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Keilas toimetab pisike grupp inimesi, kes 

käivad rõõmuga enne tööd ja kooli Keila 

jões ujumas. Miks ja kes me sellised siis 

oleme?

Michal: Ma olen õppedisainer 

ja BJJ praktik. Talisuplusega te-

gelen selleks, et mitte haigeks 

jääda (ja 99% see töötabki). Aga 

ma armastan kõige rohkem seda, 

et kui ma olen stressis, väsinud, 

laisk või mitte motiveeritud, siis 

juba ainult kolmest minutist kül-

mas vees aitab. See rahustab, 

teeb pea selgeks, annab motivat-

siooni ja teeb tuju heaks järgne-

vaks kolmeks tunniks. Kõik mu-

red ja stress kaovad. 

Veel üks põhjus on see, et mille-

gi hullu tegemine ühendab ini-

mesi, kes seda teevad. Koos 

nende toredate hetkede kogemi-

ne on hea viis, kuidas sõpru saa-

da.

Maria: Ma olen viimaste aasta-

tega liiga pehmoks kujunenud, 

nii et iga väiksemgi asi juba ajas 

vaikselt ohkama või valjult hä-

daldama. Minu soov on end ku-

jundada selliseks inimeseks, kes 

on eluga rahul. Külmas vees olek 

on minu jaoks nii ebameeldiv, et 

pärast seda tundub kõik muu täit-

sa talutav. See on võimas enese-

ületus, mida saab tänu ülimeel-

divale seltskonnale teha. Ja veel 

see, kuidas Kadri sulpsti külma 

vette hüppab, on täiesti kreisi!

Kadri: Olen gümnasist, kellele 
meeldib igasuguseid hulle asju 
proovida ja sedasi jõudsin ma ka 
talisupluse juurde. Alustasin kus-
kil kaks aastat tagasi ja olen jää-

nud siiani selle juurde. Miks ma 
seda teen? Sellele on tegelikult 
päris mitu põhjust. Kõige rohkem 
meeldib mulle see rahustav tun-
ne, mida külm vesi tekitab, pea 
saab mõtetest tühjaks. Lisaks on 
veel see ka kehale tore šokk, mis 
karastab ja tervendab. Ujumine 
on mulle alati meeldinud, sest 
vee rahulik voog on kuidagi ra-
hustav. Külm vesi on veel rahuli-
kum ning selles peitub ka min-
gisugune huvitav ilu, mis mind 
kutsub. Lisaks on mul nii tore 
seltskond ümber, et kohe on moti-
vatsiooni ja julgust järjekindlalt 
ujumas käia.

Monica: Laste arust olen ma 

natukene hull ema, kes käib kül-
mas vees ujumas, aga tahan en-
nast lihtsalt ületada. Meie selts-
kond on ka väga tore ja nad moti-
veerivad hommikul vara ärkama 
ja ujuma minema.

Heldena: Ma olen aastaid juba 
hoogu võtnud, et talisuplust proo-
vida, kuna olin pidevalt stressis 
ja ärev. Hakkasin Wim Hofi lu-
gusid uurima ja lugema umbes 2 
aastat tagasi, aga ei julgenud veel 
ise proovida. Nüüd, olles ringma-
janduse ühingus ja kogukonna-
aias, see tore seltskond motivee-
ris mind ning olen täiega rahul 
selle otsusega.

Keila talisuplejad

Kas mina olengi 

draama? 

Tugisüsteemide abil 
eesmärkideni 

Kadri Käpa

Kui kellelgi on huvi ühineda meie grupikesega, siis saab 

pöörduda Michali poole numbril +372 5371 8376, 

soovitavalt Whatsappi kaudu.

ARVAMUS
Kõik Eesti koolid 

eestikeelseks!
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Saada Noortelehele oma arvamuslugu: keila.noorteleht@gmail.com 

Hetkel ametis olev Eesti haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas 

on ühes juulikuises intervjuus öelnud: „Eestikeelsele haridusele 

üleminek on kättevõtmise asi.“ Kuid miks ei ole me siis seda kätte 

võtnud ja ära teinud, mille või kelle järel me ootame?

Õnneks on muutused ja uuendused silmapiiril. Nimelt võttis 

valitsus suvel vastu resolutsiooni, et 2024. aastast peab saama 

kõikides koolides õppida eesti keeles, ent täielik üleminek eesti-

keelsele õppele peaks toimuma 2029/2030. õppeaastal, mis on ju 

igati positiivne ja head tõotav. Tekib ainult küsimus, miks tuli see 

otsus alles nüüd, 2022. aastal, mitte juba näiteks 1991. aastal. Alati 

on hea nuriseda, et naabriõuel on muru rohelisem ja hetkel nii see 

ongi. Soome riigis tegutsevad vaid riigikeelsed koolid, küll mõne 

erandiga, aga soomlaste olukord ei ole kohe kindlasti võrreldav 

Eestis toimuvaga, kus paljude õpilaste eesti keele tasemega ei saaks 

isegi poemüüjalt piima paluda.

Kuid tundub, et keegi meist ei nõuagi neilt mingisugust keeleos-

kuse taset. Arvestades kõiki eesti keele püsimiseks kinnitatud regu-

latsioone, alustades eestikeelsest meediast, „Eesti keele arenguka-

vast“ ja lõpetades sellega, et eesti keel on Eestimaal riigikeele staa-

tuses, tegutsevad siin venekeelsed lasteaiad ja koolid, kuhu vene 

rahvusest lapsevanemad oma lapsed rõõmsameelselt ka õppima 

saadavad. Samuti on näiteks poodides ja rongijaamades teadus-

tused, tablood, sildid jms eesti- ja venekeelsed. Kogu meid ümbrit-

sev keskkond loob kujutluse, et meie teine riigikeel on vene keel. 

Sellisele kujutelmale lisab ainest veel juurde tüüpiline olukord, kus 

venelane hakkab eestlast vene keeles kõnetama ning selle asemel, 

et vastata riigikeeles, hakkab viimane ikka enda jaoks võõrkeelt 

purssima. Nii tekibki situatsioon, kus eestlane ei saa Eestimaal oma 

emakeelega hakkama.

Arvan, et olukord oleks teine, kui lapsed alustaksid oma haridus-

teed eestikeelsetes lasteaedades ja eelkoolides. Viibides juba noo-

rena eestikeelses komberuumis, õpitakse ära keel, mis kasvataks 

eesti keele vastu rohkem austust, kui õppida seda hiljem tulevikus 

sunniviisiliselt või siis üldse mitte. Samuti tutvutakse siis juba 

varakult eesti tavade ja kommetega, mis eeldaks, et kunagi hiljem, 

kui saadakse teada rohkem eesti ajaloo kohta, mõistetakse, miks 

eesti keel omab ainsana riigikeele staatust. Nii tõuseks eesti keele 

kõnelejate arv, selle prestiiž ja meie rahva ühtekuuluvustunne.

Olles teise riigi inforuumis, ei integreeru võõrast rahvusest ini-

mesed eestlastega, meie emakeele kõnelejate arv väheneb ja eesti 

keel satub hääbumisohtu. Ehk praeguste noorte generatsioon saab 

oma elu lõpuni eestikeelses Eestis elada, kuid kes teab, mis võib 

juhtuda näiteks sajandi või kahe pärast. Usun, et vältimaks olukor-

da, kus inimesed korraldavad diskussioone mitte eesti keele aren-

gu, vaid eesti keele taastamise kohta, peame eesti keele seadma 

esikohale, minnes üle täielikule eestikeelsele õppele. See rõhutaks 

tugevalt mõtet, et eesti keel on meie üks ja ainus riigikeel.

Kõik Eesti koolid 
eestikeelseks!
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Lisete Talvar

Julgustame piirkondlikke noori riiklike tugisüsteemide 
abil oma eesmärkide poole pürgima

ga töötav spetsialist: „Oleme Kei-

las alates 2020. aastast kasu-

tanud noortegarantii tugisüs-

teemi, et selgitada välja hari-

dusest ja tööturult eemale jää-

nud noored, sooviga olla neile 

nende unistuste elluviimisel 

toeks. Selle aja jooksul oleme saa-

nud aidata mitmeid noori ning 

julgustame igaüht teist meie poo-

le pöörduma ja nõu küsima.“

„Meie juurde jõudnud noored 

on väga erineva taustaga. On 

neid, kel on endal väga kindel 

siht ning nad vajavad eesmärgini 

jõudmiseks vaid suunamist, kuid 

on ka neid, kes on küll püüdnud, 

aga korduvalt ebaõnnestunud 

ning vajavad enam tuge ja 

mõistmist. Meie suur soov on 

anda igale noorele edasi sõnum, 

et keegi ei pea oma mõtetega 

üksinda jääma,“ tõi Laivi Tam-

mejuur välja.

Noortegarantii tugisüsteemi 

näol on tegemist ühe osaga 

2013. aastal alanud noortega-

rantii Eesti tegevuskavast toeta-

da 15-29aastaseid noori nelja 

kuu jooksul pärast kooli lõpeta-

mist või töötuks jäämisel töö, 

haridustee jätkamise, õpipoisi-

Septembris alustas sotsiaal-

kindlustusamet teavituskam-

paaniat „Kuidas sul päriselt 

läheb? Tule ja räägime sellest“. 

Kampaaniaga julgustatakse 

mitteõppivaid ja -töötavaid noo-

ri oma eesmärkide poole pürgi-

ma, seda riiklike tugisüsteemide 

abil.

Kampaania viiakse läbi kahes 

etapis: septembris ja oktoobris. 

Kampaania esimene pool kes-

kendus selle peamisele sihtrüh-

male – 16-29aastased mitte-

õppivad ja -töötavad noored, kel-

lele mõeldes lähtuti tõdemusest, 

et igaühel neist on oma unis-

tused, soovid ning tugevused. 

Seda ka juhul, kui nad ei ole neid 

veel kellegagi jaganud.

Teine osa kampaaniast on suu-

natud noori toetavatele kohaliku 

omavalitsuse spetsialistidele, et 

ka nemad teaksid, kuidas noor-

tegarantii tugisüsteemist neile 

abi on ning mismoodi ühiselt 

mitteõppivaid ja -töötavaid noo-

ri toetada saab.

Laivi Tammejuur, Keila noorte-

õppe või praktika pakkumisega.

Kampaaniat rahastatakse Eu-

roopa Sotsiaalfondi meetmest 

„Tööturuteenused tagamaks 

paremaid võimalusi hõives osa-

lemiseks“ ja Toetuse Andmise 

Tingimused (TAT) „Noortega-

rantii tugisüsteemi arendamine 

ja testimine“.

Lisainfo: Keila noortegarantii 

tugisüsteemi juhtumikorraldaja 

Laivi Tammejuur 

laivi@keilanoortekeskus.ee

sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ 

ngts#Noorele

Sotsiaalkindlustusamet

Kadri Käpa

Rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev
märk oli suitsiidi teemat rohkem 

esile tõsta ja juhtida tähelepanu 

üksteise märkamisele. Kokku 

koguti 186 tooli - sama palju ini-

mesi võttis eelmisel aastal endalt 

elu. Osadel toolidel olid ka koge-

muslood inimestelt, kes on ise 

või kelle lähedased on olnud seo-

tud suitsiidiga. Installatsiooni 

juures olid terve päeva vältel ka 

vabatahtlikud (valgetes „Olen 

olemas!” T-särkides), kes olid val-

mis inimestega vestlema või nen-

de küsimustele vastama. Lisaks 

oli kastidega välja pandud vaim-

se tervise, ärevuse ja depressioo-

ni töövihikud nii eesti kui vene 

keeles, mida sai endaga kaasa 

võtta.

Suurim mõte, mis mulle sellest 

üritusest pähe jäi, oli: „Jummel, 

kui tore, et sellist asja korralda-

takse!”. Näen pidevalt, kuidas 

enesetapu teemadel ei julgeta 

midagi öelda, aga nii ei saa ini-

mesed ka vajalikku abi. Siinkohal 

10. september on rahvusva-

heline suitsiidiennetuspäev. 

Sel aastal otsustas peaasi.ee 

tiim teha lisaks kahele vaimse 

tervise kohvikule ka Tallinna 

Linnahalli juurde toolide ins-

tallatsiooni. Olin üheks VTEA 

(vaimse tervise esmaabi) koo-

lituse läbinud vabatahtlikuks 

ning jagan oma kogemust.

Igal aastal võtab Eestis endalt 

elu ligi 200 inimest. See on kurb 

tõde, mis mõjutab paljusid, kuid 

millest suhteliselt vähe räägitak-

se. Toolide installatsiooni ees-

rõhutaksin üle, et suitsiidist rää-

kimine ei tee inimese olukorda 

halvemaks, vaid annab võima-

luse rääkida, kui selline mõte on 

peas. See on üks samm selle poo-

le, et aidata vähendada enese-

tappude arvu ning traagikat, 

mida see endaga kaasa toob. Too-

lide installatsioon oli osati ehma-

tav, aga samal ajal ka hea äratus. 

Me ei ole selles teemas üksi ja see 

puudutab tegelikult meid kõiki. 

Seega, märkame inimesi enda 

ümber ning oleme üksteisele ole-

mas!

Lisete Talvar

23. septembril toimus Keila 

Koolis traditsiooniline Mesikäpa 

teatejooks, mille eesmärgiks on 

muuta liikumisharjumusi ja 

populariseerida noorte tervislik-

ku eluviisi. See jooks kannab 

endaga kaasas ka üht väga olu-

list ja õilist mõtet. Nimelt need 

tuhanded lapsed üle Eesti, kes 

jooksus kaasa teevad, mitte ei 

võistle omavahel, vaid annavad 

panuse oma eakaaslaste heaks, 

kes on enda liikumisvõime mõne 

elu kibeduse tõttu kaotanud. 

Jooksma tuldi lisaks Keilale 

veel ka Paldiskist, Ääsmäelt ja 

lausa Saaremaalt ning peale 

õpilaste sai ka Keila Kooli 

õpetajate jooksutiim oma osa 

anda. Iga tiim sai endale kotike-

se, kust leiti mesikäpa särgid, 

numbrimärgid, küpsistest teate-

pulgad ning turgutavad maius-

tused. Poole kaheks oli Keila Koo-

li staadion täis sadu õhinas kol-

lastes särkides jooksjaid. 

Kuna tegu on heategevusliku 

jooksuga, siis ei selgitatud välja 

võitjaid, vaid tõestati, et loeb 

osavõtt ja võidab sport!

Mesikäpa teatejooks
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Haridus- ja Noorteamet avas las-

tele mõeldud info- ja mängupor-

taali Teeviit juunior. Portaali te-

hakse koostöös Lastekaitse Liidu-

ga ja see on mõeldud 7–12-aas-

tastele lastele, lapsevanematele 

ning lastega töötavatele spet-

sialistidele.

Info kogumises ja edastamises 

löövad kaasa ka lapsed ja noored. 

„Meie jaoks on oluline tegutseda 

mitte ainult laste jaoks, vaid ka 

reaalselt nendega koos," kirjeldas 

Teeviit juuniori peatoimetaja 

Triin Sooäär.

Ühtlasi avaldas peatoimetaja 

lootust, et tegemist saab olema 

erinevaid teemasid ja põlvkondi 

ühendava platvormiga. „Ma usun, 

et lapsed ei ole vaid sihtgrupp, 

vaid ka ägedad sisuloojad, kes saa-

vad aidata neid puudutavates 

küsimustes lahendusi otsida ning 

näha ja luua lapsesõbralikku pers-

pektiivi," rääkis ta.

Teeviit juuniori lehelt aadressil 
www.teeviit.ee/juunior leiab las-
tele suunatud uudiseid, nuputa-
mist, videoklippe ja soovitusi. 
Ühtlasi on seal eraldi juhendaja-
tele mõeldud rubriik. „Kindlasti 
tasub silm peal hoida ka meie 
Facebooki ja Instagrami lehtedel 
ning kohe, kui tuleb mõni väärt 
mõte, mida laste infoportaalis 
kajastada, sellest julgelt meile tea-
da anda," lisas Sooäär. 

„Kui oma põhiportaalis teeviit.-
ee jagame infot pigem 13–26-
aastastele noortele, siis Teeviit 
juunior on mõeldud noorematele 
lastele. See on keskkond, kus on 
ühendatud turvaline, kontrolli-
tud info ning hariduslikud ja 
interaktiivsed mängud," ütles 
Haridus- ja Noorteameti noor-
teinfo peaekspert Kaie Pranno 
ning lisas, et veeb pakub platvor-
mi ka laste loomingule, oodatud 
on laste loodud kaastööd, näiteks 
sisuartiklid ja uudised.

Teeviit juunior kasvas välja ava-
tud noorte infoportaalist Teeviit 
2018. aastal, kus vahendatakse 
noortele infot hariduse, karjääri, 
suhete, tervise ja ühiskonna tee-
madel.

Uus lastele mõeldud 
info- ja mänguportaal

Kas asi on minus? Ma ei usu, et 

mina olen draama. Võibolla ma 

ikkagi olen draama. Ma usun, et 

seda küsib endalt konflikti olu-

korras mõnikord nii mõnigi 

noor. Sõnal „konflikt” on küll 

negatiivne alatoon, kuid see on 

inimeseks olemise lahutamatu 

osa. Võib öelda, et konflikt tekib 

vastuolust, mis räägib sellest, et 

iga tegevus, iga sõna, erinevad 

uskumused, vajadused ja väär-

tused võivad viia lahkarvamus-

teni, need omakorda emotsio-

naalse pingeolukorrani.  

Teatriring Labor tegeleb noore 

igapäevaelus ettetulevate suhe-

te ja suhtlemise olukordadega, 

millele õpitakse lahendusi leid-

ma. Foorumteatrit kasutan mit-

teformaalse õppe meetodina.  

Noor saab teatriringis problee-

mide lahendamiseks uusi oskusi 

harjutada ning arendada enda 

analüüsimise, reflekteerimise ja 

kriitilise mõtlemise võimet. Õp-

pida keha demehhaniseerima 

igapäevaelu automaatsetest toi-

mimisviisidest, tegeledes harju-

tuste kaudu heli, pildi ja sõna-

dega. Mängime grupis mänge 

ning kasutame pilditeatrit foo-

rumteatri lugude loomiseks. Ees-

märgiks on õppida kasutama 

oma häält ja kaasa rääkida noor-

tele olulistel teemadel.

Kuidas see ikkagi käib? Prob-

leemlugu töötatakse välja sel-

liselt, et seda oleks võimalik ha-

kata publikuga koostöös lahen-

dama. Publikul tekib võimalus 

probleemi üle arutleda ja seal-

hulgas ka laval enda lahendusi 

katsetada. Noori ehk publikut 

puudutavad teemad selguvad 

jooksvalt ja ei põhine ühe isiku 

kogemustel, vaid mitmete sar-

naste kogemuste põhjal. Teema-

des aitab orienteeruda foorum-

teatri läbiviija ehk jokker. 

Foorumteatri etendus ise on 

vabas ja mängulises vormis, et 

publik saaks tunda end turva-

liselt ja hästi. Publiku kaasami-

seks teeb jokker etenduse algu-

ses mõned harjutused ja män-

gud. Seejärel saavad teatriringis 

osalejad kogutud sisendi põhjal 

loodud loo ette mängida. 

Läbimängule järgneb publiku-

ga arutelu loos esinenud prob-

leemi üle ning leitakse problee-

mis kõige rohkem kannatanud 

osalised. Edasi mängitakse eten-

dust uuesti läbi, võimaldades 

publikul sekkuda igal hetkel, öel-

des „stopp“, ja pausile jäänud 

ettemängu on võimalik publikul 

oma ideega sisse astuda, katse-

tades võimalikke lahendusi, kui-

das käituda, et kannatanu jaoks 

see lugu paremini lõpeks. 

Esmakordselt kogesin foorum-

teatri elemente ERASMUS+ rah-

vusvahelisel grupiprotsesside 

juhtimise koolitusel „Facility to 

Facilitate“. Minu edasine entu-

siasm põhineb foorumteatri sü-

vakursusel, kus ma MTÜ Foo-

rumteatri koolitusel sain ise ko-

geda näitleja, publiku kui ka jok-

keri rolli. 

Mul on olnud au panna kokku 

Keila Õpilasmaleva foorumrüh-

ma tööprogramm Keila mitme-

külgselt talendika noore Krisel-

da Kiseliga, kellel oli mahti mul-

le oma foorumteatri kogemusi 

jagada. Foorumrühmaga olen 

teinud tööd juba kolm aastat 

ning sellel teekonnal on minuga 

olnud 30-pealine seltskond, kel-

lel on olnud julgust anda foo-

rumteatri etendust hinnangu-

liselt 150 noorele. Ja peab päris 

tõsiselt nentima asjaolu, et see 

on õppeprotsess kõikidele osa-

pooltele. Hetkel olen Tallinna 

Ülikooli Noorsootöö eriala teise 

kursuse tudeng, kus täiendan 

end samuti nii foorumteatri kui 

mitteformaalse õppe kursusel.

Kohtume kaks kuni kolm korda 

kuus poolteist tundi korraga, osa-

lejad saavad hooajaks kohtumis-

te ajakava. Kokkulepitud kuu-

päevad on alati neljapäevad ja 

vanemate noorte grupp alustab 

kell 17.00 Keila Noortekeskuse 

Luugi saalis. Teatriring on tasu-

ta.

Pandeemia tõttu oli teatriringi 

läbiviimine tugevalt häiritud, 

aga süveneva huvi tõttu oleme 

sel aastal alustanud kahe grupi-

ga, kusjuures nooremate grupp – 

7–11-aastased – on juba täis. 

Vanemate noorte ridadesse oota-

me  juurde noori vanuses 12–18 

eluaastat. Liituda saab esime-

sel võimalusel, kirjutades mulle 

laivi@keilanoortekeskus.ee

Harno.ee 
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Laivi Tammejuur

Kas mina olengi 
draama? 
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PS! Tähte horoskoop on täis tasuta kosmilist energiat, millega kogenud võlur saab ka elektripirni põlema.

JÄÄR Olemise rõõm on sul suur. Sooviksid 

kööki suuremat panni, et teha veel 

suuremaid panniroogasid. Kurdad ilma üle, kuid ilm kurdab sinu 

üle veel rohkem. Meeleolu on sujuv 0. 

SÕNN Oled sõiduvees ja sõidad allamäge. 

Selle ajal käid mitu korda uper-

kuuti. Sinu sügis tõotab tulla karvane nagu koerakarvadest 

kindad ning sama sügelev samuti. Ole rõõmsam.

KAKSIKUD Kahetsed oma eluotsuseid ja sõidad 

soojale maale. Avastad, et sealne 

kliima on sinu jaoks loodud ning tagasitulek on sulle südant-

murdev. Lisaks avastad enda jaoks õunad. 

VÄHK Sinu lemmikhobiks on saanud mõt-

tetute asjade kokkuostmine ning 

oled jõudnud punkti, kus sa ei mahu oma asjadega enam koju ära. 

Otsi abi, tegelikult ka. Ole veidi positiivsem. 

LÕVI Sinu näokreem oli halvaks läinud 

ning nüüd on su näol mädapunnid. 

Räägid kõigile, et sügis on su lemmikaastaaeg, aga tegelikult nutad 

õhtul teki all suve taga. Ole õnnelikum. 

NEITSI Võiksid hetkeks enda peale mõelda 

ja tunnistada, et sulle ei meeldi, kui 

inimesed sul seljas elavad. Õpi ütlema „ei”. Sinu salasooviks on 

saada uue poistebändi mänedžeriks.  

KAALUD Hakkad koguma värvilisi lehti. Olgu 

selleks siis puulehed või ajalehed. 

Sinu silmavärv võib muutuda, kuna vaatad liiga palju televiisorit. 

Õpid ära elamise kunsti.

SKORPION Sinu suur isiksus ei mahu enam 

teiste inimestega ühte ruumi ära 

ning otsustad endale teistest puhkust anda. Lähed seenele ja 

kaotad kodutee. Leiad end tihti unistamast.

KALJUKITS Hakkad suusakooli treeneriks, aga 

suusatada sa ei oska ning suusa-

tunnid Keila Koolis on sind piisavalt traumeerinud, et elu sees 

enam suuski mitte jalga panna.

VEEVALAJA Vaatad kõik „Hajameelselt abielus” 

osad ära ning kui sa ei tea, mis see 

on, siis on aeg ennast harida. Kipud unustama, mis sulle kõige 

olulisem on, peaksid selle üles kirjutama. 

KALAD Mõtled ehitada hülgehalli mere 
lähedusse maja, aga kinnisvara-

hinnad panevad sind nutma. Mõtled kodustada mitu prussakat, aga 
sinu lähikondlased ei kiida antud mõtet heaks.

HOROSKOOP

AMBUR Sinu akud on kogu aeg tühjad – 

peaksid mõtlema päikesepatarei-

dele. Kuid kui ka mõtled, siis talvel nagunii päikest pole. Sinu tuba 

on segamini ja mõtted ka.

Liisa-Lotte Hein

RISTSÕNA

Saada lahendus Noortelehe toimetuse aadressil 

keila.noorteleht@gmail.com ja võid võita magusa auhinna!  

Auhinna saab kätte Keila Noortekeskusest.

ALLA

1. Porikuu festivali avaüritus

2. Õllefestival Münchenis

3. 25. oktoobril sündis maailmakuulus kunstnik...

6. Oktoober soome keeles

PAREMALE

4. Üks oktoobrikuu sünnikividest

5. Oktoobrirevolutsioon toimus tegelikult...

7. Selle sarja halloween'i osa traditsioon sai alguse 90ndatel
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Mirell Pajumets

Oli loojangukullane sügisõhtu ja puu-

delt värskelt langenud vahtralehed 

vaid sahisesid tasa, kui Bri jalgu läbi 

nende lohistas. Kaugel ülejäänud 

külast, nurgal, kus lõppes armetu tol-

mutee ning algas mets, seisis sammal-

dunud katusega maja – sinna ta teel oli-

gi. Tolles hütikeses käis üldiselt vähe 

hingi, sest esiteks võttis sinna minek 

meeletult aega ja teiseks… Oli ka meel-

divamaid inimesi, kui seda kohta omav 

naine, ja meeldivamaid olendeid kui 

need, kes seal elutsesid, vähemalt nii-

viisi väideti. Ometi oli onni külastami-

ne mõnikord vältimatu, sest see oli 

küla ainus koht, kus (peale kõige muu) 

pesitsesid ka raamatud.

Bri meelest polnud Raamatutädil 

väga vigagi, too oli kõigest pisut kida-

keelne, vast seepärast, et kippus 

tõredalt kõlama, kui rääkis. Raamatute 

keskel sai ta aga kulgeda omas kesk-

konnas, ilma teiste hinnanguteta, ja 

kasutada mõtete edastamiseks kirja-

likke tekste, nii said aru vaid need, kes 

pidid. Igasuguseid asju räägiti selle nai-

se kohta, aga ei iial kahelnud keegi 

tema sobivuses seda iseäralikku raa-

matukoobast valitsema.

Kohe kui Bri ubriku ukse avas,  kuulis 

ta mahedat surinat pea kohalt. Onni 

pööningul töötab mingi kahtlane masin, 

arvati. Onni pööningul elavad vaab-

lased, jutustati. Laialt osati spekuleeri-

da igasuguste veidruste üle, aga 

vähesed (ehk isegi ainult Bri) panid 

tähele tibatillukesi linnukesi maja 

ümber askeldamas, tiivad ägedalt 

laperdamas. Imelik, aga koolibrid olid 

sellesse metsa ning hütti kiindunud ja 

see paistis hülgavat kõik loodus-

seadused, olendid sumisesid majakese 

pööningul igal aastaajal, iga päev.

Bri noogutas naisele tervituseks, mil-

le peale viimase sünge ilme pehmenes. 

Raamatutädi teadis, et laps oli tulnud 

pigem koolibrite kui lugemise tõttu, 

ent andis talle siiski ühe raamatu ning 

soovitas selle avada enne, kui too lin-

dude juurde pööningule jõudis ronida. 

Idülliline kuldrohelistes toonides sulg 

lebas raamatu tiitellehel, selle kõrval 

oli nurgelises käekirjas kolm sõna: 

Aitäh, et märkad.

Oktoobrikoolibrid


