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Huvi Euroopa vastu 

Tänapäeva maailm on keeruline koht ning seepärast tuleks igale inimesele kasuks sellega 

kursis olla, ilmaasjade kohta teadmine ja nendest huvitumine on alati ka igale treffneristile 

auasi olnud. Euroopa Liit (EL) moodustab praegusel ajajärgul arvestatava osa 

„maailmaasjadest”, selleteemalisi arutelusid püüab kõrv kinni nii koolisööklas kui 

klassiruumis. Kelle huviringi poliitika, riigid ja liidud aga ei kuulu, peavad ometi lugu 

võimalusest ilma viisadeta ning valuutat vahetamata reisida. Seega võib väita, et EL puudutab 

eranditult meid kõiki. Kui inglise keele õpetaja Katrin Ojaveer rääkis meile võimalusest 

korraldada Hugo Treffneri Gümnaasiumis Euroopa teemaline päev ning õnnestumise korral 

lisaks veel Strasbourgi Euroscolale sõita, oli huvilisi rohkem kui küll. Võimalusest haarati 

koheselt kinni - enne sama päeva lõppu oli 24-liikmeline korraldustiim koos.  

Järgneval nädalal toimus kaks koosolekut. Esimene neist oli puhtakujuline ajurünnak, kus 

kõikvõimalikud ideed õhku visati. Vahetati mõtteid nii võimalike tegevuste, võistluste kui ka 

päeva dekoratiivse poole osas. Teisel koosviibimisel püüti õhku visatud ideed uuesti kinni 

ning valiti välja need, mis reaalset rakendust leidma pidid. Loodi komiteed, kes vastutasid 

mingi valdkonna või tegevuse eest (nt dekoratsioonid, kooliraadio, esinejate leidmine). Pärast 

seda koonduski vestlus peamiselt tiimidesiseseks. Mõttetöö kõrvalt hakkasid usinamad juba 

ka kampaaniat tegema - käidi klassist klassi ja tutvustati, mis kõik Euroopa päeva raames 

plaanis on ning ergutati kõiki kõigest osa võtma. Isekeskis panid grupid oma täpse 

tegevuskava paika ja asusid töö kallale. Järgmise nädala kokkusaamisel kandsid kõik oma 

progressi ja veel astumata sammud ette. Vaieldi selgeks viimsed detailid ning jäädi ootama 

lähenevat Euroopa päeva. Auhindadega toetas meid Hugo Treffneri Gümnaasium. 

 

 

 

 

 

 



Teistmoodi ajalooring 
 

Hugo Treffneri Gümnaasiumis toimub teisipäeviti ajalooring, mille eestvedajad on 

ajalooõpetajad Aare Ristikivi ja Kristiina Punga. Euroopa päeva avaüritusena kutsusime 9. 

mai pärastlõunal ringi rääkima Süüriast pärit arstiharidusega põgeniku Hussam Rashidi. Ta 

rääkis ja näitas meile videoid Süüriast enne sõjaaega, rõhutades, et Süüria oli samasugune 

nagu Euroopa. Veel rääkis ta oma ohtlikust teekonnast Kreekasse ning saime teada, et üks 

illegaalne koht kohutavate tingimustega laeval  läks talle maksma 2000 eurot. Bürokraatia, 

millest tuli uue elukoha ja põgenikustaatuse saamiseks läbi närida, ei olnud samuti kergete 

killast. Perega siia tulnud mehe jaoks olevat kõige raskem eesti keele õppimine. Tuli juttu ka 

terrorismist, mees rääkis erinevatest leeridest, kes Süürias omavahel võitlevad ja 

välisriikidest, USAst ja Venemaast, kes neid toetavad. Samuti puudutas ta jutus muutusi ja 

ISISe teket. Saime teada, et süürlased ise toetavad Assadi, sest viimase võidul saabuks 

Süüriasse kõige kiiremini stabiilne elu. Omavahel on konfliktis Assad, kurdid, 

revolutsionäärid ja ISIS, kes revolutsionääridest mingil hetkel lahku lõi. Loomulikult oli info 

otsesest allikast suurepärane vahend Süürias toimuvast selgema pildi saamiseks. Meile 

teadaolevalt pole koolis ükski sõjapõgenik varem loengut andmas käinud ning temalt 

küsimuste küsimine oli suurepärane silmaringi avardav võimalus. 

  
Foto: Markus Uppin 

 



Gümnasistid aarde jälil 
 

Üks esimesi ajurünnakul kõlanud ideid oli aardejaht, millesarnase edukat toimimist olime 

varem ise kogenud. Mängu mõte seisneb selles, et mitmesse eri kohta koolis  peidetakse 

küsimused justnagu aarde juurde juhatavad juhtnöörid. Vastaval korraldusmeeskonnal tuli 

lahendada mitmeid tehnilisi küsimusi: kas küsimused teha QR-koodidega või paberi peal, kas 

võistluse puhul arvestada ka aega, kuhu peita küsimused ja mõndagi muud. Pärast 

argumentiderohket diskussiooni jõuti detailide osas konsensusele ning asuti lõplikult kõike 

paika seadma. Mõeldi välja 8 Euroopa Liidu teemalist küsimust, mis pidid osalejaid mitte 

ainult aardeni juhatama, vaid ka nende silmaringi laiendama. Võistlejate elu kergendamiseks 

otsustati küsimused tuua õpilasteni paberile trükituna. 10. mai hommikul peideti küsimused 

esimese korruse pimedatesse nurgatagustesse ning esimese pika minutilise vahetunni alguses 

läks aardejaht lahti. Igast klassist osales vähemalt üks kaheliikmeline võistkond, mis tõi 

osalejate arvu kahekümnest ülespoole. Esimest kaht meeskonda autasustati Hugo Treffneri 

Gümnaasiumi šokolaadidega. 

  
Foto: Eva Liisi Ojaveer 



Euroopa läbi objektiivi 

Rõhumaks Euroopa Liidu ühtsusele, soovisime igale klassile ka ühisülesande välja mõelda, 

fotolavastus tundus olevat piisavalt lihtne, kuid samas humoorikas. Vastav komitee valis välja 

kümme portretreeritavat riiki, igaühe kohta kümme märksõna ning tutvustas ülesannet 

klassidele, samaaegselt loositi riigid välja. Reegliks sai seatud, et punkte toob kasutatud 

märksõnade hulk ning seejärel kujuneb määravaks õpetajatest koosneva žürii otsus. Nagu ikka 

klassiürituste puhul, oli siingi „lati alt minejaid”, kuid meieni jõudis ka mõni tõeliselt 

vaimukas lavastatud kaader.  

 
Saksamaa: pretzel, Cobra 11, ordnung, 7:1, õlu, Komissar Rex, Hildebrandt, Merkeli liimitud käed, 

"Kirgede torm", autobahn. Foto: Jarl Joosep Malõšev 

  
Kreeka: Jumala skulptuur, Zeus, templid, Priidu Beier, müütilised olendid, olümpia, filosoofia, „this 

is Sparta“ ja kreeka jogurt. Foto: erakogu 



Usinate õpilaste nobedad näpud 
 

Koolitundidest tuntuks saanud Kahooti viktoriini korraldamine tekitas korraldajates samuti 

algusest peale vaimustust. Lõbusas formaadis faktiteadmiste kontroll on paljudele meele 

järele, osalejate arv kinnitas seda samuti. Mängima tuli 21 tiimi, kes täitsid terve 

auditooriumi, osa võttis ka õpetajate võistkond. Kõikide tiimide peale kokku olid ~60% 

vastustest õiged. Seda peetakse ka üldiselt viktoriine korraldades üsna heaks tulemuseks, sest 

number näitab, et küsimused polnud liialt keerulised, kuid samas ka mitte üleliia kerged. 

Viktoriini alguses olid lihtsamad küsimused ning raskusaste tõusis mängu jätkudes. 

Võitjameeskond oli kümnendast klassist ning auhinnalistele kohtadele jagati ka kooli 

šokolaadi. Küsimusi oli 22 ning kõik olid mingil moel seotud Euroopa Liiduga, mõned näited: 

 

 Mis organisatsioon oli Euroopa Liidu eelkäija? 

 Mis lepinguga loodi EL? 

 Milline neist pole Euroopa Liidu institutsioon?  

 Mis on Euroopa Liidu juhtlause? 

 Milline Euroopa Liidu liikmesriik on pindalalt väikseim? 

 

Tagasisidele vastanutest 100% nõustusid, et õppisid midagi uut ning samasugusel konsensusel 

oldi küsimuse puhul, kas soovitaksid sedasama mängu ka teistele. 

 
Foto: Eva Liisi Ojaveer 



Referendum 

Nii nagu loeb rahva hääl Euroopa Liidus, luges see ka meie Euroopa päeval. Andsime 

õpilastele võimaluse osaleda referendumil ning panna oma sõna ja arvamus maksma, 

vähemalt ideeliselt. Rahvahääletuse teemaks oli endiselt ajakohane rändekriis ning 

pagulaskvoodid. Eeskujuks võtsime 2016. aastal Ungaris korraldatud referendumi. 

Küsimusele ,,Kas soovite, et Euroopa Liidul oleks õigus volitada mitte-Eesti kodanike 

kohustuslikku ümberasustamist Eestisse isegi ilma Riigikogu heakskiiduta?” vastas meie 

koolist 76 õpilast, kelle hulgast 57 inimest (75%) leidsid, et sellist võimalust Euroopa Liidul 

olema ei peaks ning vastasid referendumi küsimusele eitavalt. Referendum toimus 

veebipõhiselt QR-koodide abil. Referendum koos tutvustusega on leitav siit: 

https://www.surveymonkey.com/r/FZXPNBK  

Oliver Cromwellist Hugo Bossini 

Päeva magustoiduks jäi mälumäng, millel, nagu kõigel muulgi sel päeval oli küljes Euroopa 

maik. Mõtteraginat tuli korraldama meie enda kooli eelmise aasta vilistlane Ilmar Uduste. 

Mäluga mängimise üritused on Treffneri gümnaasiumis juba niigi populaarsed ning kuna 

antud viktoriin oli osa päeva jooksul toimuvast üldvõistlusest, siis oli sel puhul saal osalejatest 

pungil. Kokku küsiti õpilastelt seitsme kuueminutilise vooru jooksul 35 vägagi eripalgelist 

küsimust. Viimase küsimuse lõpuks oli esikoht ülekaalukalt kindlustatud ajaloohuvilistel 

abiturientidel. Sellest hoolimata jäi pinge ikkagi lõpuni õhku, sest kolmandat kohta jagasid sel 

hetkel kaks tiimi - vaja oli korraldada „viigilahutaja”. Mängu toodi muusika, küsiti kahte EL 

liikmesriigi hümni ja kahte klassikalist pala. Auhinnašokolaadidele lisandusid võistlejate 

pikema pingutuse eest ka mälupulgad. Olime korraldajale tänulikud kindla tunde eest, et 

maailma kohta käivasse teadmistepagasisse sai päeva lõpuks nii mõndagi juurde laotud.  

 

Mälumängu küsimused leiab siit: https://docs.google.com/document/d/1SsSE5Cj3eQQO-

zWL3k5mIbPgmjSRuTSqJy3s04CKrn0/edit?usp=sharing 

Omamoodi lähenemine Suure Lombi tagant 

Nädala otsustasime lõpetada ühise filmivaatamisega. Kui siiani olime keskendunud otseselt 

Euroopa Liidule, siis filmiga soovisime Liidu asetada maailma konteksti. Valituks osutus 

Michael Moore'i film „Where to Invade Next", mis võrdleb Ameerika välispoliitikat Euroopa 

riikide omaga. Moore on tuntud Ameerika filmitegija, kes ei karda avaldada oma arvamust 

https://www.surveymonkey.com/r/FZXPNBK
https://docs.google.com/document/d/1SsSE5Cj3eQQO-zWL3k5mIbPgmjSRuTSqJy3s04CKrn0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SsSE5Cj3eQQO-zWL3k5mIbPgmjSRuTSqJy3s04CKrn0/edit?usp=sharing


ning julgeb seista oma väljaütlemiste eest. Läbi oma loomingu teeb mees mitmeid 

tähelepanekuid selle kohta, mida USA Euroopalt õppida võiks. Film osutus küll väga 

harivaks, kuid Euroopa tõstmine õpetajarolli tekitas südamesse ka pisikese uhkuse- ja 

rahulolutunde. See soe emotsioon sobis suurepäraselt möödunud päeva üle muljetamiseks 

ning pidustustele joone alla tõmbamiseks.  

Pane õigele sagedusele! 

Pidupäevast said tahes-tahtmata osa kõik, kes 10.mail koolis viibisid, sest juba alates 

esimesest vahetunnist kõlas üle koridoride Euroopa Liidu hümn - alustas Euro FM. 

Raadiotiim oli kokku otsinud kõigi Euroopa Liidu riikide muusikat, žanrid ulatusid klassikast 

Eurovisioonini ning rahvalauludest elektroonilise muusikani. Loomulikult muutusid 

unimütsid erksamaks, kui mängima hakkas ABBA “Money, Money, Money”, kuid üllatavalt 

hästi võeti vastu ka näiteks Slovakkia rahvamuusika. Lugude vahele olid põimitud tõsised ja 

vähem tõsised faktid, näiteks kas teadsite, et hollandlased on Euroopa suurimad kohvijoojad? 

Vaatamata paarile tehnilisele viperusele olid vahetunnid raadio saatel hoopis särtsakamad 

ning võis kindel olla, et Euroopa jõudis treffneristideni kõikide meelte kaudu. 

Ajakirjaniku külaskäik 

Et õpilased saaksid end ehtsate euroametnikena tunda, oli koolis kohal ka päris press. Meil 

käis külas ajakirjanik Tartu Postimehest, kes tegi ajalehte uudisloo päeva tähistamisest meie 

koolis. Mari-Liis Pintson tegi lühiintervjuu korraldajatega, et saada päevast parem ülevaade ja 

kuulata ka nende endi organiseerimisega seotud emotsioone. Kohal olnud fotograaf tegi pilte 

esinejast Mart Noormaast ning direktorist, korraldajatest, aatriumis lehvivatest lippudest ning 

päevale kohaselt riietunud õpilastest. Uudislugu ilmus nii paberkandjal kui ka Tartu 

Postimehe internetilehel.  

Artikli leiab järgmiselt lehelt:  

http://tartu.postimees.ee/4108095/gumnasistid-kehastusid-euroametnikeks 

Pintsak ja pliiatsseelik 

Kooli õhustiku ilmestamiseks palusime õpilasi end tol päeval riietada nii, nagu Euroopa Liidu 

institutsioonides kombeks. Unistasime juba varakult, et kool täituks vastaval päeval 

portfellide, ülikondade, valgete särkide ja kontsakingadega. Selle saavutamiseks tuletasime 

dress code’i meelde igas klassis eraldi ning märkisime soovi ära ka Facebooki ürituses, 

http://tartu.postimees.ee/4108095/gumnasistid-kehastusid-euroametnikeks


sealsamas andsime näiteks lipsusõlmede kohta käivat stiilinõu. Korraldajate suureks rõõmuks 

võtsid väga paljud õpilased meie riietumisalaseid palveid kuulda: kooli peal ajas asju 

hulgaliselt  tõsiseltvõetava ilmega šikke tüdrukuid ning vägagi galantseid noormehi, kellest 

soovis isegi Postimehe reporter eraldi grupipildi teha. 

 
Foto: Sille Annuk 

Ära Schengeni-alast välju!  

Sel päeval ei olnud ennast üles löönud mitte ainult õpilased, vaid ka kool. Olime juba õhtul 

enne 9. maid käinud tühjendamas Tartu Ülikooli lipuvaramut ning nüüd särasid kõigi 28 

liikmesriigi värvid aatriumi päikesesäras justkui rambivalguses, aukohal oli 12 kuldtähega 

sinikangas. Seoses lippude väljapanekuga tekkis väike jooksev probleem, mille lahendamine 

aga hoopis uue ja vahva mõtteni viis. Aatriumi kaunistades tekkis mure - mis siis saab, kui 

keegi üle lipuvarraste astuma hakkab ja need maha ajab? Mini-ajurünnaku tulemusena sündis 

mõttevälgatus - lipuvarraste alla jääv tee on lihtsalt Schengeni-ala väline ning ilma viisata 

keegi lihtsalt ei pääse sinna. Dekoratsioonitiim joonistas maha viisavaba ala piirid ning pani 

üles hoiatussildid. 

Klasside sildid olid asendatud erinevate riikide eurosaadikute nimede ja piltidega,  et 

tutvustada õpilastele Euroopa Parlamendi liikmeid. Ka õpetajate toad said endale uued sildid - 

Euroopa Liidu institutsioonide nimed. Teadmistejanustele valmistasime infostendi, mis 

tutvustas kõigi institutsioonide tööülesandeid. Samuti oli seinal suur ja põhjalik ajajoon, mis 

näitas tähtsamaid sündmusi Euroopa Liidu kujunemisloos. Ebatavaline lisand infostendil 

tunniplaani kõrval oli näide sellest, milline võiks välja näha tavaline eurosaadiku tööpäev. 



Esinejad kaugelt ja lähedalt 

Kuigi tundsime ennast organiseerimise lõpusirgel olles juba üsna tarkade ja tähtsatena, 

kutsusime end harima veel hoopis targemad ja tähtsamad. Esimene esineja oli eelnevalt 

mainitud ajalooringi väisanud Süüriast pärit arst. Tundide ajal loengute organiseerimine on 

aga hoopis midagi muud - tuli teha palju koostööd juhtkonnaga, mis oli enamikule 

korraldajatest uus kogemus. Koostöö sujus aga niivõrd hästi, et iga 10. ja 11. klassi õpilane 

sai osaleda vähemalt ühel loengul.  

Külalisküsimuste komiteel oli päeva alguses raske täiesti muretu olla. Kardeti, et näiteks 

ajakavad ei klapi või et viimasel hetkel jätab mõni esineja tulemata, kuid kõik see oli asjata. 

Külaliste vastuvõtmine, õigesse kohta suunamine ning hilisem tänamine läksid kõik kui 

õlitatult. Kuigi EL oli endiselt päeva üldnimetaja, varieerusid ettekannete teemad suuresti. 

Mõni klass sai kuulda liidu toimimisest ja Brexitist, teised aga näiteks Euroopaga seonduvast 

elufilosoofiast. Esinejate sobivuse indikaatoriks peame ettekannete lõpus esitatud küsimuste 

hulka - mõnel juhul moodustasid nad lausa poole kogu loengu ajast. 

 
Erkki Bahovski (Diplomaatia peatoimetaja, töötab Euroopa Komisjoni Eesti esinduses)  

Foto: Markus Uppin 



 
Vasakult Felix Andersson (Rootsi saatkonna Euroopa Liidu asjade ekspert), Kristiina Punga (HTG 

ajaloo-ja rootsi keele õpetaja), Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse Tartu filiaali juhataja 

alates ning Tartus asuva Rootsi aukonsulaadi aukonsul. Foto: Raiko Kittus 

 

 
Vasakult Ott Ojaveer (HTG direktor), Mart Noorma (Tartu Ülikooli õppeprorektor, Rakett 69 

kohtunik, Eesti tudengisateliidi programmi algataja), Mihkel Hõlpus (HTG 11A klassi õpilane ja üks 

ürituse korraldajatest). Foto: Eva Liisi Ojaveer 



 

 
Veiko Spolītis (Läti Seimi liige) esineb 10. ja 11.klasside õpilastele. Foto: Saimi Kortelainen 

Võis rahule jääda 
Reedel sai iga tiimiliige korduvalt vastu võtta õpetajate kiidusõnu, et ühtegi nii osavalt 

korraldatud üritust ei ole meie koolis ammu toimunud. Olime paari päeva sees ellu viinud 

midagi, mis on täiesti meie oma, kuid samas kõrge ja kuidagi pidulik, täpselt Euroopa Liidu 

moodi. Rõõmsa käed-külge-tuhina ning üleva meeleolu segu oli valdav ka neljapäevaõhtusel 

jalutuskäigul koolist TÜ peamajja, kui oli aeg tagastada lipud. Nagu ikka pidustuste otsi 

kokku tõmmates, tekkis ka nüüd korraldustiimi liikmetel pisut tühi tunne. Samas mõistsid 

kõik vaikimisi, et aasta pärast saabub jälle uus Euroopa päev ning niikaua kuni see on meie 

võimuses, tähistatakse seda ikka ja jälle, põhjendatult ja suurejooneliselt.  

Päevast jäävad mälestuseks fotod ja järelfilm: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6cAJQWuT7tQczhqNjBHLWhSYnc 

https://www.youtube.com/watch?v=pesNsblB8Fw&lc=z13ws1hqhq22tbk01223yrmhwqvnwz

q2h 

Täname Euroopa Parlamendi Infobürood Eestis võimaluse eest osaleda Euroscola konkursil. 

Samuti täname kõiki, kes meie ettevõtmisele nõu ja jõuga kaasa aitasid: 

Rita Hade  (Tartu Ülikool) 

Kristiina Punga (HTG) 

Aare Ristikivi (HTG) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6cAJQWuT7tQczhqNjBHLWhSYnc
https://www.youtube.com/watch?v=pesNsblB8Fw&lc=z13ws1hqhq22tbk01223yrmhwqvnwzq2h
https://www.youtube.com/watch?v=pesNsblB8Fw&lc=z13ws1hqhq22tbk01223yrmhwqvnwzq2h
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