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26. aprilli varahommikul star-
tis buss koos poistega Petse-
risse. Pärnust võtsime peale 
tütarlastekoori Eliise. Pärast 
lõunat ületasime piiri. Venelas-
te piirikontroll oli väga karm ja 
tõhus. Pärast piiri pisut sõitu ja 
olimegi kohal. 

Meie ööbimispaigaks oli 
Petseri lastekodu. Meid võeti 
väga soojalt vastu. Pärast sööki 
läksime kohe esimesse proovi. 
Me esinesime kunstikoolis, kus 
praegu ööbivad lapsed, kes ela-
vad lastekodus. Neile kontsert 

meeldis ja elati väga kaasa.
Õhtul tegid oma esituse 

rebased. Oma esimeseks üles-
andeks said nad valida laulu, 
millele nad tegid playback’i. 
Nad valisid Bruno Marsi, mis 
tuli neil suurepäraselt välja. 
Esimese päeva lõpuks olid 
poiste arvamused Venemaast 
väga erinevad.

Järgmisel päeval enne kont-
serti oli vaba aeg. Kontsert 
toimus kirikus. Väga palju rah-
vast ei olnud, aga eestlasi oli 
küll. Pärast kontserti läksime 

Petseri Püha Uspenski kloost-
risse. Seal räägiti kloostri elust 
tänapäeval ja kuidas elati va-
nasti. Näidati ka koopaid, kus 
mungad elasid enne, kui ehitati 
klooster. Nendesse koobastes-
se kaevati auke, kuhu maeti 
mungad. Kui on soov saada 
terviklikku pilti, peab ise ko-
hale minema. Kloostris käidud, 
sõitsime Petserist välja ning 
külastasime Irboska kindlus-
muuseumi. Seal räägiti meile 
Venemaa kaugest minevikust 
ja näidati venelaste sõjava-

rustust. Tutvustati ka elumaja, 
kus elasid vanasti kaupmehed. 
Irboska kindlus nägi täitsa hea 
välja, arvestades, et 2012. aas-
tal tähistas Irboska 1150 aasta 
möödumist esmamainimisest 
Venemaa vanimas kroonikas. 
Kui saabusime tagasi Petse-
risse, viisime lastekodu lastele 
Eesti komme. Nemad kutsusid 
meid diskole. Rebastele anti 
ülesandeks teha “Gangnam 
style’i.“ Nad sidusid selle 
“Saaremaa valsiga“.

Reisi viimasel päeval käi-

sime tohutus kaubahallis, kus 
oli kõike. Pärast poodlemist 
sõitsime Pihkva kremlisse. 
See oli uhke kindlus, mille 
taastamistööd olid lõpetatud. 
Müüride taga oli tohutu kirik, 
mis, nagu venelastele kohane, 
oli kaunistatud kullaga. Kuna 
oli palmipuude püha, oli terve 
kirik rahvast täis. Meile tehti 
ka linnaekskursioon. Seejärel 
sõitsime tagasi Petserisse, sõi-
me ja hakkasime sõitma piiri 
poole. Tee peal läks meil buss 
katki. Kui olime tagasi kodu-

maale jõudnud, jäime ootama 
uut bussi, mis meid koju tooks. 
Vahepeal jõudsid rebased oma 
koori kiituse ja vande ära anda. 
Ja siis tuligi buss. Jõudsime 
ilusti Pärnusse ja sealt ka praa-
mile. Tuli natuke kiirustada, 
aga noh, saarlaste värk.

Poiste muljed on väga head, 
neile meeldis, aga väljend 
“võimalik ainult Venemaal“ 
pidas paika ja ma ei tee nalja!

Paul-Mark Pihl,
Saaremaa Poistekoori laulja 

ja Kärla põhikooli õpilane

Ühiselt laulsime kirikus. Koori ees olid tütarlastekoori Eliise dirigent Kai-Tõe Ellermaa ja 
meie koorijuht Veikko Lehto. FOTOD: erakogu

Saaremaa poistekoor käis Venemaal lauluretkel

Kooride rebased võtsid oma etteastet väga tõsiselt.

VASAKUL: Kures-
saare gümnaasiumi 
õpetajad Merike 
Kivilo (vasakul) ja 
Marje Pesti posee-
rivad koolilehe re-
porteritele. Karmen 
Pugi (keskel) hindab 
olukorda.

Tavapärane europarlamendi saadikute istung. Osatäitjad (vasakult): Martin Jakson, Karl Riim, Marek Kesküll, Kristjan Teär 
ja Pia-Lotta Toom. FOTOD: Anneli Tarkmeel

Saaremaa saadikud Strasbourgis

Valmistati ette video, mille 
valmimisele aitas kaasa küll 
terve klass, aga tehnilise poo-
le eest vastutas Jako Jõgi. 
Heal tasemel teostatud töö 
tagas tema klassikaaslastele 
sissepääsu Euroscola päevale, 
mida Euroopa parlament on 
korraldanud juba 20 aastat. 
Igal aastal võõrustatakse nii 
kümmet tuhandet noort.

Eile istusid 24 saarlast euro-
parlamendi saalis ja mängisid 
Kelameid ja Tarandeid, osa-
lesid töötubades ja hääletasid 
seal arutatud teemasid.

Peab tunnistama, et ei olnud 
midagi uinutavamat kui pikad 
võõrkeelsed kõned ja kohati 
laialivalgunud diskussioon. Nii 
mõnigi noormees vandus unele 
alla. Samas kuulati huviga 
koolide esitlusi, mis lühidalt 
andis võimaluse saada aimu 
20 riigi kultuurist.

Päevajuhid õhutasid noori 
rääkima lisaks inglise keelele 
nii prantsuse, hispaania kui 
saksa keeles, kuid tundus, et 
noorte jaoks üle terve Euroopa 
on ühiskeeleks konkurentsitult 
inglise keel.

Töögruppide tegevus elav-
nes tunduvalt. Sealset tegevust 
jälgides uurisin noorte inglise 
keele oskuse kohta. Üks noor 
saarlane julges tunnistada, et 
tema uskus, et ta oskab keelt 
paremini. Teine jällegi ei näi-
nud oma keeleoskuses mingeid 

puudujääke.
Igal juhul oli Euroscola päev 

noortele õpetlik kogemus. 
Europarlamendi saadiku töö 
ei ole ehk nii glamuurne, kui 
see kaugelt paista võib. Pikad 
koosolekud ja töögruppides 
osalemine nõuab suurt kes-
kendumisvõimet ja kannat-
likkust.

Järgmisel aastal on tulemas 
europarlamendi valimised ning 
enamik eilsetest “parlamendi-
saadikutest“ saab valimisea-
listeks. Noored eurooplased, 
küsige neilt järele, mille põhjal 
nad otsuse teevad. Euroopa on 
juba päris pikka aega olnud ka 
Eesti asi.

PAREMAL: Euroscola 
päeval tegi Strasbour-

gis asuva Europarla-
mendi istungitesaalis 

üheminutilise ette-
kande ka 10.b klassi 
õpilane Evelin Sepp, 
publikuks tulevased 

Euroopa hääleõigus-
likud kodanikud 20 

riigist.

Eelmisel sügisel kan-
dideeris Kuressaare 
gümnaasiumi 10.b klass 
Euroscola projektikon-
kursil valdkonnas “Ak-
tiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise so-
lidaarsuse aasta 2012“. 


