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ÕPILASFIRMA
LEILISELLID
Õpilasfirma Leilisellid, mille
meeskonda kuuluvad Helen Johanna
Tamm, Marleen Kesamaa, Erik Mänd,
Richard Morgan Trumberg ja Johan
Rene Raasman, müüb humoorikate
disainidega saunamütse, mis aitavad
muuta iga saunasõbra saunakogemuse
palju lõbusamaks ja meeldejäävamaks.

Kuidas tuli mõte
õpilasfirma teha? 
See mõte tekkis suhteliselt
kohe, kui pidime hakkama
mõtlema uurimustöö peale.
Saime aru, et kõik koos õpi-
lasfirma tegemine oleks meie
jaoks huvitavam variant. 

Kuidas leidsite idee,
millest see alguse sai?
Saunamütside idee sündis
ajurünnaku käigus. Istusime
maha ja mõtlesime, mis olek-
sid tooted, mis inimestele
„peale läheksid“. Mõtlesime
asjadele, mis on eestlastele
iseloomulikud, ja mida neile
teha meeldib. Kuna oleme
suur saunarahvas, siis sealt
tekkiski idee teha sauna-
mütse. 

Mis teeb teie õpilasfirma
eriliseks?

Meie õpilasfirma teeb eri-
liseks disainide originaalsus.
Teadsime kohe, et tahame
teha disaine, mis oleks teist-
sugused ja lõbusad. Siiamaa-
ni on tagasiside olnud väga
positiivne.

Mis on kõige
aeganõudvam töö?
Kõige aeganõudvam on disai-
nide loomine ja nende teos-
tamine. Mõtleme välja hu-
moorika lause ja joonistame
käsitsi paberile pildi, mille
võiks mütsi peale panna.
Samuti on keerukas ka 

mütside saamine. Alguses
plaanisime neid juhendaja
soovitusel ise õmmelda, kuid
materjal ning ise mütside
õmblemine oleks olnud
alustamiseks liiga kallis ja
aeganõudev. Käsitsi õmb-
lemisel tekitaks probleeme ka
see, et keegi meist seda väga
hästi teha ei oska. Hetkel
tellime valmis mütsid ja
paneme neile oma disainid
peale. Siiamaani tuleb
mütside tegemine pidevalt
uuesti teemaks, kuid pole
leidnud sobivat materjali ja
endiselt läheks see liiga
kalliks.

Kui keeruline on
õpilasfirma alustamine?

Meie jaoks oli firmaga
alustamine päris keeruline.
Kuna meid on viis, siis on
vahel keeruline kõiki kokku
saada, et asju läbi arutada.
Samuti on nii palju arvamusi,
kui palju on inimesi, ja
mõnikord on ühisele arva-
musele jõudmine raske. 

Alguses oli natuke hirmutav
mõelda, kuidas see kõik toi-
mimima hakkab: kust saame
mütsid, kuidas teeme disainid
ning kuidas rahaga välja tulla.
Hea oli see, et meil oli olemas
visioon, kuidas toode välja
võiks näha ning milline võiks
olla taskukohane hind.

Milline on teie
tootevalik?

Meie tootevalikus on hetkel
kahte erinevat värvi ning
kolme erineva disainiga sau-
namütse. Kaks disaini on ilma
pildita ning üks pildiga.
Mõtleme ka uusi disaine,
millega järgmised mütsid
teha.

Kuidas saab teie tooteid
soetada?

Meie tooteid saab soetada
Junior Achievementi õpilas-
firmade e-poest ning Insta-
gram’is, Facebook’is või meile
meili teel kirjutades. Samuti
käime ka laatadel.

Mis on
Õpilasfirma®?

Õpilasfirma on Junior
Achievement Eesti ettevõtlus-
õppe programm gümnaasiu-
miastme õpilastele, mille ees-
märgiks on õpetada tegevuse
kaudu äritegevuse põhimõt-
teid, arendada õpilaste al-
gatusvõimet ja soovi ise prob-
leemi lahendada. 
Programmi raames saavad
õpilased ise läbi teha kogu
ettevõtluse protsessi ideest ja
meeskonna moodustamisest
kuni ettevõtte tegevuse lõpe-
tamiseni. Meeskonna üles-
andeks on välja töötada toode
või teenus, seda arendada,
müüa ja turundada ning seal-
juures pidades ettevõtlusega
seotud dokumentatsiooni.              
Õpilasfirmade liikmetele kor-
raldatakse erinevaid koo-
litusi, et toetada neid raama-
tupidamises, müügis, turun-
damises, toiduvaldkonnas ori-
enteerumises, e-poe ehitami-
ses ja muus ettevõtlusega
seon-duvas. Info: www.ja.ee

ÕF Leilisellid meeskond
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Küsimustikule vastas 25
inimest. Selgus, et 60% vas-
tanutest annab uusaastalu-
badusi. Ülejäänud 40% ei ole
endale uueks aastaks püs-
titanud eesmärke. Seega on
uusaastalubaduste andjaid
pisut rohkem kui neid, kes
lubadusi ei püstita. 

Järgmiseks soovisime teada,
milliseid populaarseid uus-
aastalubadusi on endale an-
tud. Ülekaalukalt osutusid
kõige valitumaks “kaotan
kaalu või parandan oma
"füüsilist vormi” (93%) ja

Noorte suhtumine 
uusaastalubadustesse

Kui vana-aastaõhtul saabus südaöö ja
aastanumber vahetus, võis nii mõnelgi peas
välgatada mõte: uus aasta, uus mina. Enne
2023. aasta saabumist püüdis Noorteleht saada
ülevaade noorte suhtumisest
uusaastalubadustesse. 

Kõige eriskummalisem
uusaasta eesmärk oli 
“Ma ei satu enam
haiglasse”

Keiu Valge - noortelehe endine  
selgroog

Liikusime Keilast Tallinna ja
sealt edasi Ilumetsa raudtee-
jaama, kus võtsime ette 8,5 km
matka metsamajakesse. Kohale
jõudsime õhtul üheksa paiku.
Siis tegime tule kaminasse, et
veidi tuba soojemaks saada.
Valmistasime koos õhtusöögi
ning veetsime lõbusalt aega
kaarte mängides, üksteisele
ennustades ja muusikat kuu-
lates. Öösel korraldasid nad
üksteisele üllatuse – tehes
hambapastaga natuke näojoo-
nistusi. 

Esimese öö uni oli veidi
häiritud, sest poldud harjutud
ekstreemse jahedusega. Hom-
mikul peale hommikusööki ja
seejärel läksime Meenikunno
rabasse matkale. Ilm oli päik-
seline ja vaated kirjeldamatud.
Tagasi jõudnud, tõime raba-
järvest vett ja hakkasime

süüa valmistama ning taas
maja kütma. Päike loojus ja
vaade oli tõeliselt imeline. 
Väga rahustav oli võtta aeg
maha ja nautida ümbrit-
sevat loodust.
Teisel päeval oli maja juba
veidi soojemaks saanud ja
ka uni oli magusam. Kätte
oli jõudnud tagasitulemise
päeva hommik. Sõime koos
hommikuputru ja valmis-
tusime teele minekuks,
pakkisime asjad ja korras-
tasime maja. 

Võtsime taas ette teekonna
raudteejaama, seekord teist  
teed mööda, et näha
rohkem ümbrust. 
Uued teadmised, mida järg-
miseks korraks meelde
jätta: kaasa tuleks võtta
süütekuubikud või midagi,
millega on tuld lihtsam üles
teha.
Meeldis: sõpradega, suhel-
da ja mängida, hommikune
vaade aknast - veidi udu ja
päikest, õhtul pimedas tä-
hed ja kuu, üpris hubane
maja ning mõnus seltskond.
Ei meeldinud: magada
põrandal ja esimene külm
öö, villid kõndimisest ja
pikk rongisõit.
Midagi ilusat: See vaade
läbi südamekujulise ava.
Rabas jalutades ilus päike ja
maastik. Mõnusad päevad
looduses aitasid laadida
meie patareisid. Matk oli
küll pikk, kuid vaade ja koht
olid seda väärt.
Ootame juba huviga, kuhu
matkatee meid järgmisena
viib.

Aastalõpu matk
Päikeseloojangu majja
Juba traditsiooniks saanud
Keila Noortekeskuse
talvine aastalõpu matk oli
seekord korraldatud Brita
Hagala ja Eliisabet
Kroonmäe loovtöö
raames. Selle aasta matka  
sihtkohaks osutus
Põlvamaal Meenikunno
looduskaitsealal asuv
Päikeseloojangu
metsamaja. 

On sul lemmikloomi?
 
Mul on väike sõber Kutt. Tal
on tegelikult palju nimesid:
Viiner, Sardell, Sõõrik, Totu-
Lotu, Hector Salamanca,
Kutshkin Alexander Mutchin
ja muud sellised. Ta on minu
väike stressipall, kes alati
tuju heaks teeb ja ootab
mind kodus suure elevusega,
isegi siis, kui olen viieks
minutiks poodi läinud. 

Mis on su eredam ja/või
lemmikmälestus seoses
Noortelehega?

Ma arvan, et kõik need kolm
aastat, mis ma olen Noorte-
lehega seotud olnud, jäävad
mulle eredateks mälestusteks.
See on olnud väga huvitav aeg
saada osa praeguste gümnaa-
siuminoorte tegevustest, mõ-
tetest, ellusuhtumisest ja
põhimõtetest. Kõige rohkem
on mind üllatanud ehk see,
kui täiskasvanulikult noored 

mõtlevad.
Tihtipeale ei hinda vanemad
inimesed noorte arvamusi ja
ellusuhtumist kuigi kõrgelt, mis
on ilmselt iga vanema põlv-
konna mure – on ju alati
räägitud, et noorus on hukas,
juba siis, kui minu vanemad
noored olid. Aga mina arvan, et
tänased noored on palju ise-
teadlikumad, palju rohkem
kursis maailma muredega, kui
meie omal ajal olime, ja see on
kindlasti nende eelis. 

Milline oli koolis sinu
lemmiktund? 

Lemmiktund oli geograafia,
mitte sellepärast, et see oleks
kuidagi eriti huvitav olnud,
vaid seda andis hästi tore
õpetaja. 

Milline noor sa ise olid?

Ma ise olin noorena selline
püsimatu, kohati isegi ehk
mässumeelne. See oli ka
põhjuseks, miks ma läksin üle
õhtukooli. Aga eks väärtused
ja hoiakud muutuvad vane-
maks saades, nii ka minul.
Haridus on tegelikult võti,
mis uksi avab – see kõlab küll
kulunult ja vanainimese jutu-
na, aga olen seda tundnud
omal nahal. Iga uus juurde
õpitud oskus annab uue
võimaluse, eriti tänapäeval,
 

kus tööturul hinnatakse mit-
mekülgsete oskustega inimesi.
Nii et kui keegi kahtleb, kas
ikka minna ülikooli või õppida
mõne kursuse kaudu midagi
uut, lüüa kaasa mõne sünd-
muse korraldamises vms, siis
kasuta kindlasti võimalust –
erinevad tegevused annavad
kogemusi ja aitavad iseennast
avastada.

Esimene Noorteleht ilmus 2020.aasta jaanuaris ning juba
enne seda oli Keiu meie õpetajaks, mentoriks ja toetajaks,
kes tutvustas ajakirjandusmaailma ning on juhendanud
meid juba kolm aastat! Käesolevast aastast aga lahkub ta
meie toimekast toimetusest ning otsustasime selle auks
temaga lõpuks ka intervjuu teha.

suhtekorralduse kõrval teinud
ligi 15 aastat ning sellest ongi
saanud tänaseks minu põhi-
töö. Lisaks sellele teen vee-
bilehti, mis sai samuti alguse
minu enda huvist. Olen sel-
line iseõppija. 

Kas sul on hobisid?
Millega peale tööd
tegeled?

 
Kuna mu hobidest on saanud
päris töö, siis võiks ju öelda,
et minu töö ongi minu hobi.
Tegelikult huvitab mind väga
ka animatsioon ja veebiaren-
dus, võibolla õpin need ka
veel selgeks, enne kui pensio-
nile lähen. 

 

vaatenurgad ja ellusuhtumine
ning noored ise on hästi
vahetud ja avatud – see oli
üks põhjus, miks ma ka
Noortelehte soovisin välja
anda. Väga tore seltskond!

Mida sa oma
igapäevatööna teed?

Olen ülikoolis õppinud
suhtekorraldust ja ajakirjan-
dust ning pikalt ka kommuni-
katsioonijuhina töötanud.
Kuid tänaseks on minu hobist
saanud peamine töö –
graafiline disain. Mäletan, et
kui olin umbes 18-aastane,
siis oli üks tuttav, kes töötas
disainerina, ning ma võisin
tundide viisi istuda ta kõrval
ja vaadata, kuidas ta tööd
teeb. Lõpuks hakkasin ise
pusima ja olen seda nüüd

Kuidas sa üldse
Noortelehe toimetusse
sattusid?

Kõige lihtsam vastus oleks
vist see, et Noortekeskus pak-
kus mulle vahvat võimalust
tulla Noortelehe juhendajaks.
Tegelikult olen siin sellepä-
rast, et ise targemaks saada –
täiskasvanutena ei kujuta me
sageli ette, kui palju on meil
noortelt õppida. Neil on
üliägedad ideed, huvitavad 

Noored valisid kõigepealt
koha, seejärel broneerisime
metsamajakese, misjärel sai
paika marsruut rongiga ning
väike jalgsimatk. Seejärel
tehti vajaminevatest asjadest
nimekiri – mis oli vaja osta ja
kaasa võtta. Ilmaga meil väga
vedas – ilusad lumised talve-
päevad koolivaheajal. 

"teen rohkem trenni”(86%).
Järgnesid "loen rohkem"
(67%), “veedan rohkem aega
sõprade ja perega” (60%),
“säästan raha” (53%) ning
“jätan halva harjumuse maha
(nt. joomine, suitsetamine)”
(46%). Kõige vähem valiti
lubadusi “hakkan tegelema
uue hobiga” ja “reisin roh-
kem” (mõlemad 40%). 

Vaadates vastanute uusaasta-
lubadusest kinnipidamise har-
jumusi, on selgelt näha, et
enamik (73%) neist on
suutnud pooled oma eesmär-
gid täide viia. Vaid üksikud on
kõik lubadused edukalt ellu 
 

viinud või täielikult põrunud
nende kinnipidamisel. 

Uusaastalubadused on läbi-
kukkunud peamiselt motivat-
siooni- ja ajapuuduse tõttu
(vastavalt 93% ja 60%).
Samuti takistasid lubaduste
täideviimist liiga üldised ees-
märgid ja finantsprobleemid. 

“Ma ei satu enam haiglasse”
on kõige eriskummalisem
uusaasta eesmärk. 

Erinevalt levinud arusaamast
leidub vähe noori, kelle uus-
aastaööl antud lubadused
kustuvad juba jaanuari esi-
mestel nädalatel. Kui oled
motiveeritud, leiad ka aega ja
kõik on võimalik. Edu kõigile
oma eesmärkide poole püüd-
lemisel!
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Raamatud, mida kindlasti
sel aastal lugeda

Uue aasta puhul seatakse endale lubadused, mida
uuel aastal täitma asutakse, ning üheks
populaarseimaks on lugeda rohkem raamatuid.
Siinkohal tõttab Noorteleht appi ning soovitab
paar raamatut, mida sel aastal kindlasti läbi
lugeda.

„Varjul pool“ – Brit
Bennet    

„Üksindusega ei ole võimalik
kunagi päriselt ära harjuda;
iga kord, kui ta arvas, et see
on  juhtunud, vajus ta sellesse
veel sügavamale.“ (Lk 103)

See ongi üks raamatu
põhilisemaid teemasid: ük-
silduse painav lõputus. Raa-
matu tegevustik toimub
1950. aastatest 1990ndateni
ning kulgeb USA lõuna-
osariikidest kuni Califor-
niani välja. Teose peategelas-

teks on identsed kaksikud
Desiree ja Stella Vignes, kes
otsustavad kuueteistkümne-
aastaselt neile koduks olnud
ühest väikesest mustade ko-
gukonnast New Orleans’i põ-
geneda. Lõpuks võtab tüdru-
kute elu niivõrd teistsuguse
kursi, et varem kõike koos
teinud õed asuvad elama
üksteisest lahus ning täiesti
erinevat elu: üks neist elab
oma mustanahalise tütrega
enda lapsepõlvekodus, kust
noorena põgeneti, teine aga
otsustab elada valgena ja pei-
ta ning valetada enda mine-
viku kohta oma valgele me-
hele. Kuid päeval, mil nende
tütred omavahel kohtuvad, ei
mängi enam mingit rolli
kaksikuid lahutavad miilid ega
kokku valetatud minevik. 

See lugu on äärmiselt kaasa-
haarav ning emotsionaalne.
Isegi kui lugeja ei ole kunagi

raamatus kirjeldatuga sarnast
kogenud, leiab ta end tege-
lastele kaasa elamast ja ka
nendega samastumast. 

„Puhastus“ – Sofi Oksanen

„Sinikaid varjatakse ja ollakse
vait. Nii on alati tehtud.“ 
(Lk 16)

Raamatu peategelaseks on
üks vanem eesti naisterahvas
Aliide Truu. Lugu algab
sellest, kui Aliide avastab
oma aiast võhivõõra tütar-
lapse ning kutsub ta sisse.
Aliide peas keerleb palju
küsimusi: Kes ta selline on?
Kuidas ta siia sai? Miks ta siin
on? Mida ta minult tahab? Ka
tüdruku peas valitseb sega-
dus. Nii avaneb lugejale ka
tema mõttelaad. Teose käigus
antakse ülevaade Aliide mi-
nevikust, mis leidis aset 20.
sajandi alguses Eestis, ja aias
kondava tütarlapse kaudu
saab lugeja kogeda 20. sa-
jandi lõpu aegseid sündmusi
ning nende kahe ajastu ristu-
mist.

Seda raamatut peaks iga eest-
lane vähemalt korra elus
lugema, sest raamatutege-
lastega saab minna süvitsi
Eesti ajalooga ning sellega
pannakse ka nooremaid luge-
jaid mõistma ja väärtustama
nii oma kodumaad kui ka
vanemat 

„Kus laulavad langustid“ –
Delia Owens

„Kya vajutas peopesa
hingavale, märjale maapinnale
ning padurast sai tema ema.“
(Lk 42)

Raamat räägib ühest tüdru-
kust Kyast, kes kasvab üles
padural keset uhket üksin-
dust ja metsikut loodust. Kya
ema ja õed-vennad hülgavad
pere, kuna keegi ei suuda
joodikust vägivaldset isa ta-
luda. Lõpuks lahkub ka isa,
nii jääbki tüdruk täiesti üksi.
Koos looduse ja loomadega
sirgub ta naiseks, kes on ge-
niaalne loodusteadlane, kuid
kellel esineb raskusi inim-
suhetega. Kyal kooliharidust
ei ole ning ta on aastaid vaid
omaette hoidnud. Kuid saa-
bub ka aeg, mil ta hakkab
igatsema ligimese armastust
ja puudutusi. Oma vaba ning
metsiku olemise ja iluga suu-  

dab Kya kaks noormeest ära
võluda, kellest üks on tema
vanim lapsepõlvesõber, teine
linna populaarseim nägus
jalgpallitäht. 
Nii avaneb Kyale täiesti uus
elu, kuid mille tulemusena
sünnib midagi võimatut. 
See lugu on üksindusest ja
üksildusest, suureks kasva-
misest, armastusest looduse
vastu, armastamisest, reet-
misest, hülamis(t)est, sõpru-
sest ning julgusest. Selles
raamatus on igale maitsele
midagi: armastuslugu, täis-
kasvanuks saamise lugu, aga
ka pinev mõrvamüsteerium.

"Aga armastusel on metsa-
linnu süda“ – Kristiina
Ehin

„Pehkind aialipil laulab
hingelind -/ igavesti igavesti
sind“ (Lk 52)

Luulekogu räägib armastu-
sest,  metsadest, mida jagavad
haldjad ja harvesterid, kul-
tuurist, identiteedist, keele-
ja looduskaitsest, üksindusest
ja suhetest. Luuletused on
lüürilised ja põhiliselt riimi-
lised. Teos on väga mitme-
kihiline, sisaldades nii ime-
ilusaid looduslembelisi luu-
letusi kui ka teravamaid
ühiskonda kritiseerivaid värs-
se. Siit leiab ka pikemaid
jutustavamaid poeese. Selles
raamatus on luuletusi igale
maitsele ja sobib  suurepä-
raselt ka neile, kes luulega
alles algust teevad.

generatsiooni. Loos kajastuv
vaimne ja füüsiline vägivald,
mida inimesed pidid tol ajal
läbi elama; (armu)kadedus,
kättemaks, aga ka lunastus
(puhastus) on autori poolt
niivõrd hästi kirja pandud, et
lugeja on justkui ise pea-
tegelane ja kogeb raamatus
kirjeldatut omal nahal. Just
sellepärast ongi „Puhastus“
kujunemas (eesti) kirjandus-
klassikaks.

Tallinna Ülikooli
Õpilasakadeemia 

Rokipidu PTK 12

Detsembrikuu algus oli 66. lennu jaoks toimekas ja kiire.
Veel hilistel õhtutundidel tehti proove selle kooliaasta
suursündmuseks – rokipeoks. Abiturientide korraldatud
tantsulises etenduses võttis osa pea terve lend ning
mõned õpetajad ja direktor. Teele langenud takistustest
hoolimata võlus muinasjutuline rokipidu “PTK 12”
saalitäit rahvast. 

 

Pildid: Alar Tammsalu

Sel semestril toimub kaks inglisekeelset välisõppejõu kursust,
mis annavad hea võimaluse noortel saada kogemuse inglis-
keelses õppes: "USA välispoliitika muutuvas maailmas” ja
“Sissejuhatus arenguuuringutesse". Kursused annavad hea
kogemuse neile gümnasistidele, kes kandideerivad välis-
ülikoolidesse õppima.
Kursus “Akadeemiline kirjutamine inglise keeles” alustab juba
21. jaanuaril, et õpilased jõuaksid kevadise rahvusvahelise
keeleeksami ajaks vajaliku omandada.
Uus kursus “Rahutu mõte: sissejuhatus filosoofiasse” on välja
töötatud ning viiakse läbi Tallinna Ülikooli magistritudengite
poolt. Taas algab mullu kevadel väga hea tagasiside saanud
kursus “Ärimatemaatika algajatele”. Lisaks on võimalik
õppida veel kursustel “Sotsioloogia algajatele”, “Rakendus-
psühholoogia: vaadates tulevikku”, “Noortelaagri abikasvataja
kompetentsid” ning “Kommunikatsioon: reklaam, suhte-
korraldus, ajakirjandus”.
Kursused algavad 4. veebruaril, registreerimine kestab kuni
30. jaanuarini.
Õppetöö toimub ülikooli ruumides 5-6 päeval, enamasti lau-
päeviti. Ühe kursuse maht on 2 EAP-d. Lõpetaja saab TLÜ
täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte
tulevaste õpingute ajal üle kanda. Lisaks on kursuseid võima-
lik arvestada kokkuleppel oma kooliga ka valikainena.

Ühe kursuse maksumus on 40 eurot.
Rohkem infot ja registreerimine aadressil
https://www.tlu.ee/akadeemia 

Noorte omaalgatused sutamiseks põsemikrofonid. 
Sel aastal toimub esimene
ideevoor 
23. jaanuar – 12. veebruar.
 
Ühe idee teostamiseks on
maksimaalne toetussumma
500€, millest kuni 50% võib
kulutada vahenditele. Suure-
mate eelarvetega projektide 
 esitamiseks on vajalik
konsultatsioon noorteoma-
algatuste koordinaatoriga. 

ajakava, eelarve, projekti mõju
ning õpiväljundid. Peale tege-
vuste lõppu on vaja esitada ka
analüüs toimunust ning õpi-
kogemusest. Eelmisel aastal
said alguse viis projekti, mille
raames toimusid tegevused
vaheaja sisustamiseks, ukrai-
na laste väljasõit, noorteüri-
tused ning soetati nii kooli-
kui kogukonnasündmustel ka-

Keila linnas toetatakse ka
käesoleval aastal noorte oma-
algatuslikke ideid. Eesmär-
giks on noorte ideede ja ette-
võtlikkuse toetamine ning
noorte tegutsemisvõimaluste
suurendamine. Konkurss on
suunatud Keila linna noor-
tele. Noortel tuleb oma ideele
toetuse saamiseks läbi
mõelda tegevuse eesmärk,  

Tingimused, hindamiskritee-
riumid ja taotlusvormi leiab
Keila noortekeskuse kodu-
lehekülgelt aadressilt:
 https://www.keilanoortekes
kus.ee/omaalgatused/ 

Info saamiseks võib pöörduda
Keila noortekeskusesse või
kirjutada aadressil:

geter@keilanoortekeskus.ee

Liisa-Lotte Hein
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JÄÄR Armastus: Jääd liiga kauaks peeglisse
vaatama ja armud. Avastad enda juures 

nii palju uusi väärtuslikke omadusi, et su enesekindlus pääseb
otsekui paisu alt välja ning mõistad, et keegi teine ei väärigi
sind. Sinu enesearmastus on ka sinu tõeline armastus, seega
hoolitse selle eest!
Tervis: Kui armastusega on sul kõik tipp-topp, siis tervisega
küll mitte. Kannatad migreeni all ning ei suuda kuidagi
veebruarikuisest nohust lahti saada. Tähed soovitavad hoida
sall kaelas, müts peas, kindad käes ja arst liinil!
Raha: Rahast Sul see aasta puudust kindlasti ei tule. Tänu
sellele, et õpid end avastama ja armastama, leiad Sa ka enda
jaoks täpselt sobiva hobi/töökoha, mis teeb su väga edukaks.
Kasuta võimalust ja täida oma suurimad unistused ning soovid,
sest selleks ei avane just iga päev võimalust, kuid 2023 on just
sobiv aeg!
Soovitus: Reisi! Reisi! Reisi!

VÄHK
kukud natukene veel. Aasta möödub mõõnadega ning ainus,
mis sa tegelikult teha saad, on oodata. Ära lase pead norgu ja
meenuta endale Tammsaare tsitaati: „Tee tööd ja näe vaeva,
siis tuleb ka armastus.“ Võta seda aastat kui võimalust armuda
elusse ja iseendasse.
Tervis: Saad pettumust valmistavad uudised. Nimelt võid kõik
oma lemmikkohukesed, -jäätised ja muud piimatooted
külmkappi taha nurka peita, sest avastad, et sul on
laktoositalumatus. Õnneks möödub kogu su aasta ilma nohu,
köha ja palavikuta. Väikesed võidud, väikesed võidud…
Raha: Hakkad oma muremeelt kasiinodes peletama. Algul oled
edukas ning võidad piisavalt palju raha, et Tallinnast Riiga
sõita, kuid kukud üsna kiiresti põhja. Nimelt jääd pankrotti
ning kolid oma vanemate juurde tagasi.
Soovitus: Sea sammud raamatukokku või -poodi ning soeta
endale mõni eneseabiraamat (sul läheb neid vaja).

Armastus: Sel aastal õnn sind ei saada. Sa
komistad ja kukud… ning siis komistad ja 

su silmade all on mustad teekotid. Kui ta pilk Sinul peatub ning
ta ei pöördugi ükskõikselt ära, vaid küsib Su telefoninumbrit,
tead, et see on inimene, kellega veedad kogu oma ülejäänud
elu. Sel aasta saad Sa lõpuks oma kauaoodatud õnneliku lõpu!
Või hoopis alguse…
Tervis: Hakkad tervislikumalt toituma ja talisuplema. Lisaks
alustad jooksmisega ja vereloovutusega. Imestad, et miks Sa
seda varem teinud ei ole, sest Su enesetunne ja tervis ei ole
kunagi paremad olnud. 
Raha: Otsustad minna merebioloogiks õppima, mis röövib
enamuse Su rahast. Õnneks on Sul väga rikas kaaslane, kes Su
eest hoolt kannab. Samuti mõistad, et kui eriala selgeks saad ja
lõpuks tööle asud, teenid kogu raha tagasi.
Soovitus: Ära muretse nii palju. See takistab Sul olemast
edukas ja imeline, milline Sa tegelikult ju oled.

KAKSIKUD Armastus: Leiad oma hingesugulase
toidupoest, kui kannad pidžaamat ja

oma tööd armastama. Alguses toimib see su jaoks
suurepäraselt, sest see äratab sinus kaua peidus olnud
ambitsiooni, kuid hiljem muutub armastus töö vastu
obsessiivseks. Nimelt ei näe sa tähtsust enam teiste asjades ega
inimestes ning sulgud urgu, kus oled sina ja su eluarmastus - su
töö.
Tervis: Hoiad end piltlikult öeldes vati sees. Talveparka ei
jõuagi sel aastal kappi ning ujumisriideid sa ei suvatsegi välja
võtta. Tulemuseks on see, et sa ei jää kordagi haigeks, mitõttu
sa seda meetodit veel niipea maha ei mata.
Raha: Lisaks rahale, mida toob su igapäevatöö, võidad sa ka
loterii! Sa ei suuda välja mõelda, mida selle rahaga teha, seega
ehitad endale sahvri ja hakkad sinna lihtsalt tonnide viisi süüa
varuma.
Soovitus: Sessioon mõne terapeudi või psühholoogiga ei teeks
sulle küll liiga.

SÕNN Armastus: Leiad, et inimkond ei ole sinu
armastuse vääriline ja hakkad hoopis 

armastusfilm, mis saab su standardiks, kuhu mitte ükski kosilane ei
küündi. Valad aina sidrunimahla oma hingehaavadele. Rahu, ainult
rahu! Varsti komistad peegli otsa, millega tuleb Sulle taas meelde,
keda armastada, keda mitte.
Tervis: Langed sügavasse depressiooni, mis on põhjustatud Eesti
aastaaegadest, seega lendad Hispaaniasse oma tervist ravima. See
plaan võtab väga ootamatu käigu, sest seal kaugel merede taga
saavad su kätte tuulerõuged, kuid tähed on lahked ja teevad su
terveks ning meelitavad tagasi külma Eestisse.
Raha: Lased kõik oma säästud tuulde, kuid imekombel teenid kõik
tagasi. Siis kulutad jälle kogu raha ära, ning avastad oma peidetud
talendi, mis hakkab väga palju sisse tooma ning kolmandat korda sa
juba sama viga ei tee.
Soovitus: Sõbrad manipuleerivad sind mõtlema, et kõik, mida sa
plaanid ette võtta, on ajaraisk. Ära kuula neid ja usalda end!

LÕVI Armastus: Nutad ja virised nagu tavaliselt,
kuid seekord on põhjuseks üks väga naiivne

NEITSI
roomad ta juurde tagasi. Saad peagi aru, miks teie teed lahku läksid,
ja oled selle üle ehk isegi tänulik  Seega saab kokkuvõtlikult öelda, et
õpid sel aastal ühe väga õpetliku õppetunni: vanad teed ei juhata
sind uute usteni. 
Tervis: Kui varem oled suutnud viirushooaegadel haigustest kõrvale
hiilida, siis sel aastal see sul kahjuks ei õnnestu. Veedad peaaegu
kogu talve kuuma teega kodus sooja teki all. Kahjuks ei õnnestu sul
ka suve nautida, sest suvel tabab sind kõhuviirus. Hoia alt ja pane
vaim valmis!
Raha: Võid endale uue ja suurema rahakoti osta, sest sel aastal
hakkab lihapallide asemel taevast raha sadama. Tähed soovitavad
investeerida või see kõik ära kulutada… meid tegelikult ei huvita,
mida sa sellega peale hakkad, aga peaasi, et naudid!
Soovitus: Ära hoia oma viha enda sees nagu tavaliselt. Mine
teraapiasse või poksitrenni, nii säästad end ja oma lähedasi.

Armastus: Sa ei suuda kuidagi unustada oma
eelmist armastust ning aina jooksed ja 

KAALUD
osutuvad ka väärt saagiks, kuid teised lased vette tagasi. Lõpuks
ajavad kosilased Su pea nii sassi, et sukeldud ja püüad uuesti kinni
kalad, kelle enne vette heitsid, ning valid neist kõige sobivama, kuid
osutub, et tema tunded Sinu vastu ei ole samad, seega lõpetad nii
nagu alustasid – üksinda.
Tervis: Külmetushaiguste kimpu Sa tänavu ei satu. Küll aga vaevled
piinavates peavaludes. Samuti osutuvad väga tülikateks külalisteks
kõhuviirused.
Raha: Avastad oma vanavanavanavanemate pööningu põranda alt
varanduse. Investeerid ja saad miljonäriks. Seejärel otsustad oma
võlad tasuda, mis osutub väga kahetsusväärseks, sest pärast seda
oled taas nullis tagasi.
Soovitus: Osta rohkem värvilisemaid riideid. Eesti ilma ei ole vaja
pidevalt kehastada.

Armastus: See aasta lähed Sa üle võlli.
Püüad kaaslasi nagu kalu ning osa neist 

SKORPION
kosilasi rünnata ise sellest aru saamata. Lõpuks, kui kõik on
paaniliselt su juurest ära põgenenud, avastad selle ühe kõige kallima,
kes on su kõrval nii heas kui halvas olnud, ning kostitad teda kinkide
ja oma tingimusteta armastusega. Sina ja su voodi olete kokku
loodud.
Tervis: Sel aastal murrad kogu vasaku poole oma kehast. Veedad
enamuse oma ajast kipsis ja kanasupiga õdusas voodis. 
Raha: Kulutad peaaegu kogu oma raha ravimitele, kuid kui paraned,
hakkad pidutsemas käima ning otsustad oma finantsid DJ tööga
tagasi teenida, mis sul ka õnnestub. Kuna oled sel aastal äärmiselt
ebastabiilne, siis raiskad oma suure vaevaga teenitud raha jälle ära.
Seekord röövivad su raha riided.
Soovitus: Võta endale mõni seltsiline, näiteks koer või kass. Usu
tähti, kui nad ütlevad sulle, et nad on paremad kaaslased kui su
voodi.

Armastus: Otsustad oma mürgiga
kinnisilmi kõiki potentsiaalseid 

PS! Ära võta horoskoopi liialt südamesse. Lumetormi tõttu oli Lisete vaade häiritud.

AMBUR
suundud loomaaeda armud kõikidesse karvalistesse ja
sulelistesse. Su armastus aina kasvab ja kasvab ning lõpuks on
see juba nii suur, et see väljub kontrolli alt. Nimelt kodustad
papagoi, mao, kaks koera ja kolm kassi, kanad, kuked, hobuse ja
kaelkirjaku.
Tervis: Veedad väga palju aega teleka ees „Vallalist kaunitari“
vaatamas ning su nägemine halveneb. Nimelt halveneb see nii
palju, et pead soetama endale +7,5 prillid.
Raha: See aasta su rahakott pigem õheneb, sest pead ostma
umbes kolmekümnele elusolendile süüa. Kuid sa ei lase end
sellest heidutada ning hakkad probleemile lahendust otsima.
Kas sa leiad selle või ei, see kõik oleneb sinu otsustest ja vali-
kutest, kuid tähed ütlevad, et kuula ikka pigem teisi kui ennast.
Soovitus: Sotsialiseeru rohkem. Küll sa siis näed, et inimestes
on ka kübeke headust… või siis mitte.

Armastus: Inimkond vihastab su
viimse närvirakuni välja. Seega, kui 

KALJUKITS
oma elevuse maha ning konutad nurgas edasi. Kuid ühel hetkel
istud teatrisaali saabudes oma „õige“ kõrvale ja mõistad, et see
on nüüd või mitte kunagi, ning sa räägid temaga ja üllatus-
üllatus – ta ei jooksegi minema, nagu sa ette kujutasid. Sel
aastal saad teada, mis värvi armastus päriselt on.
Tervis: Su vaimne tervis saab aasta alguses kannatada. Kuid
näed endaga vaeva ning aasta lõpuks saad mentaalselt
esmakordselt ree peale ja sa naudid seda sajaga.
Raha: Oled äärmiselt edukas karjäärimaastikul, mis sunnib
soetama kaks suuremat rahakotti. Kuid tunned, et pead endiselt
säästma, seega sööd konserve ja põletad vaid äärmisel juhul
tulesid.
Soovitus: Vaata „Tuulepealne maa“ uuesti läbi ja taasavasta
oma armastus kodumaa vastu.

Armastus: Oled väga ebakindel.
Kui keegi silma torkab, surud

VEEVALAJA
toitu, loodust ja loomi, armastad lugusid, raamatuid ja veel
rohkem armastad sa inimesi. Ehk armastad Sa isegi liiga palju ja
nii kujunebki Sinu asjade ning olendite üle romantiseerimine
kaitsemehhanismiks üksinduse vastu. Heida pilk peeglisse ja
armasta hoopis teda, kes Sulle vastu vaatab.
Tervis: Palu vanaemal Sulle villased sokid kududa, sest sel aas-
tal saavad Su kätte külmetushaigused. Samuti valutad sa oma
pead ja selga, seega võid juba heaga midagi ka nende ravimiseks
endale soetada.
Raha: Võtad laenu, et endale kodu ehitada. Kahjuks lastakse
Sind töölt lahti, seega pead vanemate juurde tagasi kolima. Kuid
õnneks võidab Su vanaema loteriiga ja Sa ju tead neid
vanaemasid… Rahakott läheb kopsakamaks ning saad varsti uue
töö ja uus kodu saab teise korruse!
Soovitus: Kuula oma lähedasi, nad teavad, millest nad räägivad.

Armastus: Armastad armasta-
mist. Armastad elu, armastad 

KALAD
mõistad, et see oli viga, kuid ei suuda temast lahti lasta, ka tema
ei suuda. Ajapikku õpite üksteist tundma ning armastus lööb
õide. On see siis saatus või kokkusattumus; me ka ei tea…
Tervis: Oled hooletu ja nakatud absoluutselt igasse
nakkushaigusesse, mis sel aastal levib, kuid suudad need
imekombel alati ühe päevaga alistada. Ka tähtedel on omad
lemmikud.
Raha: Sel aastal saadab sind ka rahaõnn. Ostad endale uue kodu,
reisid ja külastad luksuslikke restorane, kuid raha ei saa kuidagi
otsa. Lõpuks otsustad teiste mõjutustel investeerida ja saad veel
rikkamaks. Saad nii rikkaks, et saad sõimukõne Elon Muskilt.
Soovitus: Roni puu otsa ja lase oma sisemisel väikesel lapsel
lõbutseda.

Armastus: Oled kärsitu ja valid endale
esimese ettejuhtuva paarilise. Peagi 


