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SEE VÄIKE MAA 
Leelo Tungal 

 
See väike maa siin põhjataeva all – 

kolmveerand aastat külm ja 
valkjashall – 

kus igihaljad on vaid okaspuud, 
kus valgust täis on ainult suvekuud, 
kus talvepäike tõustes loojub taas, 
kus kooliteel on tume jää kui klaas, 

kus rahvalauludel on nukker 
meelelaad – 

see on su sünnimaa. 
Just sina mõista saad 

ta rõõme, muresid ja valusid, 
ta linnatänavaid, ta väiketalusid, 
ta põlde, metsi, jõgesid ja merd, 
ta meelelaadi, talitsetud verd. 
Siin on su isamaa, su emakeel – 

kui sina neid ei mõistaks, 
kes siis veel? 
Just sina ühes isa-emaga 

saad targemaks ja 
paremaks 

koos temaga. 
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INTERVJUU ALAVERE KOOLI VILISTLASE 

OLAVI JÜRIÖÖGA 
Marianne Lõoke 

1. Räägi natuke endast.  
Olen 28-aastane, abielus, äsja sain ka isaks. 
Töötan Keil M.A OÜ töökoja meistrina. 
Hobideks on mäesuusatamine ja autosport. 
Olen parajalt humoorikas, heasüdamlik 
ning abivalmis. 
Teised minust: Olavi tormab kindla 
eesmärgi nimel läbi nii tulest kui veest, kui 
just vahepeal eesmärki ei unusta ja pilvi 
vahtima ei jää. 
 
2. Mis on Sulle esimesest koolipäevast 
meelde jäänud? 
Esimesest koolipäevast mäletan ainult 
meie koolimaja, mis oli ainult meile 
reserveeritud :-) 
 
3.  Millised on Sinu head/halvad 
mälestused Alavere koolist? 
Alavere koolist on meenutused/ mälestused 
ainult positiivsed, reeglina negatiivsed 
mälestused nii pikaks ajaks meelde ei jää. 
Tore oli koolis käia. Kui koolivaheajad 
hakkasid lõppema, siis oli alati igatsus 
kooli minna, et koos sõpradega olla. 
 
4. Mis Sulle Alavere kooli õpetajatest 
meelde on jäänud? 
 Üks lahe seltskond oli, kuigi siis, kui 
koolis käisin, ei tundunudki nad nii 
lahedad.  
Näiteks tänu õpetaja Maie Vaiklale sain 
tugeva matemaatilise põhja edaspidiseks 
eluks. Õpetaja Piret oma karmi :-) eesti 
keele grammatikaga ja kohustusliku 
raamatute lugemisega oli tore. TEISED 
ÕPETAJAD OLID KA TOREDAD! 
 
5. Milline oli Sinu klass? Kuidas 
omavahel läbi saite? 
 Ooo! Meie klass… Lahe. Meid oli umbes 
15 võrukaela, poisse ja tüdrukuid enam-
vähem võrdselt. Kui klassiõhtud olid, siis 
oli igal poisil ja tüdrukul tantsupartner 
võtta. Seda muidugi juhul, kui poisid 
mööda koolimaja ringi ei jooksnud. 
Läbisaamine üksteisega oli väga ideaalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Milline oli põnevaim/ naljakaim seik 
Sinu kooliajal?  
Põnevad, naljakad seigad. Ei meenu eriti, 
võibolla ainult kooli diskod :D 
 
7. Kas on midagi, millest tundsid/tunned 
puudust seoses Alavere kooliga? 
Soo-otsa väike koolimaja vist. 
 
8. Räägi, mida Sa pärast Alavere kooli 
lõpetamist teinud oled. 
Peale Alavere kooli lõpetamist olen 
lõpetanud veel Tallinna Reaalkooli ja 
TTÜ. Teinud tööd, sporti ja puhanud. 
 
9. Tahaksid Sa midagi praegustele 
Alavere koolis käijatele öelda? 
 Õppige, õppige isegi seda, mis tundub 
teile kasutuna. Vene keelt võiks ka õppida. 
 
10. Mida Sa inimestes austad ja 
armastad? 
Ausust, hoolivust, abivalmidust, töökust. 
 
11. Mis on Sinu elumoto? 
Elada üks päev korraga, kuid samas 
vaadata ka tulevikku. 
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SÕBRAPÄEVADISKO 
Katrin Kruusement 
 

Meie koolis toimus 15. veebruaril 
sõbrapäevadisko. Diskot tegi meie kohalik 
DJ Reigo Vilbiks. Seekord tulid meile 
külla Tallinna Üksik-Sidepataljoni sõdurid. 
Õpilasomavalitsus otsustas, et teeme disko 

alguses ka playbox'i Eurovisiooni eelvooru 
lugude järgi. Kuna väikestele võis ülesanne 
raske olla, siis oli playbox 5. – 9. klassi 
õpilastele. Loosi tahtel pidi laulma:  
5. klass Iiris Vesiku laulu - Ice-cold Story,  
6. klass Luisa Värgi ja Traffic'u laulu - It’s 
Never Too Late, 
7. klass Kreisiraadio laulu - Leto svet, 
8. klass SKA Faktori laulu - Real Big 
Money, 
9. klass Rolf Junior'i laulu - One on One. 

Sõdurite lemmikuks osutus 6. kl 
poolt esitatud laul. Publikule meeldis kõige 
enam meie Eurovisiooni võidulugu „Leto 
Svet“. 

Sõdurid rääkisid meile ka oma elust 
sõjaväes. Nad esinesid väikese näidendiga 
ja näitasid oma varustust. Huvitundjad said 
asju (seljakotte, riideid jms) ka selga 
proovida.  

Peale sõdurite äraminekut algas 
disko. Poole disko pealt tegi 7. klass 
kordusesinemise lauluga „Leto Svet“. 
Diskol oli ka Õpilasomavalitsuse 

korraldatud puhvet, kus müüdi ninni-
nänni!  

Aitäh sõduritele, kes leidsid aega 
meile külla tulla ja aitäh õpilastele, kes 
tegid playbox'is kaasa. :)   
 
 
 

PRESIDENDI VASTUVÕTT 
PIKAVERES 

Kelli Kuldvee 

 
 22. veebruaril oli meie kooli 
õpilasesindus kutsutud Pikavere Põhikooli 
presidendi vastuvõtule. Selleks puhuks 
kehastati end muinasjututegelasteks: Sille 
Sündema oli Lumekuninganna; Kredi 
Raspel oli Punamütsike; Kelli Kuldvee ja 
Anett Leetjõe olid Tuhkatriinu kurjad õed. 
Selga oli pandud ka vastavad riided. Ka 
teiste koolide esindajad olid end ära 
maskeerinud.  
 Kell 13:00 algas pidulik kontsert. 
Pikavere kooli õpilased esinesid luuletuste, 
laulude ja muude etteastetega.  
 Peale kontserti algaski vastuvõtt. Kõik 
külalised oli üles rivistatud ja ootusärevil. 
Enne presidendi ja presidendiproua juurde 
jõudmist pidi kaardi, millel oli sinu nimi 
või sinu tegelaskuju nimi, andma 
teadustaja kätte, et ta saaks kõigile teatada, 
kes on järgmine. Seejärel võiski minna kätt 
suruma. Presidendipaari näol ei olnud 
siiski tegemist Eesti Vabariigi 
presidendipaariga, vaid Pikavere Põhikooli 
omaga. Presidendiks oli Karri Urban ja 
presidendiprouaks  Linda Ojamets. 
 Kui kätlemine oli lõpule jõudnud, 
kutsuti kõik sööma. Laual oli igasuguseid 
suupisteid, koogikesi, puuvilju, kringlit ja 
ka morssi joogiks. Oli väga palju vaeva 
nähtud ja kõik oli väga maitsev.  
  Kokkuvõtvalt oli see üks väga tore 
üritus. Väga hea, et on selliseid nutikaid ja 
teovõimelisi õpilasi ja õpetajaid. Selliseid 
üritusi võiks rohkemgi olla. Lahe oli☺ 
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EESTI VABARIIGI 90. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE 
Alice Nilisk 

 
Koolis tähistasime Eesti Vabariigi 

90. sünnipäeva 21. veebruaril. Toimus 
aktus ning direktor Renna Reisi jagas igast 
klassist välja valitud tublile õpilasele 
šokolaadi. Aktusel laulsid tütarlaste- 
ja poistekoor. Ranno ja Sille lugesid 
luuletusi. Marianne ja Kelli tegid 
väikese ettekande kahest Eesti 
suurmehest Johan Laidonerist ja 
Jaan Poskast, kellel oli oluline roll Eesti 
teel iseseisvumisele.  

22. veebruaril toimus hoopis 
suurem üritus Alavere Põhikooli võimlas. 
Tähistati taas EV 90 sünnipäeva, kuid too 
üritus oli mõeldud kutsetega külalistele ja 
Alavere küla elanikele.  

Üritas algas Eesti Vabariigi lipu 
sissetoomise ja hümni laulmisega.  

Järgmiseks anti avasõna Anija valla 
volikogu esimehele hr Jaanus Kalevile.  

Ürituse külalisesinejaks oli Alavere 
kooli endine õpile Sandra Nurmsalu. Ta 
esitas neli laulu ja laulu „Isamaa ilu 

hoieldes“ koos tütarlaste 
kooriga. Sandra esitas muu 
hulgas enda kirjutatud laulu 
"Mu kodu", mis oli pühendatud 
Alaverele kui tema kodukohale. 

Aktusel laulsid ka  poiste- ja tütarlaste 
koor, tantsisid memmede rahvatantsurühm 
ning naisrahvatantsurühm. Sille ja Ranno 
lugesid luuletusi.  

Mõlemat üritust juhtisid Alice ja 
Raido ( 8. klassist).  

Peale kontserti mängis tantsuks 
Aivo Aasmaa, kes oli varem ka Alavere 
kooli muusikaõpetaja.  

___________________________________________________________________________ 
 
Millest on tänapäeva Eestis kõige rohkem 
puudu?  
Kas jõukusest? 
Osa inimesi vastaks kindlasti jaatavalt. 
Paistab, et kõige rohkem on puudu seesmisest 
rahust. 
Vaesus on suhteline. Vaene on see, kellel ei ole 
seda,  
mida enamikul naabritest on. 
Et tahta mõttetult palju asju, peab inimene 
olema rahulolematu iseendaga, oma eluga,  
oma riigiga ja maaga. 
Üksildane ja masendunud  inimene  
on ideaalne tarbija. 
 
Minevik ei ole muutumatu,  
vaid elab ja muudab oma kuju 
samuti nagu tulevikki. 
Seostades minevikku olevikuga, võib inimene 
läbielatu üle arutades aru saada,  
miks ta on just nüüd selline. 
Inimese elu võib olla kui seiklusjutt 
või avastusretke kirjeldus, see võib olla 
raskustest jagusaamise lugu või 
kangelaseepos. 
 
Igal asjal on oma hind ja tema eest peab 
maksma.  

Ka vabadusel. 
Olla inimene tähendab võimet pühenduda 
millelegi muule peale oma isiku, 
teenida oma eluga kedagi või midagi peale 
iseenda. 
Oluline ei ole mitte hirm või mis tahes tunded 
meid ühel või teisel puhul valdavad 
vaid see, kuidas me toimime. 
Mida me hindame ja oluliseks peame.  
Hoiakud on meie valida. 
 
Me ei leia väärtuslikke asju, mida pole otsinud,  
kuna ei oska õigesti hinnata nende asjade 
väärtust,  
mida elu kingib. 
Ehk teiste sõnadega- 
vedamist tuleb ette kõikidel,  
kuid sageli ei tunne me ära,  
et tegu on vedamisega. 
Meie vedamine on see, et elame iseseisvas 
Eesti riigis 
hoiame ja armastame oma maad 
ning vastutame tema tuleviku eest. 
 

 
Toomas Paul
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VÄIKE EESTIKEELNE LAUL 
Leelo Tungal 
 
Maakaardil tilluke laik, 
paljudest naabritest vähem –  
südames suur ilus paik,  
hingele kõikidest lähem… 
Nii palju vaja on veel 
teha ja seista su eestki 
meil, kelle emakeel 
sinult on päritud, Eesti… 
 

 
 
 
 
 
 
 

NÜÜD, KUI JÄLLE 
Aleksander Suuman 
 
See oli ammu – 
vesi oli vesi, 
kivi oli kivi, 
puu oli puu. 
 
Siis tulid ajad: 
vesi polnud enam vesi, 
kivi polnud enam kivi, 
puu polnud enam puu. 
 
Kõike muud nad olid: 
see oli loomulik. 
Imelik mõeldagi sellele 
nüüd, kui jälle 
 
vesi on vesi 
kivi on kivi 
ja puu on puu. 

 
___________________________________________________________________________ 
 

EKSKURSIOON EESTI POSTI 
Marianne Lõoke 

 
Samuti nagu Eesti Vabariik tähistas 

oma 90. sünnipäeva, tähistab seda ka Eesti 
Post. Eesti riiklik postiteenistus on välja 
kasvanud 1636. aastal asutatud Rootsi 
riiklikust postisüsteemist. Eesti 
postiametkond loeb 13. novembrit 1918, 
mil kaitseliidu ülem kolonel Johann Unt 
määras Hindrek Rikandi Tallinna  posti–
telegraafikontori komandandiks, oma 
asutamispäevaks.  

Esimesed postmargid ilmusid 
müügile 22. novembril 1918 – lillemuster 
(5 kopikat) ja 30. novembril lillemuster (15 
kopikat). Peale maaposti toimisid Eestis 
veel laevapost ning õhupost. Laevade abil 
toimetati posti Helsingisse ja Stockholmi. 
1923. aastal hakkas “Aeronaut” oma 
lennukitel vedama posti kuus korda 
nädalas Helsingisse ja Riiga.  

Tänapäeval on Eesti Postil viis 
regiooni: Põhja, Lõuna, Ida, Lääne ja Edela 
regioon. Postiteenuseid pakutakse kokku 

536 postkontoris. Posti veetakse nii maa-, 
õhu- kui ka mereteed pidi. 

1998. aastal pandi nurgakivi uuele 
Tallinna Postikeskusele, millest kujunes 
kaasaegne ja ajakohase tehnoloogiaga 
varustatud posti töötlemise sõlmpunkt. 
Ehitus valmis 1998. aasta lõpuks. 

Eesti Post korraldabki oma 90. 
sünnipäeva puhul ekskursioone õpilastele 
Tallinna Postikeskusesse. Meie kooli 3. – 
5. klasside õpilased käisid seal 6. märtsil. 
Kõigepealt räägiti meile Eesti Posti 
ajaloost. Näidati, kuidas tuleb õigesti 
ümbrikule kirjutada, hiljem sai igaüks oma 
kirjale ise templi panna. Lõpuks sai kirja 
panna kirjakasti, kust see peaks juba olema 
saajani jõudnud. Oli väga põnev vaadata, 
kuidas kirju ja pakke sorteeriti masinatega, 
mis tundsid ära sihtnumbri ja suunasid 
kirjad-pakid õigetesse konteineritesse. 
Tehnika oli seal tõesti väga kaasaegne.
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VESIPIIP AHVATLEB NOORI 
Kristina Luhaäär 

 
Paljud noored (et mitte öelda 

valdav enamus) peavad vesipiibu 
tõmbamist lõdvestust pakkuvaks ja täiesti 
süütuks meelelahutuseks. Kurb, et  
pahatihti ei vaevu ka lapsevanemad 
vesipiibu kohta lähemalt uurima ega pea 
selle tõmbamist tervisele kahjulikuks.  

Igal pool käib vesipiibuga kaasas 
müüt sellest, kuidas veefilter peab kinni 
kõik kahjulikud ained ja suitsetaja 
kopsudesse jõuab täiesti ohutu suits. 
Tegelikult ei filtreeri vesi kõiki kahjulikke 
aineid. Piibu suits sisaldab suures koguses 
vingugaasi, tõrva, nikotiini ja teisi 
mürgiseid aineid — ja mitmeid neist 
suuremates kogustes, kui sigarettides 
leitud.  

Nikotiin  on tubakas leiduv 
sõltuvusttekitav aine. Kuigi vesipiibu suits 
on nikotiini mõttes lahjem kui sigarettide 
suits, on pikema suitsetamise ajaga 
võimalik saada kätte suurem doos nikotiini 
kui sigaretist.  

Tõrv  on põlemisel tekkiv 
keemiliste ühendite sodi, mis tekitab 
kasvajaid, kopsuhaigusi ja muid 
tervisehädasid. Tõrv on pruun ja kleepuv, 
see muudab suitsetajate hambad ja 
sõrmeotsad kollaseks. Kui sigaretisuits 
sisaldab 22,3 mg tõrva, siis vesipiibu suits 
802 mg. 

Vingugaas on värvitu ja lõhnatu 
gaas, mis on inimestele mürgine. Laialt on 
teada fakt, et tulekahjudes surrakse rohkem 
vingugaasi mürgistusse kui otseselt 
põletuskahjustustesse. Vingugaas on üks 
peamisi põhjuseid, miks suitsetajatel on 
kõrge risk südame ja veresoonte haiguste 
saamiseks. Vesipiibus tekkiv vingugaasi 
kogus sõltub mitmetest teguritest nagu 
kasutatav tubakas, söed (kiiresti süttivad 
vesipiibu söed tekitavad rohkem 
vingugaasi) või vesipiibu suurus 
(väiksemad piibud tekitavad rohkem 
vingugaasi). Erinevates vesipiipudes tekib 

8-15 korda rohkem vingugaasi kui 
sigarettides. 

Vesipiibu suitsus on hulgaliselt 
erinevaid vähkitekitavaid aineid nagu 
nitroosamiinid, polütsüklilised aromaatsed 
süsivesinikud, raskemetallid (arseen, 
nikkel, plii, koobalt ja  kroom — arseen on 
juba sajandeid mürgi sünonüümiks). 

Vesipiibus kasutatavat sütt on 
kiirema süttimise eesmärgil segatud 
erinevate kemikaalidega (nt 
kaaliumnitraat). Võib oletada, et vesipiibu 
söe põlemisel vabaneb tavalisest rohkem 
ohtlikke aineid, seda pole aga eriti uuritud. 

Vesipiibu suits on aga maheda 
maitsega ja vees maha jahutatud. Selline 
suits on vähem ärritav ja seda tõmmatakse 
sügavamale — nii satub kahjulikke aineid 
organismi suuremates kogustes. Vesipiibu 
suits on kopsudele ja kogu organismile 
sama kahjulik nagu sigaretisuitski. Tasub 
teada, et ühekordse vesipiibu tõmbamise 
ajal omastab organism sama suure koguse 
nikotiini, kui ta saaks kolmest sigaretist. 
Tartu Ülikooli kopsukliiniku juhataja 
doktor Rain Jõgi sõnul pole ka vahet, 
millist taime piibus põletatakse, 
roosilehtede suitsetamine on sama kahjulik 
kui tubakas. 

Lisaks soodustab vesipiibu 
tõmbamine mitmete nakkushaiguste 
levikut – huulikut suust suhu andes 
jagatakse teineteise pisikuid. Vesipiibuga 
on võimalik levitada näiteks selliseid 
nakkushaigusi nagu tuberkuloos, viiruslik 
maksapõletik, herpes ja maohaavandite 
tekitaja Helicobacter pylori.  

Lõpuks tasub ehk meelde tuletada 
sedagi, et tubakaseadus keelab alaealisel 
tubakatooteid osta ja kasutada. Samuti 
keelab seadus täiskasvanutel alaealistele 
tubakatooteid osta ja pakkuda. 
 
Allikad: 
„Meie Pere“ nr 2/2008 
http://www.juvente.ee/juvente/?p=289 
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1. Parim Eesti näitleja on Marko Matvere . 
 
2. Parim Eesti näitlejanna on Mirtel Pohla . 
 
 

 
3. Parimad välismaised näitlejad on Johnny Depp  

 
ja Mel Gibson.  
 
 
4. Parim välismaa näitlejanna on Angelina Jolie. 
 
 

 

 
 
5. Parim Eesti bänd on Bedwetters. 
 
6. Parimad välismaa bändid on 

  
                               
Brainstorm  
 
           ja Linkin Park. 
 

 
 

 
7. Parim Eesti laulja on Tanel Padar. 
 
 
 
 

 
                  
                  8. Parim Eesti lauljanna on Birgit Õigemeel. 
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9. Parim välismaa laulja on  Enrique Iglesias. 
 
 
10. Parim välismaa lauljanna on  
                                          Avril Lavigne . 
 
 
 

 
 
11. Parim kodumaine TV-sari on Kodu keset linna. 
 

 
12. Parim välismaine TV-sari on              

Kodus ja võõrsil. 
 

 
 

 
 

 
13. Parim Eesti film läbi aegade on Klass. 
 

 
 

14. Parim välismaa film läbi   
aegade on Titanic . 

 
 

                   
15. Parim Eesti meessportlane on Gerd Kanter. 
 

 
     16. Parim Eesti naissportlane on Kristina Šmigun-Vähi . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AITÄH KÕIGILE, KES VIITSISID ARVAMUST AVALDADA! 
 
MMP                                                                                                                                           6 


