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Uute ootustega uude aastasse – alati!

Vabariigi parimad noored sportlased
õpivad Ülenurmes

Ülenurme Gümnaasiumis õpivad Eesti parimad A-vanuseklassi 
kergejõustiklased, neidude parim Margit Kalk (treener Toomas Ki-
vend) ja noormeeste parim Hans-Christian Hausenberg (treener Ka-
rin Hausenberg).

Edu tõi noortele edukas esinemine noorte MM-il Calis, kus Hans-
Cristian saavutas noormeeste kümnevõistluses kolmanda koha, 
Margit saavutas neidude seitsmevõistluses 18. koha. Margit võistles 
edukalt ka Euroopa noorte olümpiapäevadel Tbilisis, kus ta saavutas 
seitsmenda koha teivashüppes ja teatejooksus.

Lisaks olid mõlemad sportlased edukad täiskasvanute meistrivõist-
lustel, kus Margit saavutas talvel esikoha teivashüppes ja kolmanda 

2015. aasta vormistamisel on kalendritegijail aasta viimase kuu trükkimiseks kulunud palju punast värvi. Pikkade pühade aegu 
jagus loodetavasti aega puhkamiseks ja lõbutsemiseks, jätkus aega lähedastega olemiseks, ehk jäi mahti iseendagagi omakeskis 

olemiseks, mõtisklusteks. 
Kuidas kellelgi ja kuidas kunagi, aga ühes oleme järjekordse aasta lõppedes enamasti ühel meelel. Ikka soovime lähedastele ja 

sõpradele, endalegi himustame paremat sellest, mis ära olnud. 

Ilusat head aastat 2016 meile kõigile!

HEIKI SARAPUU,
Ülenurme Vallavolikogu esimees

AIVAR ALEKSEJEV,
Ülenurme vallavanem

koha 4x400 m teatejooksus Tartu Kalevi võistkonna koosseisus ning 
suvistel meistrivõistlustel teise koha teivashüppes. Omavanuste 
meistrivõistlustel tuli Margit seitsmekordseks võitjaks.

Hans-Christian andis tugeva lahingu Eesti parimatele kaugushüp-
pajatele, talvistel meistrivõistlustel oli ta kolmas ja suvel teine. Oma-
vanuste meistrivõistlustel sai Hans-Christian seitse esikohta. Noorte 
sihid tulevaks aastaks on kõrged, Margitil Euroopa noorte meistri-
võistlused Tbilisis ja Hans-Cristianil olümpiamängud. Edu neile!

TOOMAS KIVEND,
Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi juhataja

Äsja autasustatud: Toomas Kivend, Margit Kalk, Hans-Christian Hausenberg ja Karin Hausenberg.
Foto: Marko Mumm
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Ülenurme Vallavolikogu
 detsembriistung

Ülenurme Vallavolikogu VIII koosseisu XX istung toimus 22. det-
sembril 2015. a. Istungist võttis osa 16 vallavolikogu liiget, puudus 
I. Lään.

1. Kinnitati Ülenurme valla 2015. aasta II lisaeelarve kogusummas 
35446 eurot. (Avaldatud Riigi Teatajas.)

2. Pikendati Ülenurme valla ja AS Ropka Liiv vahel sõlmitud maa tasu-
ta kasutuslepingut kuni 31. detsembrini 2026. a. 
AS Ropka Liiv kasutab alates 1999. aastast tasuta kasutuslepingu 
alusel vallale kuuluvast Aardlapalu katastriüksusest 39,55 ha maad 
ja Aardlapalu luht katastriüksusest 33,59 ha maad liiva, maa-ainese 
ja mulla kaevandamiseks.

3. Anti nõusolek vallavalitsusele korraldada kirjalik enampakkumine 
Tõrvandi alevikus Papli 4/5 (töökoda-depoo) ruumide üldpinnaga 
794,80 m2 üürile andmiseks kümneks aastaks.

4. Kuulati lühikokkuvõtet Riigikontrolli aruandest „Lasteaia kohtade 
kättesaadavus valdades ja linnades“. (Avaldatud Riigikontrolli ko-
dulehel www.riigikontroll.ee.)

5. Kehtestati Ülenurme alevikus Kivi maaüksuse ja lähiala detailpla-
neering. 
Ülenurme alevikus asuva Kivi maaüksuse ja lähiala detailplaneering 
on algatatud Ülenurme Vallavalitsuse 04.01.2014 korraldusega nr 
6. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kaheks äri- 
ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering on läbinud 
avaliku väljapaneku 15.10. – 30.10.2015. Avalikul väljapanekul 
esitas AS Eesti Raudtee ettepaneku, millega on detailplaneeringus 
arvestatud.

6. kehtestati Külitse alevikus asuva Arrolimetsa maaüksuse ja lähiala 
detailplaneering.
Külitse alevikus asuva Arrolimetsa maaüksuse ja lähiala detailpla-
neering on algatatud Ülenurme Vallavalitsuse 04.07.2007 korraldu-
sega nr 241. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu elamukrunti-
deks jagamine ja tehnovõrkudega varustamise määramine. Detail-
planeering on läbinud avaliku väljapaneku 07.12.2015 – 20.12.2015. 
Avalikul väljapanekul ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 26. jaanuaril 2015. a kell 16.00. 

REET SAKK,
Ülenurme vallasekretär

Teade
„Ülenurme valla Ülenurme, Tõrvandi ja 

Uhti võrgupiirkondade soojusmajanduse 
arengukavade koostamine“ rahastati Ühte-
kuuluvusfondist rakendusüksus SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskus kaudu. Ülenurme 
vallas olevad Tõrvandi ja Ülenurme alevikud 
asuvad lähestikku ning mõlema soojusvarus-
tus tagatakse lokaalsete katlamajadega, mis 
kasutavad fossiilkütuseid. 

Soojamajanduse arengukava analüüsis 
kaalutakse kütusevahetuse võimalust, soo-
jusvõrkude ühendamise võimalust ning ühe 
alternatiivina on välja toodud Tartu linna 
kaugküttevõrguga liitumine. Arengukava 
koostas OÜ Heat Consult.

ÜHE EURO KLUBI –
koolitused kogukonnale!
MTÜ-l Ülenurme on rõõm teatada, et meie projekt „Ühe Euro Klubi – 

koolitused kogukonnale“ sai rahastuse Kohaliku Omaalgatuse programm 
2015 sügisvoorus Meede 1 – „Kogukonna areng“ raames.

Seoses sellega korraldame koostöös Tõrvandi raamatukoguga seitsme 
kuu vältel regulaarseid klubilisi kokkusaamisi. Paaritunnised koolitused-
vestlusringid toimuvad järgnevatel teemadel: suhted peres ja keskkonnas, 
tervis ja enese tervendamine, kogukonna kaasamine, kultuursed kohtumi-
sed, raamatuklubi tegevus koostöös Tõrvandi raamatukogu juhataja Liivi 
Paumetsaga.

Ühe Euro Klubi kokkusaamised toimuvad kolmel korral kuus Tõrvandi 
raamatukogu väikeses saalis järgmiselt:
• raamatuklubi – iga kuu teisel teisipäeval algusega kell 10.00;
• koolitus-vestlusring kahel korral kuus kuu esimese neljapäeva õhtul 

algusega kell 18.00, kuu kolmanda laupäeva ennelõunal algusega kell 
11.00.

• Laupäeviti pakutakse klubi toimumise ajaks ka lapsehoidu väikelastega 
peredele – lapsehoiu soovist palume nädal ette teada anda aadressil 
janamorozov@gmx.net või tel 5349 1171 (omaosalus 1 € lapse kohta).

• Klubi tegevuses osalemise ainsaks kriteeriumiks on panus omaosaluse 
näol – 1 € inimese kohta igal kohtumisel!

• Ühe Euro Klubi ürituste toimumise ajakava täieneb jooksvalt ja on leitav 
lehel www.ylenurme.eu. 

Eelinfona on allpool toodud ära 2016. a jaanuari klubiürituste ajad ja 
teemad.

JAANUAR 
2016

Koolitaja

7. jaanuar Kuidas leida rahu iseendas Ene Tuisk
12. jaanuar Raamatuklubi. Külas semiootikadoktor, 

esseist ja kultuslikuks saanud raamatu 
„Lingvistiline mets“ autor, Ülenurme 
Gümnaasiumi vilistlane Valdur Mikita

Liivi 
Paumets

23. jaanuar FITLAP. Treening- ja 
toitumisnõustamine

Heikki 
Mägi

Tervitades ja teid klubis kohata lootes 
JANA MOROZOV,

MTÜ Ülenurme, tel 5349 1171

Rahandusministeeriumi ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 

toel MTÜ Ülenurme projekt

 „ÜHE EURO KLUBI“
 

Teisipäeval, 12. jaanuaril kell 10.00 
on kõik raamatusõbrad jälle

oodatud Tõrvandi raamatukokku 
hommikukohvile.

Külas on semiootikadoktor, esseist 
ja kultuslikuks saanud raamatu 

„Lingvistiline mets“ autor, 
Ülenurme Gümnaasiumi vilistlane

Valdur Mikita.
Pääse 1 €.

Ära jäta tulemata!

Info Ülenurme Gümnaasiumi 
algklasside laste vanematele

Seoses Tõrvandi-Ülenurme
ristmiku valmimisega

 lõpetavad koolibussid sõidu 
marsruudil Ülenurme–Tõrvandi 
alates 22. detsember 2015. a.
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Ülenurme valla kaasav eelarve

Suur tänu kõigile, kes esitasid kaasava 
eelarve raames ideede ettepanekud. Kokku 
esitati 28 ettepanekut, osutati tähelepanu 
mõnele valupunktile, mida ei saa küll kaasava 
eelarve raames käsitleda, kuid tähelepanekut 
arvestatakse ning proovitakse ka leida lahen-
dusi. 

Mitmete elamupiirkondade elanikud tegid 
ettepaneku rajada tänavavalgustus, samuti 
sooviti rajada mitmeid kõnniteid. Üks ettepa-
nek oli seotud puhta joogiveega. Tähelepanu 
juhiti prügikastide paigaldamisele kergliik-
lusteede ja kõnniteede äärde ning soovitati 
prügikoristuse korraldamist. Samuti soovitati 
suuremates asulates pöörata enam tähelepa-
nu erinevate haljastuselementide ning valve-
kaamerate paigaldamisele. 

Eelõige on ettepanekud seotud vaba aja 
veetmisega, soovitakse mänguväljakuid ja 
vabaõhu treeninguvahendeid. Kõige popu-
laarsemaks ideeks on välijõusaali rajamine, 
asukohtadest on välja pakutud nii Ülenurme 
kui ka Tõrvandi alevikku. Välijõusaalide raja-
mine alevikesse on tabelis koondatud idee nr 
2 alla. 

Hääletamine, milline idee saab 2016. aas-
tal teoks, toimub Ülenurme valla kodulehel 
http://www.ylenurme.ee. 

Hääletada saab ka Olevikus avaldatud ku-
pongiga. Lehest välja lõigatud ja täidetud ku-
pong tuleb tuua Ülenurme vallamajasse.

Hääletamine lõpeb 20. jaanuaril 2016. a 
kell 14.00.

Idee nr 1 – Korralik mänguväljak Soinas-
te külla

Soinaste küla on laienenud väga suureks, 
mistõttu on ka lapsi väga palju, kuid kahjuks 
on praegune mänguväljak amortiseerunud, 
vana ja lastele kohati ohtlik. Vajalik on luua 
kaunis ja kaasaegne mänguväljak, et hoida 
lapsi mängimast tänaval, kus autoliiklus on 
muutnud üsna tihedaks. Mänguväljaku ää-
res võiksid olla ka vanematele istepingid, et 
jälgida mudilaste mängulusti. Tuleks kaaluda 
mänguväljaku laiendamist, mõelda võrkpal-
liväljaku koha asendamist mänguväljakuga, 
kuna  see ei ole aastatega väga kasutust 
leidnud ning selle hooldamine (liiva toomine, 
umbrohuvabana hoidmine, võrgu korrashoid 
jne) on raskem.

Idee nr 2 – Välijõusaal 
Rajada Ülenurme spordihuvilistele väli-

jõusaal. Kõige mõnusam koht selle jaoks on 
Tõrvandi spordihoone ja staadioni läheduses. 
Nii oleks võimalus seda kasutada koolilastel 
kehalise kasvatuse tundides ja spordisõpra-
del oma vabast ajast, kui käiakse staadionil 
jalg- ja võrkpalli mängimas. Tõrvandis on 
tohutult palju võimalusi jätkata spordisuuna 
arendamist, hea ja turvalise asukoha tõttu 
oleks vägagi lihtne rajada nii öelda spordi-
jooksurajad (talveks sisse lükata suusarajad), 
talvisel perioodil saaks staadionile Tõrvandi 
päästekomando abil uisuväljaku rajada jne.

Vabaõhutreeninguvahendite ostmine ja 
paigaldamine Ülenurme ja Tõrvandi koo-
listaadionite juurde. Praegu staadionil ole-
vad välitreeninguvahendid on aegunud ega 
võimalda kahjuks mitmekülgset treeningut. 
Vabaõhutreeningu kompleksi rajamisega 
looksime paremad võimalused tervisespor-
di harrastamiseks mitte ainult koolilastele, 
vaid kogu valla rahvale. Päevasel ajal saaksid 
kompleksi kasutada koolilapsed ja kooliväli-
sel ajal kõik tervisesporti harrastada soovi-
vad valla elanikud.

Tõrvandi parkmetsa tervisespordirada – 
valgustuse rajamine, sportimisvõimaluste 
parandamine (rööbaspuud, lõuatõmbamise 
kohad jne). Parkmetsa terviserajale tervises-
portimist hõlbustavate vahendite ehitamine. 
Et oleks kohad, kus saaks peale kõndimise 
ka midagi teha (lõuga tõmmata, rööbaspuud 
jne.). 

Korrastada Ülenurme Gümnaasiumi staa-
dion. 

Võimlemiseks ette nähtud redelid ja muu 
inventar on väga vanad ja ammu amortisee-
runud. Oleks tarvis need välja vahetada uute 
treenimisvahendite vastu, näiteks võib seda 
näha ja proovida Tamme staadionil. 

Välijõusaal ja mänguväljak Tõrvandi park-
metsa.

Rajada parkmetsa välijõusaal ja selle juur-
de väiksemate laste mänguväljak.

Idee nr 3 – Multifunktsionaalne miniväl-
jak Uuetoa ja Aasa elamurajooni mängu-
väljaku platsile 

Polüfunktsionaalne kunstmurukattega 
miniväljak, mis on aiaga piiratud. Väljakul 
saab mängida jalgpalli, võrkpalli, väravpalli, 
tennist, sulgpalli. Talveperioodil oleks see 
hokiväljak. 

Idee nr 4 – Tõrvandi tiigi puhastamine ja 
tiigi ümbruse heakorrastamine

ÜLENURME VALLAVALITSUS

Esitatud idee/ettepanek Märge hääletaja 
eelistuse kohta

Idee nr 1 Korralik mänguväljak Soinaste külla Enelase tn 18

Idee nr 2 Välijõusaal (treeninguvahendid) Tõrvandi ja 
Ülenurme alevikku ning Tõrvandi parkmetsa.

Idee nr 3 Multifunktsionaalne miniväljak Uuetoa- ja Aasa 
elamurajooni mänguväljaku platsile.

Idee nr 4 Tõrvandi alevikus Papliotsa maaüksuse 
(tiigi ümbruse) heakorrastamine.

Hääletaja 
nimi

Hääletaja
kontaktandmed

ÜLENURME VALLA KAASAVA EELARVE HÄÄLETUSKUPONG

Iga hääletaja saab valida vaid ühe eelistuse, tehes selle idee juures olevasse lahtrisse 
ristikese.

Täidetud hääletuskupong palun Olevikust välja lõigata ja tuua või saata Ülenurme 
vallamajja. Hääletamine lõpeb 20. jaanuaril 2016. a kell 14.00.

Idee nr 1

Idee nr 2

Idee nr 3

Idee nr 4
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Advendimõtisklus
Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan 

teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm 
annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu 
araks! (Jh 14:27)

Kallis lugeja. Oleme jõulude ootuse ehk 
advendiajas olnud tänavu vägagi rahutul ajal 
ning paljudel meist on aina mõttes kriisid ja 
terror meid ümbritsevas maailmas. Adven-
diaeg on ootuse ja rahu aeg, aga kust leida 
rahu kõige selle rahutuse keskel. Millist rahu 
aga igatseme? On olemas kahte sorti rahu, 
millest üks on sisemine ja teine väline. Sise-
mine rahu sünnib kindlustundest, armasta-
tud olemise tundest ja elu eesmärgipärasuse 
tajumisest. Väline rahu tähendab aga seda, 
et saame elada turvalises riigis, et me ei pea 
kartma, kui soovime õhtul jalutama minna, 
ning et meil on toit laual, riided seljas ja ka-
tus pea kohal. Nii sisemine kui ka väline rahu 
on olulised, tähtsam neist on siiski sisemine 
rahu, mida võime kogeda oma südames.

Võime mõelda ka neile eelnevate põlvede 
eestlastele, kelle ümber polnud välist rahu 
või kaunist kodumaad ning kes pidid tähis-
tama jõule Siberis või sõja eest põgenedes 
kusagil kaugel välismaal. Kuidas väljendus 
nende elus Jumala hoolitsus? – Jumala ar-
mastus meie elus ei väljendu selles, et meie 
ümber oleks alati rahulik. Mitte keegi ei ole 
usklik raha, edu või Jumala maise õnnis-
tuse pärast. Jumala poeg ei tulnud ju meie 
maailma suure isanda või kuningana, vaid 
ta sündis lihttööliste perre Petlemma küla-

keses väikeses laudas. Ta sai küll kuulsaks 
oma eluajal, aga maine au ei huvitanud teda. 
Kui ta oli oma kariääri tipul, lasi ta end kinni 
võtta ning surma mõista tühiste süüdistuste 
pärast. Väljaspool Jeruusalemma linna ristil 
rippudes, kannatades ja surres sai ta näha, 
kuis paljud inimesed vaatasid tema peale – 
kes põlguse, kes kurbusega. Nad vaatasid 
inimest, kes oli väitnud end olevat Jumala 
poja. Võib-olla mõtlesid nad, et kes iganes ta 
oli, on ta varsti surnud ja mõne aasta pärast 
ei mäleta teda enam mitte keegi. Jumala suu-
rim võit saavutati aga siis, kui kogu maailm 
arvas, et ta kaotas. Surm ise oli kaotanud 
oma võimsuse. 

Kui kristlus tundub Eestis olevat nõrk, ongi 
see just kõige tugevam. Kes veel Eestis võib 
kindlalt kuulutada, et surma võim on kadu-
nud? Surm ei ole kõige lõpp, vaid uue algus. 
Jeesus suri, et meie ei peaks surema, ning 
seetõttu tuli ta siia maailma 2000 aastat ta-
gasi. Ta väitis, et on Jumal ning silmanägijate 
tunnistuste järgi polnud ta ei hull ega ka õel 
valetaja. Järelikult oli ta tõesti see, kes ta väi-
tis end olevat - Jumala poeg.

Usklik olla tähendab olla armastatud. Usk-
lik olla tähendab, et saame alati uskuda an-
destusse. Usklik olla tähendab anda andeks, 
paluda andeks ja uskuda, et sulle on andes-
tatud. Usklik olla tähendab uskuda kohutavat 
ebaõiglust: Jumal võib anda andeks inime-
sele, kellele mitte keegi ei taha andeks anda. 
See on hea uudis meile kõigile, sest mõnel 

päeval võin see inimene olla mina. Seda kõi-
ke tähendab Jumala poja tulek maailma Pet-
lemmas, tema surm ja ülestõusmine. See on 
jõulude tähendus, mis annab rahu, armastu-
se ja andestuse südamesse, mida mitte miski 
ei saa meilt ära võtta. See annab julguse ka 
vägivalla ja hirmu ees, sest surmal pole enam 
meelevalda meie üle. Teisel pool elu ja surma 
piiri ootab meid Taevase Isa armastus.

JOONA TOIVANEN,
EELK Tartu Maarja koguduse vaimulik

Muusikakooli uudiseid
Laulukonkursi „JÕULUTÄHT 2015“ tulemused:

KAROLIINE PÄRLIN (fotol) – I koht (15-16-aastaste vanuserühmas)
PAULINE VÄHI – II koht (15-16-a)
ANETTE-JOHANNA PARK – II koht (17-18-a)
CHRISTIAN FLORIDES – III koht (15-16-a)
ANNAMARIA KUPPER – III koht (13-14-a)
KIRKE LAURA ALLIK – omaloomingu eripreemia (13-14-a)
HERMINE AINTS – veenvuse eripreemia (15-16-a)
LIISI OJA – veenvuse ja hea laululeiu eripreemia (17-18-a)
INDRA-MIRELL ZEINET – artistlikkuse ja läbimõeldud 

esituse eripreemia (17-18-a).
Õpilaste juhendaja on Ursel Oja.

EELK Tartu Maarja koguduses

Talveajal toimuvad jumalateenistu-
sed igal pühapäeval algusega kell 12 
kogudusemajas Õpetaja tn 5. 

6. jaanuaril kell 18.00 toimub 
Õpetaja tn 5 Kolmekuningapäeva 

armulauaga teenistus.
Tere tulemast kõigile!

Lisainfot koguduse tegemistest 
leiate 

kodulehelt http://tartumaarja.eelk.ee 
või telefonil 734 1111, 
õpetaja kontakttelefon on 

5626 0313, 
hingehoidja tel 521 8589.

A.Russaku nimelisel noorte pianistide konkursil olid edukad

MATTIAS OLL (pildil, foto autor Heili Mägi) – III koht, õpetaja Kaja 
Tavita;
KÄRT ROIO – diplom, õpetaja Kaja Tavita;
LIIS REIMAND – diplom, õpetaja Aime Vestmann;
KRISTER TOOM – diplom, õpetaja Kaja Tavita.

MATTIAS OLLKAROLIINE PÄRLIN
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Asjassepühendatute ja elamustest osasaanute nimel suur aitäh teile, 
Kersti ja Kaisa, suur aitäh kõigile usinatele askeldajatele!

Kersti Leis tunnustas talveetenduse ettevalmistajaid: „Väga tubli on 
noorsootöötaja Kaisa Alliksaar, tema osa selles etenduses oli noortele 
näitlejatele selgeks õpetada sõnaline osa. Suur kiitus Karel Kansveini-
le, ilma temapoolse koostööta ei kujuta ma oma etendusi ette. See on 
professionaalsus – hetkega tabab ta ära minu mõtte antud asjast ning 
tulemus on fantastiline.

Suur kiitus laulustuudio Õnnemaa juhendajatele Liis Alistele ja Tiina 
Sakjasele, kes on ära teinud imelise töö lastega! 

Siiras kiitus Õnnebeebide juhendajale Annika Rosenthalile, kes oli 
nõus minu mõttega ka beebid lavale tuua! Loomulikul suur tänu ka 
beebide vanematale, kes olid nõus esinema!

Suur loominguline saavutus on meie enda noortebänd, mis hakkas 
tegutsema selle aasta septembrist ja mida juhendab võrratu Toomas 
Pihlau, kauaaegne Õnnemaa koostööpartner.

Suur tänu, Andri Viinalass ja Tauri Anni !

Tänan kõiki lapsi, noori, lapsevanemaid – iseendalegi teeksin selle 
õhtu eest pai!“

Pärast etendust poripimedasse õue astuda oli isegi kuidagi üllatav: 
alles oli ju olnud tuisuvihin ja erinevates tubades rõõmus laul, tants 
ning pillimäng – ja õues oli ikka uskumatult pime ja porine! Alles oli la-
val sadanud tõelisi lopsakaid räitsakaid ja lapsed olid neid pihkudesse 
püüdnud! Alles oli lavalt kõlanud kõigi esinejate ühine lõpulaul, rahvas 
saalis oli püsti seisnud ja kõik esinejad laval ning pealtvaatajad saalis 
olid ühiselt laulnud: „Jõuluaeg, jõuluaeg, soovid siis, soovid siis…“ 

„Lumevalguse“ etendus oli vaieldamatult kõigi jõuluootusele ja tal-
velootusele tublisti kaasa aidanud. Aitäh kõigile tegijatele! Jaksu ja 
jõudu uuteks tegudeks!

MAIRE HENNO

Lumevalgus ja tuisk lumetus sügisõhtus

Sel porisel ja pimedal 13. detsembri õhtul olid Reola kultuurimaja 
rõivistu nagid puupüsti ja mitmes kihis ülerõivaid täis tuubitud. Kogu 
hoone alumist korrust täitis justkui rahutult reeglipärane reegliteta 
liikumine, mis õhtu edenedes vahelduva eduga vaibus ja paisus. Toi-
mumas oli Ülenurme ja Tõrvandi pere- ja noortekeskuse ning MTÜ 
Õnnemaa etendus „Lumevalguses“. Poolteist tundi väldanud hoogsa 
lavategevuse käigus anti saalisolijaile ülevaade meie valla noortekes-
kuste liikmete mitmekesisest huvitegevusest. Paratamatult jäi sis-
sevaade mitmetasandilisse noorte-ellu siiski pelgalt põgusaks, sest 
kokandus-, loovus-, seiklusring ja robootika sedapuhku oma tegemisi 
ei tutvustanud ja eks lauljad-tantsijadki mahutusid publiku ette vaid 
väikese osaga sellest, mida nad oskavad.

Professionaalselt valgustatud ning helindatud (tänusõnad Karel 
Kansveinile!) etendust hoidsid raamides ja etteasteid sidusid oma-
vahel Tuisk, Jõulukass ja –koer ning Postipoiss (kõik Ülenurme ja 
Tõrvandi pere- ja noortekeskuse noored näitlejad), kes pidid lõpuks 
jõudma Õnnemaale Lumekuninganna ja Haldja juurde jõulupeole. Lu-
metormis marssides jõudis kirjakandja erinevate õnnelike tubadeni, 
kõigepealt Õnnemaa Õnnebeebide juurde. Mõnus seltskond noori em-
mesid võimleb oma pisikeste silmateradega Annika Rosenthali juhen-
damisel Ülenurme pere- ja noortekeskuses ja jõulunäidendis oli neil 
oma liikumiskava ka lavaküpseks harjutatud. Väikesed uudishimulikud 
silmad seirasid tuledesäras saali oma emade käte turvalisest embusest 
ja kogu etteaste tõi publikule sümpaatset osasaamisrõõmu ning nun-
numeetrid plaksatasid vaat et skaalast välja.

Nõnda rändas Postipoiss, seltsiks omavahel ajuti jagelevad Jõulu-
kass ja –koer, lavalaudadel näitlikult läbi suurema enamuse MTÜ Õn-
nemaa tegevusalade. Küll laulsid seal Õnnemaa laulustuudio erinevate 
rühmade laululapsed, tantsisid JJ Street Ülenurme tantsukooli ning 
noortekeskuste tantsugrupid Õnnemaa Säde ja Neptune. Üha tõusvas 
tempos arenev pidu lõppes noortebändi etteastega. Noortekeskuse 
rahval on nendegi üle tõeline heameel – alles sügisest tegutsema ha-
kanud noorteansambel sai oma juhendaja Toomas Pihlau abiga esi-
nemisküpseks esimesed lood, kultuurimaja seinad-laed vibreerisid 
rõõmsasti kaasa noorte rokkarite debüüdile. Kaua kasutult noortekes-
kuses seisnud trummid-kitarrid on lõpuks ometi asjakohase rakendu-
se leidnud!

Regulaarsed proovid noorte näitlejatega, arvukad laulu- ja tantsu-
laagrid pere- ja noortekeskuse ruumides nii Ülenurmes kui Tõrvandis 
olid lõppkokkuvõttes pakkunud koduvalla rahvale meeldiva võimalu-
se nautida osasaamisrõõmu meie noorte vallakodanike tegemistest. 
Kiiduväärne, et jõulude eel koondati enamus tehtavast ülevaatlikuks 
etteasteks, mis hoogsalt üle lavalaudade rullus ja veenva pühademee-
leolu lõi. Noortekeskuse juhataja Kersti Leis koos noorsootöötaja Kaisa 
Alliksaarega on teinud oma tööd järjekindla pühendumusega ning meie 
lapsed ja noored koos oma vanematega on selles vahvasti ja silma-
paistva huviga kaasa löönud. Tulemus oli Reola laval kenasti rahvale 
nähtav, ent pere- ja noortekeskuste tegevus läheb vääramatu hooga 
edasi, küllap tuleb sealt peagi uusi tulemusi ning vahvaid üllatusi. 

Noortekeskuse tantsugrupp Õnnemaa Neptune. Vasakult ülevalt alla Grete 
Anete Karpov, Romily Klauzer, Merit Kull; keskelt paremale üles

Birgit Paidre, Melany Leis, Katriin Poolakese, Marta Kann. 

Noortekeskuse näitlejad (vasakult) Toomas Samuel Silbaum, 
Mihkel Mariusz Jezierski, Jan Keron Kalm, Kelli Möksi, Annabell Sarapuu. 

Noortekeskuse bändi debüüt. Trummidel Mihkel Mariusz Jezierski, kitarridel 
Patrick Patrael ja Kevin Kraus, klahvpillidel Annabell Sarapuu.

Fotod: Neeme Aria



6 Olevik

Midagi uut pole kunagi hilja õppida! Just 
seepärast kogunes 15. oktoobri hommikul 
Tartumaa ligi 200 vanemas eas elanikku tra-
ditsioonilisele 50+ tervise- ja ohutuspäevale. 
Ülenurme vallast registreerus üritusele kokku 
20 inimest. 

Puhja alevikus korraldatud õppepäeval 
rääkisid erinevate elualade spetsialistid ohu-
tusest ja tervislikust elust. Tartu maavanem 
Reno Laidre sõnas tervituskõnes tabavalt, et 
tänapäeval võib igaüks raamatu kirjutada või 
moodsates meediakanalites tähelepanu päl-
vida, nii et on keeruline vahet teha, kas tema 
sõnum on tõsi või mitte. „Seepärast soovitan 
ennekõike usaldada inimesi, kes on aastaid 
oma ala õppinud ja sellel alal ka tegutsenud,“ 
rõhutas maavanem.

Päeva sissejuhatavas ettekandes pani 
Lõuna Päästekeskuse juht Margo Klaos kuu-
lajatele südamele, et eaga kaasnevate muu-
tustega tuleb kodu turvalisuse hoidmisel ar-
vestada. Kui halveneb nägemine, kuulmine ja 
lõhnataju, siis on õnnetust raskem märgata. 
Õnnetuse korral on väga oluline, et naabrid 
ja lähedased vanemate inimestega arves-
taksid ja neid abistaksid. „Just noorematelt 
lähedastelt ja naabritelt tuleb abi küsida ka 
õnnetuste ennetamiseks, näiteks kasvõi suit-
suanduri lakke paigaldamiseks ja selle pata-
rei vahetuseks,“ toonitas Klaos.

Samas seovad noori ja vanemaid inimesi 
ühesugused riskid ning sageli viib raske õn-
netuseni lihtne tähelepanu hajumine. „Köögis 
pliidi ääres piisab ühest telefonikõnest või 
sõnumi saabumisest ja tähelepanu suundub 
mujale,“ nentis Margo Klaos. „Kõne ajal või 
pärast seda jääbki toit pliidile kõrbema.“ Või-
malikud ohukohad tuleb alati keskendunult 
üle kontrollida, et küünlad ei jääks põlema, 
ahjuuks lahti, toit pliidile või triikraud elektri-
võrku. „Automaatsetele harjumustele kodust 
lahkudes või magama minnes loota ei saa,“ 
rõhutas Klaos ja tuletas meelde igaühele tut-
tavat küsimust: kas kodust lahkudes sai triik-

raud ikka seinast välja ja küünal kustutatud?
Ohutuspäeva praktilises osas näitas korst-

napühkija ehtsale pliidile sarnaneva maketi 
abil, kuidas ja kus tekib tahm, mismoodi on 
õige kütta ja kuidas põlemisgaasid küttesead-
mes liiguvad. Kohal oli ka päästeauto ning 
päästekeskuse ennetustöötajad õpetasid hu-
vilistele kustuti kasutamist. Seltsimaja sees 
said osalejad veebilehel www.kodutuleohu-
tuks.ee koduse tuleohutuse testi teha ja üht-
lasi said soovijad tellida koju tuleohutusalase 
nõustaja. Testi täitjate ja kodukülastuse telli-
jate vahel loositi välja kutselise korstnapüh-
kija tehtav kütteseadme hooldus, mille võitis 
Svetlana Tartu vallast Kõrvekülast. 

Oma kodu tuleohutust saad sinagi testida 
internetis aadressil www.kodutuleohutuks.ee. 
Testi täitjate vahel loositakse välja reis kahele 
Taisse!

Lõuna Päästekeskuse juhi Margo Klaose 
kõrval jagas kasulikke nõuandeid häirekesku-
se ekspert Edvi Freiberg, spordiarst Tamara 
Janson, politsei Tartumaa piirkonnavanem 
Kaja Suur ja toitumisteadlane doktor Mai Ma-
ser. Lisaks olid Puhja Seltsimajas avatud väl-
japanekud tulekustuti kasutamise, küttekol-
lete puhastamise, ohvriabi, turvaseadmete 
ja ohutu liiklemise ning eakate abivahendite 
teemal. Päeva lõpetas Puhja isetegevuslaste 
esinemine.

Õppepäev korraldati Tartu Maavalitsuse 
tervisetoa ja Lõuna Päästekeskuse eesvõt-
tel juba neljandat korda ning seda rahastati 
Euroopa Sotsiaalfondi „Tervislikke valikuid 
toetavad meetmed“ kaudu.

Tuleohutuse ja päästealast infot annab 
päästeala infotelefon 1524!

MAREK KIIK,
Lõuna Päästekeskuse 

kommunikatsioonijuht
päringud: press.louna@rescue.ee, 

tel 5326 9112

Tartumaa eakad õppisid 
tervislikku ja ohutut elu

Ülenurme Gümnaasiumile 
„Hea kooli rajaleidja“ tiitel

10. detsembril tunnustas Tartu Ülikooli 
eetikakeskus „Hea kooli rajaleidja“ tiitliga 
Ülenurme Gümnaasiumi. Kooli tunnustati 
erinevate koolidega toimunud rahvusvahelise 
koostöö eest ja igapäevase õppetöö seosta-
mise eest praktilise eluga ning kogukonna-
praktika rakendamise eest.

Tõesti edukas on olnud Ülenurme Gümnaa-
siumi rahvusvaheline projektitöö. Maailmas 
on 30 Pierre de Coubertini kooli. Ainsana 
vabariigis oleme osalenud iga kahe aasta ta-
gant toimuvatel rahvusvahelistel foorumitel. 
Ülenurme Gümnaasiumis on toimunud ka-
heksad kooliolümpiamängud ja alates 2000. 
aastast on kooliolümpiamängud olnud rah-
vusvahelised. Aastast 2000 osaleb Ülenurme 
Gümnaasium iga-aastastel rahvusvahelistel 
nelja kooli spordikohtumistel.

2011. aastast kuulub kool UNESCO Ühend-
koolide võrgustikku. Eestis on 21 UNESCO 
kooli, koostöös toimuvad rahvusvahelised 
projektid ja töötoad.

Ülenurme Gümnaasiumi õpilased on viiel 
korral osalenud Europarlamendi töös Stras-
bourgis.

Selle õppeaasta uudseks ürituseks on 
kogukonnapraktika 12. klassidele ühiskon-
naõpetuse tundide raames. Eesmärgiks teha 
10-15 tundi vabatahtliku tööd, olla kaasatud 
kogukonna ellu.

MAILI MESIPUU,
Ülenurme Gümnaasiumi õppealajuhataja

Puhja seltsimaja saal oli täis tähelepanelikke kuulajaid.

Kuidas tugevdada kooli ja
 kogukonna vahelist koostööd?

Hea vallakodanik, kes sa oled 
huvitatud kooli heast käekäigust! 

Ootame Sind osalema 
ARUTELUSEMINARIL 

„Kuidas tugevdada kooli ja 
kogukonna vahelist koostööd?“
Seminar toimub 23. jaanuaril 

2016. a kell 9.45-14.00 
Ülenurme Gümnaasiumis, 

Ülenurme alevik, Tartu mnt 5. 
Registreerimine valla kodulehel 

www.ylenurme.ee
18. jaanuarini 2016. a.
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Tartumaa aasta noor 2015 tuleb Ülenurme vallast

Tartumaa Noortekogu PRESSITEADE
21.12.2015

20. detsembril toimus Tartus Tampere Ma-
jas Tartumaa Noortekogu aastalõpusündmus. 
Tänuõhtul kuulutati välja Tartumaa aasta noor 
2015 ning tunnustati teisi tublisid nominente, 
keda laekus sellel aastal maakonnast rekordi-
liselt koguni 17.

Tartumaa Noortekogu on maakondlik osa-
luskogu, mis korraldab koos maavalitsusega 
juba mitmendat aastat Tartumaa aasta noore 
konkurssi. Organisatsiooni aastalõpusünd-
mus oli avatud kõigile noortele – võimalik 
oli osaleda haridusteemalisel koolitusel ning 
noortekogu üldkoosolekul. Õhtul toimus pi-
dulik tänusündmus koos õhtusöögiga, kus 
tunnustati maakonna tublimaid noori. Kon-
kursile laekus kandidaate kogu Tartumaalt, 
kokku 17 tegusat noort, kes on aasta jooksul 
panustanud erinevatesse ühiskondlikesse te-
gemistesse.

Aasta noore tiitli pälvis žürii otsuse tulemu-

YG LAN-party
18. detsembril toimus Ülenurme Gümnaasiumis juba neljandat 

korda YG LAN-party. LAN-party on võrgupidu, kus võistlevad mees-
konnad arvutimängudes; YG nimetuse ees tähendab, et tegemist on 
just Ülenurme LANpartyga. 10.b klassi õpilaste Steven Pehteri ja Egert 
Tiidori vedamisel toimunud ettevõtmisel osales 94 õpilast ja ettevõtmi-
ses osalesid ainult Ülenurme kooli õpilased. Steven Pehter on vedanud 
LANparty’d alates 7. klassist ehk juba neli aastat. 

Seekord jäi kooli aula rohkearvulisele osalejaskonnale liiga väikseks 
ja pidime juurde võtma veel auditooriumi.

palli koolituse ja treeninud FC Ülenurme kõi-
ge nooremaid lapsi. Samas mängib FC Tartu 
U19 võistkonnas ja on lõpetamas põhikooli.“

Palju õnne!

MARIT KÜLV,
Tartumaa Noortekogu noortepoliitika 

valdkond,
tel 5905 3469, kratitar@gmail.com

sena 15-aastane Ülenurme noormees Mark 
Gerassimov, kes on silma paistnud oma 
tegevusega jalgpalli alal, olles nii abitreener, 
kohtunik kui ka eeskujulik sportlane. Teiste 
tublide kandidaatide seas pälvisid eraldi tun-
nustuse noorte osaluse valdkonnas Tartumaa 
Noortekogus ja Eesti Õpilasesinduste Liidus 
tegutsev tudeng Eelika Kiil. Konkursi kõige 
noorem osaleja oli vaid 9-aastane Laura-
Inessa Tamm Haaslava vallast, kes hoolitseb 
igapäevaselt kohaliku noortekeskuse deegu-
de eest.

Nominentide hulka arvas žürii ka aktiivsed 
noored Võnnu, Ülenurme ning Tartu vallast. 
Võnnu kooli 11. klassi õpilane Henry Karmis-
te on silma paistnud vabatahtliku organisaa-
tori ja kultuuri edendajana. Tartu valla neiu 
Liia Kass tegutseb ülikooliõpingute kõrvalt 
igal nädalal vabatahtlikuna Tammistus ning 
Ülenurme Gümnaasiumi abituriendid Ras-
mus ja Kaimar Kübe on saatnud korda mär-
kimisväärseid tegusid oma koolis ja kohali-
kus noortekeskuses. Žürii jaoks oli parimate 
väljaselgitamine raske, kuid lähtuti eelkõige 
noorte tegevuse mõjukusest maakonna ta-
sandil.

Tartumaa Noortekogul täitub peagi 10 te-
gevusaastat. MTÜ-na tegutsev noorteorgani-
satsioon on aastate jooksul viinud ellu väga 
palju noorteprojekte.

Järgmise aasta prioriteediks on valitud 
noorte osalus formaalhariduses.

FC Ülenurme koduleheküljelt võib lugeda: 
„Vaatamata oma noorusele on Mark sellel 
aastal läbinud mitmed Eesti Jalgpalli Liidu 
koolitused: jalgpalli liidu kohtunike koolituse, 
saali jalgpalli kohtunike koolituse, rahvajalg-

YG LAN-partyl osalevad õpilased võistlevad meeskondadena män-
gudes Counter StrikeGlobal Offensur, strateegiamängudes Hearthsto-
ne ja Minecraft ning FIFA jalgpallis. Võistlus toimus kogu päeva kella 
9.00 kuni 21.00.

OLEV SALUVEER,
Ülenurme Gümnaasiumi direktor

Foto FC Ülenurme klubi koduleheküljelt

YG LAN-party. 
Kooli aula oli pilgeni täis süvenenud arvutihuvilisi ning vaikselt surisevaid arvuteid. Autori fotod

Kas Sinu professionaalne karjäär
kutselise näitlejana pole veel hoogu 

sisse saanud? 
Samas on Su kirg teater ja see, mis 

toimub kulisside taga. Sa oled omajagu 
edev ja Sulle meeldib mäng, kuid hall 

argipäev ei paku väljundit.

Otsin just Sind uude
 harrastusteatri truppi! 

Kohtume iga kolmapäeva õhtul kell 
18.30 Reola kultuurimajas ning lisame 

elule rõõmu ja särtsu!

Lisainfo
Heidi Eit

eit.heidi@gmail.com
tel 5563 2577
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Rütmika Ülenurme võimlejad
 aasta viimasel võistlusel edukad!
Ülenurme noorteklass saavutas rühm-

võimlemisvõistlusel Slonny Cup 2015 noorte 
B klassis I koha. Rühma kuuluvad Mirell Eksi, 
Kirke Kiviväli, Rinete Tiisler, Lii Lopp, Birgit 
Paidre, Mariel Pungar, Krista Ader, Hanna 
Kruusma ja Eliis Grigor.

Ülenurme miniklass saavutas samuti I 
koha mini vanem B klassis. Miniklassi rühma 

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
aadressil Männikäbi 15, 

Ülenurme alevikus.
Korteri kohta täiendavalt 

aadressilt http://www.kv.ee/
sinu-suurimaks-aardeks-on-pe-
re-ning-soovid-et-liik-2661282.

html?nr=1&search_key=96e7ffbe
722d74b2a2ce5ee56fbea9d2 

Info: Katrin Kuusma, 
Aaba Kinnisvara OÜ 

maakler, tel 5354 1283.

Tänavatantsuhuvilistel esimene põnev 
reis seljataga

Oktoobrikuu algul said Ülenurme noored 
osa ühest Euroopa suurimast tänavakultuu-
rifestivalist JJ-Street Baltic Session. See oli 
tipphetk nii mõnegi jaoks, sest tantsijad olid 
pärast üritust energiat täis ja positiivseid 
sõnu kostab siiani kõigi suust. „JJ-Street 
Baltic session andis lastele sellel aastal veel 
suurema silmaringi tänavakultuurist kui eel-
mistel aastatel. Nad nägid seal reaalselt oma 
silmaga inimesi nagu Rihanna laulusõnade 
autor. Õpilaste emotsioonid on laes ja hää-
led on ära karjutud,” kirjeldas treener Annely 
Kõrvel vahetult pärast reisi Tallinnasse. 

Suurepäraseid tundeid kinnitab ka üks 
noor Ülenurme tantsija: „See on ausalt kõi-
ge lahedam koht, kus ma käinud olen, mulle 
meeldis kõik! See show oli meeliülendav ja 
ma tahan ka kunagi nii tantsida!” Sündmus 
ei jätnud külmaks ka lapsevanemaid ning 
pakkus põnevust ka muudes valdkondades. 

„Lapsevanemad olid samuti rahul ja olid ise-
gi saalis rohkem kui lapsed ise, kuna lisaks 
pealava tegevusele toimusid kahel korrusel 
erinevad tegevused – fotobox sõbraga pil-
distamiseks, tv3play box, ilupäev, trikkide 
turniir,” tutvustas Kõrvel lähemalt. „Kõige 
enam meeldisid lastele just show-kategooria, 
vogue ja break. Showcase’i kategooria võit-
jad jäid silma lastele juba kohe alguses ning 
üks tüdruk oli lausa kindel, et nad võidavad. 
Vogue’is meeldis neile vaadata painduvust ja 
ilusat runway kõnnakut. Ja loomulikult meel-
dis noormeestele break, kus nad nägid tant-
sijaid laval lendamas.” 

Noored tantsijad on motiveeritud pingu-
tama veelgi rohkem kui kunagi varem ning 
unistavad juba esinemistest sama suurtel 
lavadel, nagu nüüd oma silmaga näha said.

LENEL KARU,
JJ-Street Company

Helina Rüütel ja 
Kristin Kuuba
Peruus MM-il

Sulgpalli juunioride maailmameistrivõist-
lused toimusid 10.-15. novembrini Peruu 
pealinnas Limas. Paarismängus jäädi jagama 
9. kohta 65 osalenud paari hulgas. 9. koht on 
Eesti läbi aegade parim tulemus MM-il, igas 
mänguliigis. Neidude paarismängus ei jõud-
nud kaheksa parema hulka ühtegi Euroopa 
paari.

Kommentaariks Helinalt ja Kristinilt: “Män-
gu tempo oli väga kõrge ja see sundis meid 
eksima.”

Suur tänu reklaamfirmale Feiss, kelle toe-
tusel sai vahetult enne MM-i teoks sõit kahe-
nädalasse treeninglaagrisse Iirimaal Dublinis. 
Laagris osalemise võimaldas Euroopa Sulg-
palliliit Kristini ja Helina heade võistlustule-
muste eest.

Peruu MM-i võistlusreis sai teoks tänu 
Eesti Sulgpalliliidule, headele toetajatele 
(ühisrahastustusplatvorm spordi edendami-
seks) „Stardipaik” kaudu, Eesti Kultuurkapi-
talile ning Nõo ja Ülenurme omavalitsusele.   
MM-le eelnenud võistlusreise toetasid Tõnis 
Mäerand ja Kaido Peiker, suur tänu neile! 
Suur tänu Enn Päärole, kes hakkas toetama 
Kristinit ja Helinat firma “Babolat” sulgpalli-
varustusega!

MART MÄERAND,
treener

Ülenurme võimlemisklubi Rütmika noorteklass ja miniklass ning treenerid Katri Toomsalu ja 
Margot Võsokov.

Helina Rüütel ja Kristin Kuuba peale esimest 
treeningut Peruus. Foto erakogust

kuuluvad Averi Vaher, Merin Lulla, Kristiin 
Lõhmus, Victoria Vaater, Nele Riin Vahelaan, 
Aleksandra Nikolajeva ja Kärt Udras. 

Mõlema rühma treenerid on Katri Toom-
salu ja Margot Võsokov.

Ilus ja edukas aasta lõpetus, nüüd kauneid 
pühi kõigile!

14.-15. novembril toimus Eesti suurim ja 
rohkearvulisema osavõtuga võimlemisfesti-
val GymnaFest. 19. korda toimuvast festiva-
list on aastatega kujunenud üks oodatumaid 
sündmusi, kus kõik liikumist ja võimlemist 
harrastavad rühmad saavad oma oskusi 
proovile panna ning võrrelda oma võimeid 
teistega. Eelvoorude 76-st rühmast pääsesid 
30 parimat lõppkontserdile.

Gymnafesti Lõuna-Eesti eelvoorust võtsid 
osa ka Ülenurme võimlejad võimlemisklubi 

„Rütmika“ koondkavadega ning edasipääsu 
saavutasid Ülenurme noorteklassi rühma 
tüdrukud kavaga „Kung Fu klubi“. Koondka-
vas osalesid Lii Lopp, Kirke Kiviväli, Mirell 
Eksi, Birgit Paidre, Mariel Pungar, Krista Ader, 
Eliis Grigor, Rinete Tiisler ja Hanna Kruusma.

MARGOT VÕSOKOV,
VK Ülenurme juhataja



888

Ülenurme kooli leht

DETSEMBER
2015

Nr 4 (37)

SPORTLASE LUGU

Sport – pingutus või rõõm?
Foto autor: Marko Mumm

Juba lasteaiast alates on mulle meeldinud 
teistega võidu joosta, hüpata, visata. Ma ei 
jätnud lapsena kunagi jonni ja proovisin 
igal juhul teistest üle olla, kaotada mulle ei 
meeldinud, ei meeldi ka nüüd. Potentsiaali 
ja tahet märkas lasteaias minu praegune 
treener Toomas Kivend, esimesel võima-
lusel läksingi kergejõustikutrenni. Mulle ei 
piisanud vaid ühest trennist, käisin üle kahe 
aasta ka iluvõimlemises ja korvpallis. 

Sel aastal alustasin koostööd ka Anti 
Veermaaga, seega on mul ühe treeneri 
asemel nüüd kaks treenerit. Treeningute 
iseloom muutus: varasematel aastatel ei 
ole ma läbinud võistlusperioodide eel pikki 
ettevalmistusperioode, nüüd on treeningud 
rohkem keskendunud mahtude kogumisele 
ja trennid varasematest raskemad. Varem 
kimbutanud vigastused on taandunud, mis 
ka võimaldab tugevamalt treenida ja loode-
tavasti tulemuslikumalt võistelda.

Suurimaks saavutuseks pean senini Eesti 
meistritiitlit naiste teivashüppes 2015. aas-
ta alguses. Noorte maailmameistrivõistlus-
tel Kolumbias Calis saavutasin 40 osaleja 
seas 7-võistluses 18. koha, samal kuul saa-
vutasin Gruusias Tbilisis noorte olümpia-
päevadel 7. koha teivashüppes. Suve lõpul 
saavutasin Eesti meistrivõistlustel naiste 
teivashüppes 2. koha.

Üksi on raske kaugele jõuda. Mind on 
palju toetanud sõbrad, õed, ema ja treene-
rid. Kui eneseusku on väheseks jäänud, on 
mind alati tagasi nö rööbastele suunatud. 

Suureks abiks on olnud ka füsioterapeu-
did vigastuste ravimisel ning sponsorid. 
Tänu neile kõigile olen jõudnud 2015. aas-
ta A-klassi kergejõustiklase tiitlini. Kuulun 
ka Tartu Spordiakadeemiasse ja Spordi-
selts Kalev järelkasvukoondisesse. 

Tulevikus tahaksin esindada Eestit 
olümpiamängudel. 2016. aasta olümpia-
mänge saan veel diivanil vaadata, kuid 
2020. aastal loodan juba ise kohal olla ja 
mitte turistina. Enne sinna jõudmist pean 
loomulikult osalema ja võitma paljudel 
väiksematel võistlustel ja nägema trenni-
des vaeva, kuid unistan suurelt.

Arvan, et iga noor peaks spordiga te-
gelema, see õpetab tundma iseennast ja 
aitab leida sõpru. Olen õppinud aega pla-
neerima ja ei teki olukordi, et kurdaksin 
õppimiseks vajaliku aja puudumise üle. 
Kõik on paigas: mis kell ja kus ma olema 
pean, mida täpselt teen. Ja kes teeb, see 
jõuab. Keskendumisvõime on paranenud, 
mind ei häiri enam taustamüra püstitatud 
ülesannete täitmisel. Minu suurim pluss 
on tugev tervis – haigused mind ei armas-
ta, treenerid kiidavad minu töövõimet ja 
toitun teadlikult. Seega saan pärast väsita-
vat koolipäeva lasta vaimul puhata ja kehal 
töötada. Ikka suurte unistuste nimel. 

MARGIT KALK,
10.a klass

Teine veerand on õpilasesindusel (edaspidi 
ÕE) olnud väga tegus: veerandit alustasime koo-
li aastapäeva peoga. Pidu oli korralduselt väga 
hea. Meil oli neoonne valgus, super muusika ja 
andekad esinejad ning saal oli põnevalt dekoree-
ritud. Kohe järgmisel nädalal toimus koolis sussi 
ja salli stiilipäev. Kuna käes oli juba november, 
tuli sooja hoida ja seetõttu viibisid õpilased ja ka 
õpetajad koolis sussides ja sallidega. 

Jõulude puhul oli meil ka palju plaane. Tähis-
tasime koolis kõiki advente erinevate üllatustega. 
Esimese advendi puhul jagasime hommikul kõi-
gile koolitulijatele tänu majandusjuhataja abile 
piparkooke. Teisel advendi puhul olime välja 
valinud jõululaule, mida kooliraadios mõnes 

vahetunnis õpilastele ette mängida. Kolmandal 
advendil panime kõikidele kappidele positiivse 
sõnumiga paberikesed ja neljandat adventi tähis-
tasime „punane ja valge“ stiilipäevaga. 

Kontrollisime ka hommikul kooli saabuvate 
õpilaste helkurite olemasolu ning jagasime lõi-
gukesi liiklusseadusest, mis selle kandmist ko-
hustab. Tänu politsei ja maanteeametile saime ka 
osasid õpilasi uhkete valgusallikatega varustada.

Novembri lõpus said klassid vabatahtlikult 
osa võtta rahvusvahelisest heategevusprojek-
tist „Täht idas“, kus kingakarpi koguti erinevaid 
asju maailma kriisikolletes sõjategevuses kan-
natanud lastele.  

Detsembrikuu algul toimunud koosolekul valiti 

1. trimestri õpilasesinduse aktiivseimad liikmed, 
kelleks osutusid Mihkel Marius Jezierski ja Anett 
Keinin. Palju õnne!

Detsembris toimus gümnaasiumimajas ka 
mini-jõululaat, kus õpilased peamiselt oma 
küpsetisi müüsid. 

Kokkuvõttes võisime teise veerandiga rahule 
jääda. Olen väga tänulik kõigile, kes suuremal 
või vähemal määral aitasid. Loodan, et järgmised 
veerandid tulevad sama tegusad ja toredad, kui 
mitte isegi rohkem.

PILLERIIN VESI,
Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesinduse 

president

ÕPILASESINDUSE TEINE VEERAND

Teenitud tunnustus - 2015. aasta A-klassi kergejõustiklane
Foto autor: Marko Mumm
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TÖÖVARJUPÄEV

Sel sügisel osalesid mitmed meie kooli õpilased 19. 
novembril traditsioonilisel töövarjupäeval. Koolilehe-
le jagasid oma muljeid sellest päevast mõned neist.

Varsti hakkab lõppema esimene pool järjekordsest 
õppeaastast. Paljudele õpilastele on see õppeaasta vii-
mane aasta üldhariduskoolis. Varsti tuleb teha otsus, 
mis saab edasi peale kaheteistkümnendat klassi. Üks 
võimalus, et saada aimu oma tulevikumõtetest, on 
minna töövarjuks oma plaanitud elualale.

Töövarjupäev kujutab endast võimalust noorel vaa-
data korraks oma tulevikuplaanid üle ja tutvuda oma 
valitud erialaga. Gümnasistidele pakutakse võimalust 
jälgida ühe tööinimese tegemisi ühe päeva jooksul. Mi-
nule avanes võimalus olla töövari Tartu Vanglas. Eriala, 
millega tutvumise võimalus mul avanes, oli vanemvalvur. 
Tartu Vangla poolt oli korraldatud päev nii, et õpilased 
näeksid töö erinevaid palgeid. Nii nägin ma tavalises 
hoones töötava vanemvalvuri tegevusi ning peale lõunat 
saadeti mind edasi majja, kus asuvad psühholoogiliste 
häiretega vangid ning kartserisse paigutatud vangid. 
Selgituseks nii palju, et Tartu Vanglasse paigutatakse 
meessoost süüdimõistetud, narkokuritegudega seotud 
vangid, sõltuvusaineid tarvitavad kinnipeetavad ning 
seksuaalkurjategijad. Lisaks sellele on Tartu Vanglas 
mees- ning naissoost täisealised vahistatud. Kartser 
on aga karistusmeetod korrarikkumise eest vanglas.

Töövarjupäev pakkus mulle palju uut ja huvitavat 
infot vangivalvuri töökorraldusest ja vanglaelust. 
Kõige rohkem jäi meelde see, et tihti käituvad vangid 
võõrastega viisakamalt kui paljud teised noormehed. 
Samuti sain teada, et kõige rahulikumad vangid vang-
las on eluaegsed vangid. Neile järgnevad mõrvarid ja 
vägistajad. Kõige rohkem probleeme tekib aga pisiku-
ritegude toimepanijatega. Olles koos vangivalvuritega, 
võis kuulda ka paljusid naljakaid juhtumeid, millega 
neil tuleb vanglas silmitsi seista, kuid need lood ei 
kannata kahjuks trükivalgust ja selleks, et neid kuul-

da, tuleb igaühel ise minna vanglasse ekskursioonile, 
mida vangla ka võimaldab.

Töövarjupäev on hea võimalus noorel tutvuda oma 
tulevase erialaga ning panna ennast teistsuguses kesk-
konnas proovile. Kes teab, ehk leiad töövarju kestel, 
et see eriala kohe üldse ei sobi, ning jõuad teha veel 
viimased muudatused oma plaanides, säästes nii 
väärtuslikku õppimise ja töötamise aega.

LEA LOPP,
abiturient

Olin töövarjuks meie sotsiaalkaitseministri Margus 
Tsahkna juures, kelle vastutusvaldkonnas on inimeste 
sotsiaalse turvalisuse, parema elukvaliteedi ja õiguste 
tagamine. Sain võimaluse tutvuda ühe päeva jooksul 
tema tööga sotsiaalministeeriumi hoones, riigikogus 
ning valitsuse majas. 

Ministri töö on väga vastutusrikas ning nõuab 
kõrgemal tasemel suhtlemisoskust, teravat mõistust 
ja seejuures eelkõige rahva eest seismist ning enda 
arvamuse väljendamist. Ma ei osanud oodatagi, kui 
keeruline võib selline töö olla, aga nagu iga teinegi töö, 
võib olla seegi lõbus. 

Antud kogemus ületas mu ootused, soovitan minna 
töövarjuks kõigil, kes leiavad ameti, millest nad huvitatud 
on, sest just see võib muuta otsuseid tuleviku suhtes.

SUSAN SASORIN,
10.b klass

Käisime töövarjupäeval Tartu Terminaalis. Tartu Ter-
minaal on jaotatud kaheks osaks: ühel pool on tankla 
ja teisel pool on söökla. Seal oli võimalik valida kolme 
töökoha vahel. Esimeseks valikuks oli võimalik minna 
koka juurde ja seal sai proovida süüa teha ning koka 
tööd lähedamalt uurida. Teiseks valikuks oli teenindaja, 
kes tegeles tankijatega ning oma vabal ajal tegi tanklat 
korda ning tõi ka välja lettidele uued tooted. Kolmas 
võimalus oli minna söögiteenindaja juurde, kes tee-
nindab inimesi, kes tulevad sinna sööma, ning oma 
vabal ajal paneb ka välja uusi tooteid ning puhastab 
oma töökohta. 

Maria käis söögiteenindaja juures, Melani töötas 
koos tanklateenindajaga ja Merilin oli koka abiline. 
Saime teada palju uut ja huvitavat ning töötajad olid 
meie vastu väga lahked. Meile meeldis töövarjupäev 
väga ja soovitame teil ikka Tartu Terminaali külastada.

MARIA TAMM,
MEROLIN MIKS,

8.b klass
MELANI ALLIKSAAR,

8.c klass

Ülenurme Gümnaasiumi 6.c klassi õpilane Hendrik Peru võitis HITSA õpilastööde konkursil Maailmariik Eesti 
2015/2016 raames korraldatud EENeti 2015. aasta arvutijoonistuste võistlusel vanusegrupis 11-13-aastased 
III koha. Hendriku juhendaja on õpetaja Annika Muuga.
Palju õnne!

Mõned kuud tagasi tuli Marianne Kivil idee muuta 
kuuendike koolielu põnevamaks ja korraldada neile 
midagi täiesti enneolematut – ball. Kiitsin ta idee 
heaks ja hakkasime kohe ettevalmistustega pihta, 
kaasates ka paralleelidest õpilasi.

Kuid selleks, et midagi sellist üldse korraldada 
nagu ball, on ju vaja osata ka tantse, mis sellega 
kaasas käivad. Seega otsustasime kutsuda appi meie 
kunagise klassijuhataja Lairi Jürna, kes peotantsu 
hästi valdab. Ning kui alguses üsna tantsimisele 
vastu olnud õpilastele hakkas asi juba selgeks 
saama, muutus enamuste arvamus ja tantsimine 
sai juurde veel suuremat hoogu! 

Ja jõudiski kätte 11. detsember. Koolimaja oli 
täis pidulikkust. Tüdrukud olid selga pannud uh-
ked kleidid ja poisid ülikonnad. Kui meie kooli aula 
rahvast täis oli saanud, alustasime balliga. Ütleme 
nii, et oli päris palju julgeid poisse, seda oli lihtsalt 
tore vaadata.

Kavas oli ka palju põnevaid mänge ning meie 
oma kooli andekad noored olid nõus esinema. Esi-
nes Õnnemaa tantsugrupp Neptune jõulumeelse 
kavaga ja Martin Kiilaspää kehastus „Näosaatest“ 
tuntuks saanud Raul Sepperiks. Samuti loosisime 
palju põnevaid auhindu ja valisime balli kuninga ja 
kuninganna, kelleks osutusid kuuendike hääletusel 
Vahur Pärnapuu (6.c) ja Grete Muni (6.a) ning vali-
sime ka parima tantsupaari, kelleks said Piret Prants 
(6.b) ja Mathias Marko Vestmann (6.b). Samuti oli 
leevendust ka tühjale kõhule. Ning mis ball see oleks, 
kui poleks ballitantse, mida juba kaua harjutatud.

Kuid et igaüks ikka ennast korralikult välja elada 
saaks, toimus ka minidisko. Kaunist ja pidulikust 
õhtust oli võimalik teha pilt koos sõbraga kuldse 
fotoseina taustal. Ball lõppes autasustamise ja 
tänamisega ning kõikide emotsioonid olid laes! 
Tänati ka imelist DJ, kelleks oli Janar Sarja. Ning 
kuna tagasiside oli hea, võib juhtuda, et ballist saab 
meie armsale kooliperele traditsioon!

Ütleme nii, et ühe ürituse korraldamine pole nii 
lihtne asi, kui võibolla paistab. Selle käigus tekib 
nii tülisid, äpardusi kui ka vaidlusi, kuid kõige 
tähtsam on neid võtta naljaga ja eluga edasi min-
na, mitte jääda toppama sinna ühe äparduse otsa. 
Nii me ka tegime.

Täname kõiki täiskasvanutest toetajaid, kes ühel 
kui teisel moel õla alla panid, ning korraldustiimi 
eesotsas Grete Anete Karpovi, Kalista Seppeli ja 
Kertu Oriniga.

MERIT KULL,
 MARIANNE KIVI,

peakorraldajad

6. KLASSIDE 
JÕULUBALL

Töövarjud Melani ja Maria
Foto autor: Merilin Miks
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POOLA-REIS

Novembri viimasel nädalal käisime Grete Pal-
li, Liisbet Rannasti ja Sandra Lisbeth Heinloga 
Poolas ülemaailmse kriminaalkohtu simulatsioo-
nil. Üritus toimus väikeses Poola külas nimega 
Krzyzowa asuvas mõisas. Sinna oli kokku tulnud 
noori Saksamaalt, Poolast, Austriast, Hollandist, 
Inglismaalt ja isegi Ameerikast, kes kõik olid 
väga sõbralikud ja töökad.

Esimesel päeval toimusid hommikul tutvumis-
mängud ja peale seda oli loeng kriminaalkohtu 
kohta. Peale seda toimus Krzyzowa peal ekskur-
sioon ning õhtul asusime tööle meile määratut 
juhtumite kallal. 

Teine päev oli väga töine. Läbi päeva olid 
mitmed loengud ja nende vahepeal töötasime 
oma juhtumitega. Kolmandal päeval toimusid 
esimesed kohtuistungid. Esimesena võeti ette 
Friedrich Flicki juhtum, kus mina olin süüdistaja 
ametis. Tänu meile määrati Flickile viieaastane 
vanglakaristus ja 1 miljardi suurune varatagastus 
ning selle jagamine kannatanute vahel. Teisena 
võeti ette Ruggiu juhtum, kus Liisbet oli kaits-
jate tiimis. Ruggiule, keda süüdistati genotsiidi 
õhutamises, mõisteti 16-aastane vanglakaristus.

Järgmist päeva alustati Simon Bikindi juhtu-
miga, kus Sandra oli kaitsjate tiimis. Selle juh-
tumi võitsid kaitseadvokaadid, kus genotsiidi 
õhutamises süüdistatud lauljat ei mõistetud 
süüdi. Viimane juhtum oli Erdemovici oma, kus 
Grete oli kohtuniku rollis. Ka selle juhtumi võitsid 
kaitsjad, kuna kümme kuni sada inimest tapnud 
sõdur mõisteti süütuks. Kuna Grete ei nõustu-
nud oma kaaskohtunikega, siis sai ta võimaluse 
põhjendada oma arvamust.

Selle päeva õhtul toimus ka ärasaatmispidu, 
kus sai veel teistega aega viita, nautida muusikat 
ja mängida seltskonnamänge. Peale pidu pidime 
kiiresti pakkima minema, kuna meie ärasõit oli 
juba kell 3 öösel. Kokkuvõttes oli meil tore ja te-
gus reis täis toredaid inimesi ja harivaid loenguid.

PILLERIIN VESI,
11.a klass

Ürituse toimumiskoht oli maaliline Krzyzowa mõis
Foto: Liisbet Rannast

Muusika on kaunis kunst, mille materjaliks võivad 
olla näiteks muusikalised või inimese poolt tekitatud 
helid ja üldiselt kõik, millel on kõla. Tänapäeval on 
muusikast saanud vaieldamatult lahutamatu osa 
meie igapäevasest elust ja toimetustest. Muusika 
ühendab inimesi ning juhatab nad ühisele teele või 
isegi jutulõngale. Kõige rohkem ühendavad inimesi 
ja muusikat üritused, mille põhimõte ongi muusikat 
edasi anda kõige otsesemal viisil – lauldes ning 
pille mängides, olgu see siis mõni kontsert või 
muusikaline etendus.

5. novembril külastasime 10. klassidega Vanemuise 
teatrit, kus nägime ooperilavastust „Carmen“. Nagu 
pealkirjast arvata võib, keerles ooperi tegevus üm-
ber sellenimelise peategelase. Sisult oli see lavastus 
väga traagiline. Lugu rääkis tavalisest mustlasneiust, 
kes oli põrgulikult ilus, temaga soovisid end siduda 
mitmed noorhärrad. Carmen jumaldas armastust, 
kuid ta jumaldas ka vabadust ning üle kõige vihkas 
silmakirjalikkust. Laval oli mitmeid tegelasi, kes olid 
kohale tulnud otse rahva seast: sõdurid, töölised, 
härjavõitlejad ning lihtsalt kodanikud. Tekkis Car-
meni ning don Jose armulugu. Erinevate põhjuste 
tõttu lakkas mustlasneiu armastamast Josed ning 
kinkis oma südame kellelegi teisele – härjavõitlejale. 
Jose ei suutnud leppida Carmeni kaotusega ning 
püüdis neiut iga hinna eest tagasi võita. Meele-
heitlikkusest tappis Jose Carmeni, kuna viimane 
oli Josest täielikult lahti öelnud.

Näitlejad laulsid prantsuse keeles, kuna ooperi 
autoriks on prantslane Georges Bizet, kes elas 19. 

TEATRIELAMUS – OOPER „CARMEN“

KONTSERDIELAMUS – CURLY STRINGS
2015. aasta sügisel esines Ülenurme Muusi-

kakooli kammersaalis ansambel Curly Strings, 
käisime kogu klassiga neid kuulamas. Ansambel 
külastas meie kooli, kuna soovis meile tutvustada 
oma muusikat ja rääkida enda tegemistest. Kah-
juks ei olnud nad saanud tulla kogu oma bändiga 
ja seega esinesid meile ainult Eeva Talsi ja Villu 
Talsi. Lisaks Curly Stringsi repertuaarile esitasid 
nad kahekesi ka pärimusmuusikat. Muusika- ja 
laululugude vahele rääkisid nad toredaid jutukesi 
oma elust, kokkusaamisest ning muudest ühistest 
tegemistest. Pärimusmuusikaga tegelevad nad 
juba alates Viljandi Kultuuriakadeemias muusika 
õppimise ajast. Nende sarnase välimuse tõttu on 
neid ka õeks-vennaks peetud, kuid nii see ei ole.

Eeva Talsi on sündinud Tartus ning õppinud Üle-
nurme Gümnaasiumis ja samaaegselt ka Ülenurme 
Muusikakoolis. Hiljem jätkas Eeva oma õpinguid Vil-
jandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusika alal. Ta 
on eesti viiuldaja ja laulukirjutaja ning lisaks viiulile 
mängib ta ka veel hiiu kannelt. Ja muidugi laulab. 
Kuna Eeva isa on dirigent, käis ta juba lapsest saati 
isaga kooriproovides kaasas ning on muusikaga 
koos üles kasvanud.

Villu Talsi on pärit Ida-Virumaalt Püssist. Ta on 
eesti folkmuusik ja mängib mandoliini, noorena 
pungibändis mängis ta trumme. Villu õppis Viljandi 
Kultuuriakadeemias džässi. Viljandis nad ka Eevaga 
kohtusid ja tegid seal oma esimest bändi Urtapan. 
Lisaks muusikale teeb Villu palju sporti ja on hästi 
tervisliku eluviisiga. Ansambli repertuaaris on ka 
mõned Villu sõnade–viisidega lood. Praeguseks aga 

sajandil. Kõrgete vokaalide taustaks mängis Va-
nemuise orkester.

Minu jaoks algas lavastus juba positiivselt, kuna 
kõige esimesena mängitud pala osutus kohe oma 
meloodia poolest tuttavaks. Hiljem leidsin interne-
tist selle „Overture“ nime alt. Ilmselt meeldiski see 
mulle kõige rohkem, selle esitamisel lõi kaasa kogu 
orkester ning see pala oli meloodiliselt kaasahaarav.  

Minu jaoks tegi lavastuse eriliseks juba teadmine, 
et see oli esimene kord, kui ma külastasin ooperit. 
Esmalt arvasin, et see on igav, kuna see kestis pea-
aegu 3 tundi, kuid ma eksisin, etendus küll väsitas, 
kuid samas oli väga hea vaheldus tavapärasele ar-
gipäevale. Lavastus koos lavakujunduse, orkestri 
ning koreograafiaga, muidugi ka lauludega oli kui 
üks suur tervik ning väga huvitav oli jälgida tegevust. 
Oli näha, et sellesse etendusse oli palju aega ning 
pühendumist pandud. Kuulaksin-vaataksin mee-
leldi veel ooperit, kuna sain positiivse esmamulje.

Üks viis, kuidas oma silmaringi võiks laiendada, 
on viibida erinevatel üritustel. Kogemusi annavad 
ka muusikaga seotud üritused. Millise emotsiooni 
ning teadmisega inimene sellest olukorrast väljub, 
see on paljus ka tema enda teha. Süvenedes la-
vastusse täie tõsidusega on suurem võimalus, et 
see meeldib inimesele ning kindlasti ka kõige ras-
kema mõttega etendusest on sel viisil parem aru 
saada. Muusika elab kõikides meis, kuid avaldub 
igas isikus erinevalt.

KAIJA-LIISA ORAS,
10.b klass

õpetab Villu Viljandi Kultuuriakadeemias pärimus-
muusikutele kitarri ja improvisatsiooni.

Kontserdil esitasid nad kaasaegseid folkstiilis 
lugusid ja ka pärimusmuusikat. Muusika kõlas väga 
hästi, kuna muusikakooli kammersaal on uus ja 
sellel saalil on väga hea akustika. Peamiselt esitati 
Eeva Talsi kirjutatud lugusid, kuid mõned vanemad 
laulud olid ka teiste heliloojate poolt kirjutatud.

Oma väga sõbraliku ja siira olekuga ning kind-
lasti ka oma muusikat väga nautivatena tekitasid 
esinejad saalis südamliku ja sooja õhkkonna. Kõigile 
eestlastele hinge pugenud lugu „Kaugel külas“ pani 
saalis oleva publiku kaasa ümisema. Selline siirus 
ja ühtekuuluvuse tunde tekkimine muutis kontserdi 
eriliseks ja kauaks meeldejäävaks. Ansambli liikme-
te harmooniline kooskõla kandub muusikasse ja 
haarab ka kuulajad. „Kaugel külas“ loole on sõnad 
kirjutanud Kristiina Ehin. Veel on Eeva lugudele 
sõnu kirjutanud Aapo Ilves ja Jaan Tätte.

Ka minule on Curly Stringsi lugudest lemmikuks 
kujunenud „Kaugel külas“, mille sõnum paneb au-
tomaatselt mõtlema suvele ning vanaemale ja va-
naisale. See lugu on lihtsate eestikeelsete sõnadega 
ja meeldejääva viisiga, publikul on sõnad peas ja 
kõik saavad kaasa laulda.

Kuna Ülenurme Muusikakoolil on nii hea kammer-
saal, võiks oma loomingut õpilastele tutvustamas 
käia veel paljud muusikud. Kontserdid aitaksid kaa-
sa noorte kultuurilisele ja loomingulisele arengule.

ANDREAS MÖKSI,
10.b klass
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Päev enne tõelist õuduste õhtut halloweeni 30. oktoobril 
korraldati Ülenurme Gümnaasiumi kuuendikele üks hirmus 
õhtu. Õhtul alates kella 18.00 toimus Ülenurme Gümnaasiu-
mis „Õuduste õhtu”, kuhu tuli kohale tulla teemakohaliselt 
kostümeerituna. Korraldajate rõõmuks olid kõik väga vahvates 
kostüümides. Eriti palju vaeva olid näinud 6. klasside klassi-
juhatajad, kes saabusid koolimajja juba mitu tundi varem, et 
totaalselt muutuda kolmeks hirmuäratavaks nõiaks. 

Kogu koolimaja oli temaatiliselt dekoreeritud: aula laes 
rippusid kilekottidesse topitud „laibad“, toolid olid kaetud 
ämblike ja ämblikuvõrkudega, ukse ees teretasid sisenejaid 
hauaplaadid, klaaspurkides naeratasid inimpead, koridorides 
kostis õõvastavaid hääli ning võis ka kohata mõnd valget vaimu. 
Hiljem tunnistas ka üks õpetaja, et loobus suurest hirmust oma 
klassi minemast ning otsis seltsi õpetajate toas. 

ÕUDUSTE ÕHTU

Sõna otseses mõttes – kolm nõida 
(vasakult) Annika, Evelyn, Karin

Foto: Merlin Ponna

25. novembril, kadripäeval toimus Ülenurme Gümnaasiumi aulas kadripulm. Kohale 
oli kutsutud põhikooli klasside esindusgrupid. Külalistelt oodati vastavalt kadripäevale 
iseloomulikku valget riietust ning head tuju ja tahet kaasa lüüa.

Õhtu vältel toimusid erinevad proovilepanekud, et selgitada välja pulmakülaliste 
rollid. Näiteks toimus kadrikandidaatide vahel võistlus, kus nad pidi punuma aja peale 
riidejuppidest võimalikult korraliku ja ilusa punupatsi. 

On ju teada, et kui tahetakse tugevat abielu, peab mees olema paindlik naise nõud-
mistele – seega kadri „abikaasa“ kandidaadi väljaselgitamiseks tuli teha üks korralik 
limbotantsu võistlus. „Ämma“ kandidaadid mähkisid tittesid ja „äia“ kandidaadid 
näitasid, kui osavad nad salvrätikutel liikudes olid.

Kui pulmalised olid välja selgitatud, jõuti õhtu tuumani, milleks oli pulmaprogramm. 
Plaan oli õhtust osavõtjatele lühidalt näidata, kuidas kadripulm või ka pärimuskombe 
kohaselt eesti pulm kunagi välja nägi. Kui noorpaar oma vanded ja „jah” sõna oli 

KADRIPULM ÜLENURME GÜMNAASIUMIS

Pulmarahvas

KLAASIST

Mu süda oli klaasist
ja nahkki klaasist mul

ning kaelas kandsin klaasist
südamete keed.

Mu juuksed olid jäised
ja silmad külmemadki veel
ning soontes voolas veri,

mis tarretas mu sees.

Ma tundsin hirmu, valu ja
kättemaksu enda sees.

Ma olen kui skelett, kel jäätunud
süda tuksub sees.

Ja siis see terav heli ja ema
hõige veel.

See oli olnud uni, on kaunis
päev, see algab nüüd.

ELIIS GRIGOR,
7.c klass

Kui kõik õpilased olid kohale jõudnud, jagati nad mees-
kondadesse ning pandi läbima kümmet erineva ülesandega 
punkti. Kõik punktid olid rohkem või vähem seotud õu-
duste teemaga: õudne pantomiim ette antud sõnade järgi, 
saapavise, õudsete laulude äratundmine, laiba vedamine, 
maitsmismäng, Michael Jackson „Thriller“ tantsu tantsimi-
ne, täpsuslaskmine zombi pihta, pliiatsi pudelisse sihtimine, 
salakirja lahendamine ning tordi kaunistamine. Välja valiti 
ka kõige lahedamalt kaunistatud tort ning pärast punktide 
läbimist võis iga võistkond oma tordi ära süüa. Eelnevalt 
saadi kõhutäiteks spagette lihapallidega, mis maitsesid 
väga hästi. Toidunõud tühjenesid hetkega. 

Hiljem koguneti aulasse, et läbi viia autasustamine, kus 
selgusid kolm parimat meeskonda ja ka parim mees- ning 
naiskostüüm. Pärast autasustamist said osalised keerutada 
ka veidi jalga – toimus disko, kus valiti parim mees- ning 
naistantsija. Üritus lõppes kell 21.00, siis said noored koju 
nädalavahetust nautima minna.

Tänu selle ürituse korraldamisele mõistsime, kui raske 
võib olla kõigest ühe õhtu korraldamine. Eeltöö selleks algas 
juba suvel, kui hakkasime ideid koguma – mida ja kuidas 
teha. Siiski – raskem kui kogu eeltöö oli toimumispäev, 
saime sõna otseses mõttes joosta hommikust hilisõhtuni. 

Vastukaja õhtu kohta oli positiivne. Kuuendikud jäid üri-
tusega rahule ning see oligi meie eesmärk. Täname oma 
praktilise töö juhendajat Merlin Ponnat, klassijuhatajat Mall 
Aso, Eevi Tappot, oma klassikaaslasi ja sõpru ning kõiki 
teisi, kes meid nõu ja jõuga aitasid.

SANDRA LISBETH HEINLO,
LIISBET RANNAST,

MARTIN VOOL,
11.a klass

öelnud, siis seoti „pruudile“ põll ette ning viidi läbi tanutamine: „ema“ asetas talle 
tanu pähe, mis sümboliseerib abiellu astunud naist, kuid jonnakas kadri heitis selle 
demonstratiivselt kaks korda maha, kuid lõpuks leppis abielustaatusega. Järgmisena 
valiti seltskonnast välja kõige väiksem pulmakülaline – „laps”, keda noorpaar oma 
süles hüpitas. Usutavalt toob see abiellu lapseõnne. Kadri põlle sisse said ülejäänud 
pulmakülalised õnnitledes raha jätta. Pulmatraditsioonide käigus pandi ka „ämmad“ 
proovile keti heegeldamisega ning „äiad“ koorisid võidu kartulit. Pulmatseremoonia 
lõppes pulmavalsiga ning ühise pidulauaga.

Teades sellise vanusegrupi, põhikooli õpilased, tänapäevast elustiili, kus peetakse 
palju lugu arvutitest ja telefonimängudest, oli mul õhtu korraldajana kartus, et huvi 
ja osavõtjaid on vähe. Õnneks sai see eelarvamus kiirelt ümber lükatud, sest juba 
õhtu alguses jalutasid vastu mitmed end huvitavalt riidesse pannud ja rõõmsate 
ning põnevil nägudega noored. Õhtu jooksul olid kõik väga aktiivsed ja sai palju 
nalja. Mitte ükski külaline ei istunud ega hoidnud omaette. Kõik olid kui üks pere ja 
veetsid oma õhtut lõbusalt koos.

Ürituse lõppedes kirjutati tagasiside küsimustikku oma rahulolust. Näiteks tõi 
üks noor välja selle, et ammu pole ta kadripäeval miskit teinud ja on võtnud seda 
tavalise argipäevana, kuid see oli üle pika aja selline õhtu, mis meenutas talle va-
rasemaid kadrilaupäeval jooksmisi ja tekitas mõnusa tunde. Kirjutati veel, et oldi 
tänulik, et sai meelde tuletatud kadripäevaga seotud infot. Samuti toodi välja, et 
sai väga palju nalja ning tehti ettepanekuid, et selliseid teistmoodi sündmusi võiks 
rohkem olla. Lahkudes tänati ka toreda õhtu eest ja väljendati oma ootust järgmise 
samasuguse ürituse suhtes.

Kadripulm on minu praktilise töö üks osa ja esialgu oli mul kartus, et selline va-
namoodne pidu ei meeldi noortele, kuid vastupidi – sellest oldi huvitatud ning kel-
lelgi polnud negatiivset suhtumist. Nähes neid säravaid silmi ja lõbust pakatavaid 
punaseid põski, sain aru, et see, mille nimel oli vaeva nähtud, tasus end igati ära. 
Kui sain pärimusõhtuga noori veidikenegi lähemale tuua traditsioonidele ja pakkuda 
neile rõõmu, on sellest juba küllalt.

LIISI LÕHMUS,
12. klass
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