, 

Elise-Marii. Tegutsen teist aastat kooli õpilasesinduse ridades 
ning käesolevast aastast olen ka Raplamaa noortekogu liige, 
sest mulle meeldib organiseerida ning aidata kaasa seal, kus 
vähegi vaja ja võimalik. Mulle on alati muusika meeldinud, 
seetõttu on minu hobiks ka laulmine. Laulan nii kooris, 
ansamblis, kui ka soolot. 

 
Tänapäeva tütarlapsed ihkavad rikast meest ning arvavad, et 

ei pea ise sellepärast väga palju koolis rabama. Kuidas teiega 
on? Plaanid tuleviku osas tehtud ning on teada, kelleks 
saada tahate? 

 
Mirell: Tahan tulevikus olla iseseisev ja edukas, kindlasti ei 

taha sõltuda rikka mehe rahakotist. Kuid rikast meest ma ära 
ka ei põlgaks. Tulevikus tahan tegeleda stilistikaga või ürituste 
korraldamisega ja kindlasti mõningal määral tantsimisega, kas 
just treenerina, seda ma ei oska veel öelda. 

 
Elise: Arvan, et see on iganenud arusaam, tänapäeva neiud on 

iseseisvad ja soovi korral saavad ka ise hästi hakkama. Nii on 
ka minuga ning ma pean haridust ja iseseisvust tähtsaks. Iga 
asi tuleb omal ajal ja loodan, et leian enda kõrvale sellise 
inimese, kellega sobin. Kindlasti tahan ma tulevikus töötada 
inimestega ning praegu käivad mu mõtted psühholoogia 
eriala suunas. 

 

Järjekordsed pallilahingud toimusid 23. ja 24. jaanuaril Leedus, Jonavas ja Kaunases. Laupäev algas varase ärkamisega 
ning ees ootas üheksatunnine sõit Kaunasesse. Kohapeal ootas meid ilus ja mugav hotell ning samuti kosutav toit. 
Peale väikest sirutust pikast sõidust ootas meid ees esimene vastane sel nädalavahetusel ja olime valmis Jonavasse 
sõitma, mis asus pooletunnise tee kaugusel. Mäng möödus kiirelt ja tulemusrikkalt seisuga 3:0. Võit 
kotis, saime hakata mõtlema maitsvale õhtusöögile ja mõnusale uinakule. Kuid enne magama 
minekut oli vaja koolilastel ka mõningad esmaspäevased kodutööd lõpetada.  

Kohila kandidaat Mirell Vinnal 
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Pühapäevane magus uni lõppes jällegi üpris vara hommikul ärgates ning hommikusöögile kiirustades. Vastaseks oli 
kohati tugevam võistkond, võrreldes möödunud mänguga. Aga et mängule kohale jõuda, oli vaja leida üles ka õige 
spordihoone, mis osutus oodatust aeganõudvamaks. Selle tõttu tuli mängu soojendust kiirendada, et võistlus saaks 
õigeaegselt alata. Meie vastane Kaunas, kes ühtlasi ka 3:1 võidu napsas, oli üldmängus väga hea ja õnnestus igati 
paremini kui Kohila võistkond. Kertu Laak ja Kateryna Dudnikova tõid võistkonnale võrdselt 18 punkti, kuid kahjuks vaid 
sellest ei piisanud. Mõtteid mängust sai mõlgutada veel pikal koduteel. 

 

Karmen Mereküla ja Kertu Laak 

Kuidas valmistute finaalvooruks? Milliseid ülesandeid peate 
täitma, milliseid kohti külastama jne? 
 
Mirell: Finaaliks valmistatakse meid ette kolme kuu jooksul 

toimuvas missikoolis. Me külastame erinevaid ettevõtteid, 
kus iga ettevõte valib meist välja parimad. Käime erinevatel 
üritustel ennast tutvustamas, kandes Eesti disainerite 
loomingut. Igal nädalal toimuvad meil ägedad burlesky 
mõjutustega tantsutrennid. Lisaks sellele lihvime oma 
kõneoskust ja õpime kõndimist kõrgetel kontsadel. 

 
Elise: Hetkel valmistume me finaaliks kõnni- ja tantsu-

trennidega ja lisaks on mul kokkusaamiseid talendivooru 
juhendajaga. On olnud ja tuleb veel põnevaid kohtumisi 
sponsoritega. Iga nädal peab ka üks missikandidaat tegema 
blogi postituse meie tegemistest. 

 

Miks peaksid just sina olema Raplamaa miss 2016? Kuidas 
see sinu elu muudaks? 

 
Mirell: Eelkõige olen tänulik võimaluse eest osaleda 

missikoolis. Ma usun, et võit oleks boonuseks kõigele sellele. 
 
Elise: Minu ainueesmärgiks ei ole kindlasti saada Miss 

Raplamaaks, vaid panna ennast proovile ning saada uusi 
kogemusi ja tutvusi. Miss Raplamaa 2016 tiitli üle ma oleks 
siiski õnnelik, seda me ju loodame kõik. Teiste 
kandidaatidega tuttavaks saanuna, mõistan, et seda vääribki 
igaüks meist. Loodan selles kogemuses leida enda juures 
uusi tahke ja saada enesekindlamaks. Missikarusellil tuli täita 
küsimustik, kus pidid minu tuttavad vastama, milline ma 
olen. Öeldi, et olen hea kuulaja, hooliv, aus ning kahe jalaga 
maa peal. Ju ma selline siis olengi. 

Carl-Robert Reidolf 

Mirell (parempoolne) ja Elise (keskel) 

Misside grupipilt (Mirell keskel, Elise paremal ääres) 
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 VEEBRUARIS TULEKUL 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 

1 2 3 4 Algklasside 
Playbox kl 12.30 

5 6 7 

8 
 

9 Vastlapäev 10 11 12 13 14 Sõbrapäev 

15 Sõbrapäev 
koolis 

16 17 18 Artistide 
Foorum kl 19.00 

19 20 21 

22 Direktori 
vastuvõtt 
gümnasistidele 

23 Miiting 
ausamba juures 

24 Vabariigi 
aastapäev 

25 26 Moeshow 
Kell 17.30 
Disko kl 19.00 

27 28 

29       

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! 

Kunstikonkurss 
Teema: “Tulevikumaastik” 
Osalejad: õpilased vanuses 7—18  
Tingumused:  

 Formaat vaba 
 Tehnika: maal, joonistus, graafika, kollaaž, segatehnika 
 Töö pöördele tuleb kleepida etikett, kus on kirjas: töö 

pealkiri, lapse nimi, vanus, kool, juhendaja, kontakt-
andmed. Vajadusel võib lisada tekstilise kirjelduse oma 
tulevikuvisioonist.  

Tähtaeg: 23. veebruar 2016  
Konkursitööd tuleb saata: Tartu Kunstimuuseum, Raekoja plats 18, 
Tartu 51004  
Auhind: Auhinnad jagatakse iga vanuseklassi parimatele. Parimad 
 tööd pannakes muuseumisse näitusele.  

Maailmariik Eesti 
Eesmärk: õhutada noori arvuti abil loodud töödega välja pakkuma 
ideid, kuidas Eesti võiks maailmas veelgi paremini silma paista. 
Teemad:  

1.  Lahe Asi (animatsioon, videofilm, digitaalne õppematerjal 
või tikkimismasinaga loodud käsitööese) 

2. ProgeTiiger (arvutimäng, mobiili äpp, elektrooniline 
muusikapala või 3D-tehnoloogiaga loodud töö) 

Osalejad: koolinoored vanuses 5 – 20 
Ideed tuleb saata: konkursiveeb.hitsa.ee  
Tähtaeg: 29. veebruar 2016 
Auhinnafond: 9000€, robotikomplektid, miniarvutid jpm 
Täpsem info:   http://hitsa.ee/konkursid/konkursid-

opilastele/digiloovtoode-voistlus 

Kodu-uurijate võistlus 
Teema: “Kodumaja jutustab” 
Osalejad: 3.— 6. klasside õpilased (individuaalselt kui ka rühmana) 
Tingimused:  

 Käsitsi kirjutatud 
 Ühepoolsed nummerdatud A4 lehed 
 Soovitatav kasutada illustratsioone 

Tähtaeg: 1. märts 2016 
Lisainfo: http://paideyg.ee/projektid/kodu-uurimistoo/ 
Uurimistööd saata aadressil: Paide Ühisgümnaasium, Kodu-
uurimistöö, Kooli 1, Paide 72718  

 

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.  

Teadustööde riiklik konkurss 
Eesmärk: julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli 
astumist  
Osalejad: kuni 19. aastased õpilased 
Tingimused:   - Koostatud üksi või kuni kolme liikmelise võistkonnaga 
  - Konkursitööks võib olla kirjalikult vormistatud 
uurimus, leiutis, arvutiprogramm, projektitöö vms  
  - Töö teema peab olema põhjendatud 
  - Töö peab olema vormistatud teadustööle kohaselt 
Tähtaeg: 1. märts 2016 
Auhinnafond: 11 400€ 
Lisainfo: https://konkursid.etag.ee   

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

VABA 


