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Sissejuhatus 

Kooli kultuuriliste mälestuste kogumik on selle asutuse minevikus toimunud tunniväliste 

tegevuste ja sündmuste jäädvustuste kogum. See võib olla komplekteeritud nii kirjalikus kui 

ka mõnes muus vormis. Kogumik kui arhiiv on kasulik vahend kooli ajaloo säilitamiseks. 

Samuti on see ka lihtsalt mälestus toimunud tegevustest. 

Tallinna Nõmme Gümnaasiumil on aktiivne kultuurielu, mille jäädvustused ei ole korrastatud 

tervikuna siiani eksisteerinud. Üritusi on palju ning materjale neist samuti, kuid nad kõik pole 

ühest konkreetsest kohast kättesaadavad. 

Tahame, et koolis oleks ühtne kogum kõikide toimunud sündmuste jäädvustustest ning 

ülevaade traditsioonidest. Kõigile kättesaadav andmebaas on kasuks nii kooli personalile kui 

ka endistele, praegustele ja tulevastele õpilastele. 

Kogume kokku teemakohaseid materjale ning paigutame need andmebaasidesse. Aktiivses 

asjaajamises lõpetatud dokumendid tuleb ka süstematiseerida. 

Tutvustame koolis toimuvaid üritusi. Parim viis informatsiooni saamiseks kooli traditsioonide, 

nende tekke ja muutuste kohta on küsitleda neid, kes on ise nende sündmuste kulgemisele 

kaasa aidanud, aluse pannud või kõrvalt jälginud. Selleks küsitleme järgmisi õpetajaid: Tiiu 

Pärn, Maritsa Lens, Karin Klemmer, Tiia Tondi, Heiti Aarna ja Kadri Liivaleht. 

Tahame teha lühiülevaate Eesti endise presidendi Lennart Meri seosest Tallinna Nõmme 

Gümnaasiumiga. Kirjutame ümber tema kooli sünnipäevaaktustel peetud kõned, tagamaks 

need ka kirjalikus vormis. 

Lõppeesmärgiks on kogutud materjalist, mis on korrastatud ja digiteeritud, teha kooli 

kultuuriliste mälestuste kogumik. 
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Ülesanded 

1. Koguda kokku võimalikult palju materjale ja need kategoriseerida. 

2. Valida sobiv(ad) andmebaas(id). 

3. Uurida ja kirjeldada, mis ajast ja millised traditsioonid koolis kehtivad (lühidalt). 

4. Leida sobiv variant materjalide digitaalsesse vormi tegemiseks. 

5. Teha kogu materjal digitaalseks. 

6. Panna üritused ajalisse järjekorda. 

7. Lühidalt tutvustada Lennart Meri ning tema poolt peetud kõned ümber kirjutada. 

 

Töö käik 

1. Eesmärkide püstitamine. 

2. Materjali hankimine. 

3. Olemasoleva kategoriseerimine ning ülesmärkimine ajalisse järjekorda. 

4. Kooli ajaloo lühitutvustuse tegemine. 

5. Lennart Meri kõnede ümberkirjutamine. 

6. Õpetajate küsitlemine. 

7. Küsitluste alusel ürituste kirjeldamine. 

8. Materjali korrastamine. 

9. Kõikide andmete lisamine andmebaasi(desse). 

10. Andmete hoidmise võimaluste kirjeldamine ning kindla otsuse langetamine. 

11. Kõvaketta kui andmehoiu hankimise võimaluse uurimine koolilt. 

12. Kodulehe ülesehitamine. 

13. Kodulehele materjali lisamiseks mõeldud juhendi valmistamine. 

14. Töö vormistamine. 
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1 Kooli traditsioonid 

Tallinna Nõmme Gümnaasiumil on kirju ajalugu. Eelkäijaks oli 1929. aastal asutatud algkooli 

lõpetanutele mõeldud ja humanitaargümnaasiumi kava järgi töötanud Nõmme Linna 

Üldhariduslik Täienduskool. Nimedeks on olnud veel Nõmme Linna Ühisgümnaasium, 

Nõmme Progümnaasium ja sõja ajal Tallinna X Gümnaasium. Pärast sõda sai kool nimeks 

Tallinna X Keskkool. Seda kandis kool 1991. a. maini, mil ta Tallinna Linnavalitsuse otsusega 

nimetati Tallinna Nõmme Keskkooliks. Juunist 1994. a. kannab kool Riigi Kooliameti litsentsi 

alusel taas Tallinna Nõmme Gümnaasiumi nime. Juuni 2006 Tallinna Linna Volikogu 

määrusega liideti Nõmme Gümnaasiumiga endine Hiiu Põhikool. Kool alustas sügisel tööd 

kahes majas. (Ajaloost lühidalt 2013) 

Vaatamata kõikidele läbi aegade toimunud muutustele on kool suutnud säilitada oma 

traditsioonid. Kooli ajaloo kõige dokumenteeritumad on viimased aastakümned ja just 

sellepärast me neid ka käsitleme. Praegu on kõige sügavamalt juurdunud traditsioonid 

jõulukontserdid, -hommikud, aastapäevad, luulekavad ja lõpukellad. Hääbunud on aga 

kõnevõistluse Tornikõne korraldamine. 

 

1.1 Jõulukontsert 

Jõulukontsert on kõige väärikam üritus õppeaastas. Jõulukontserdi aluseks võetakse mõni 

muinasjutt või teema (armastus, talv, tähed jne), mis ühendab segakoori ja solistide laulud 

tervikuks. Mõnel aastal lavastatakse ka sama teemat puudutav näidend. 

Tänapäevased jõulukontserdid kujunesid välja Nõukogude-aegsetest nääride 

tähistamistest. Tol ajal pidi sündmus kindlalt toimuma uue aasta ja jõulude vahel. Lavale 

pandi esinema see, kes miskit vähegi oskas. Mingit tervikut ei pandud kokku. (Aarna 2013) 

Hiljem hakati neid üritusi nääride asemel nimetama talveõhtuteks. Koolis käisid esinemas 

muusikakeskkooli ansambel ja solistid. (Pärn 2012) 

Mitmeid aastaid polnud koolis koori. 1986. aastal tuli Nõmme Gümnaasiumisse 

muusikaõpetajaks Anu Tõrs (praegu Anu Sepp), kelle eestvedamisel moodustati taas 

segakoor. Tänu selle olemasolule toimuski samal aastal esimene tänapäevasele 

jõulukontsertide traditsioonile alust panev üritus. (Lens 2012) 
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1.2 Jõuluhommikud 

Jõuluhommikutel esitab rühm õpilasi kooli raamatukogus laule, mängitakse pille ja 

jutustatakse lugusid. Jõuluhommikute eesmärgiks on luua jõulumeeleolu. 

Need said algatatud 1990ndatel õpetaja Maritsa Lensi poolt. Õpilased võtsid selle omaks 

ning see muutus traditsiooniks. 

Varem peeti jõuluhommikuid treppidel. Kui aastal 1999 remonditi kooli, ehitati juurde torn, 

kus nüüd asub raamatukogu. Sellest saigi uus koht jõuluhommikute pidamiseks. 

(Pärn 2012; Lens 2012) 

 

1.3 Kooli aastapäevad 

Iga aasta tähistatakse kooli ja Eesti Vabariigi vanemaks saamist aktusega ning juubeli korral 

ka suurema üritusega. Traditsiooniline on kooli- ja riigilipu toomine saali, koori esinemine ja 

raamatukogule raamatute kinkimine. Esimene selline aastapäevaaktus toimus 1994. aastal.  

1959. aastal peeti esimest korda kooli aastapäeva. See oli tol ajal väga raskelt ettevõetav. 

Kuna tähtpäev langes samale päevale Nõukogude armee aastapäevaga, siis oli see hea 

võimalus tähistada ka kooli sünnipäeva. Neid püüti korraldada tagasihoidlikult. Siiski pandi 

rõhku rahvuslikkusele – näiteks kanti rahvariideid. (Pärn 2012; Klemmer 2012; Lens 2012) 

Kooli juubeleid tähistati üldiselt Tallinna Linnahallis. Juubelitele oli väga oodatud president 

ja Nõmme Gümnaasiumi vilistlane Lennart Meri. 
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1.3.1 Lennart Meri ja Nõmme Gümnaasium 

Lennart-Georg Meri (1929–2006) oli Eesti Vabariigi president aastatel 1992–2001. Tema 

noorusaeg ja haridustee kujunesid käänuliseks, ta pidi raskete olude tõttu üheksa korda kooli 

ning neli korda õppekeelt vahetama. Kuigi olud olid rasked, lõpetas Lennart Meri toonase 

Tallinna 10. Keskkooli 15. lennu aastal 1948 ning 1953. aastal Tartu Ülikooli cum laude 

ajaloo erialal. (In memoriam president Lennart Meri 2006; Histrodamus 2012) 

Meie kogutud materjali hulgas leidub Eesti endise presidendi kaks kõne. Nende eripära 

seisneb selles, et need on olemas ainult Nõmme Gümnaasiumil. Selleks, et kõnesid saaks 

ka lugeda ja vajaduse korral tsitaate lihtsamini üles leida, kirjutasime need ümber (Lisa 2). 

Esimene kõne pärineb aastast 1999 ning see sai esitatud kooli 70. juubelil Linnahallis. Kõne 

kestab 13 minutit. 

Teise pidas ta sünnipäevaaktusel, 2002. aastal Nõmme Gümnaasiumi aulas. Selle kestus 

on 28 minutit. 

 

1.4 Luulekavad 

Luulekava kujutab endast mingi etteantud teema lahtimõtestamist luule kaudu. Selle 

koostamine on rangelt soovituslik kõikidele gümnaasiumi klassidele. Luulekavad esitatakse 

esmalt žüriile, kes valib välja parimad. Väljavalitud kavad kantakse ette emakeelepäeva 

aktusel. 

Konkurss sai alguse kirjanduse tundides tehtud luulekavadest. Õpetaja Tiia Tondil tekkis 

mõte, et luulekavasid võiks esitada kogu koolile, mitte ainult klassisiseselt. Esialgu tehti seda 

raamatukogus. 2006. aastal seoti luulekavade esitamine emakeelepäeva tähistamisega. 

(Tondi 2012) 
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1.5 Lõpukell 

Viimase koolikella aktus ehk kõnekeeles lõpukell on üritus, mis lõpetab 12. klassi õpilaste 

kohustusliku õppetöö. Ürituse jooksul peetakse kõnesid, esinevad koor ja solistid. 

Sündmusel on kaks traditsiooni. Esiteks, 1989. aastal sai alguse kooli lipu edasiandmine 12. 

klassi õpilaselt 11. klassi õpilasele koos lipuvande esitamisega. Teiseks, „kakofooniku“ 

esinemine. Traditsioon sai alguse 1998. aastal ning kujutab endast 12. klassi õpilase, kes 

seni ei ole avalikult laulnud, esinemist. (Klemmer 2012) 

 

1.6 Tornikõne 

Tornikõne oli Nõmme koolide vaheline kõnevõistlus. Seda hakati korraldama pärast Nõmme 

Gümnaasiumi torni valmimist 1999. aastal.  

Üritus oli suunatud gümnaasiumiõpilastele ning toimus Nõmme Gümnaasiumi 

raamatukogus. Oli kaks vooru. Esimeses toimus eelnevalt antud teema põhjal tehtud kõnede 

esitamine ning teises voorus pidi kohapeal teatatud teema kohta kas kõne, näitemängu või 

loo valmistama. 

Tornikõne oli 10 aastat edukas ning mainekas. Ürituse korraldamises mängisid suurt rolli 

eesti keele õpetajad Hele Kriisa ja Tiia Tondi ning filosoofia õpetaja Margus Pillau. 

Ürituse korraldamine lõppes 2009. aastal ebaselgetel põhjustel. Ühe variandi kohaselt 

lõppes see hariduse juhtimise üksuse Nõmme Haridusosakonna lakkamise tõttu. 

(Aarna 2013)  
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2 Ülevaade töö protsessist ja tulemustest 

2.1 Andmete kogumine 

Töö käigus kogusime võimalikult palju meediafaile erinevatest allikatest (Tabel 1). Kõige 

suurema hulga materjale saime vene keele õpetajalt ning gümnaasiumi huvijuhilt Maritsa 

Lensilt. Mõningaid salvestisi leidus ka kooli serveris ning üksikuid plaate toodi ka teiste 

õpetajate poolt. Lisaks ürituste video- ja audiosalvestistele kogusime kokku ka säilinud kavad 

ja pildid. Küsitlesime õpetajaid (Lisa 1), et saada täpsemat informatsiooni traditsioonide 

kohta. Tänu andmetele ja küsitlustele lõime suurema ülevaate koolis toimunud sündmustest. 

Materjali kogumise jaoks riputasime kuulutusi nii kooli seintele kui ka kodulehele. 

Tabel 1 Kogutud materjalid (seisuga 17.12.2012) 

Aasta Aastapäev Jõulukontsert Lõpukell/-aktus Muu 

1994 Video    

1999 Video   Torniehitus 

2000  Audio   

2001 Audio; video Audio; kava Video(3) 

Rebaste ristimine; 

Eesti teemaline 

näitus; kunstinäitus; 

1. sept. aktus; 

õpetajate päev 

2002 Audio; video Audio; kava Audio; video  

2003  Audio; video(2); kava   

2004 Video Audio; kava  „Veel olen teel“ 

2005  Kava   

2006  Kava   

2007  Kava Video Luulekavad 

2008  Kava  Film remondist 

2009 Video Video; kava Video (2) 

Luulekavad; 

Tantsuvõistlus; 1. 

sept. aktus 

2010  Video; kava  

Luulekavad; direktori 

50. juubel; Udmurtia 

heategevuskontsert 

2011  Video; kava Video(3) 

Luulekavad; 1. sept. 

aktus; solistide 

konkurss 

2012 Video Kava Video 
Luulekavad; „Seal 

linnutee taga“ 
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2.1.1 Andmete konverteerimine digitaalsesse vormi 

Suure hulga videomaterjalide kokkukogumise tulemuseks oli meil andmeid nii internetist, 

VHS-kassettidelt, CD- kui ka DVD-plaatidelt. Selgus, et kõik nad on erinevates formaatides. 

Meie ülesandeks oli teha kogu materjal digitaalseks ning mahutada nad andmebaasidesse. 

Pabermaterjali digiteerimiseks skaneerisime kõigepealt pildid ja dokumendid arvutisse. 

Selleks kasutasime programmi Irfanview, mis oli oma kergesti kasutatavate omaduste 

poolest hea valik. Peale skaneerimist otsustasime algselt .jpg-formaadis olevad failid .doc-

formaati konverteerida, et neile oleks parem ligipääs (et saaks kopeerida jne). Selle jaoks 

valisime programmi nimega ABBYY Finereader 11 (ABBYY Software House 2013). See on 

optilise tekstituvastuse süsteem, mis võimaldab täpselt tõlkida dokumente soovitud formaati. 

Samuti oli vaja ka skaneeritud pilte lõigata ja korrastada, et eemaldada ülearused ääred ja 

muud ebatäpsused, mis olid skaneerimise käigus tekkinud. Piltide korrastamiseks ja 

lõikamiseks kasutasime programmi Microsoft Paint. 

  



14 
 

2.1.2 Andmete hoidmise võimalused 

Kogutud materjali hoidmiseks tutvusime erinevate andmebaasidega. 

1. Mälupulk – kompaktne, kuid sinna ei mahu palju infot. Saab kasutada linke, vajadusel 

andmeid muuta. Suure mahuga ei ole saada, mitu väikest võtta poleks otstarbekas. 

Keskmise kiirusega andmete kopeerimine. 

2. Väline kõvaketas – mahub palju infot, saab vajadusel kasutada linke, saab asju 

muuta, kuid selle kaasaskandmine võib olla tülikas. Kõvaketta peab mingist 

konkreetsest kohast hankima, kuna kasutada on ainult üks ja isiklik. Suure kiirusega 

andmete kopeerimine. 

3. Internet – saab igast arvutist ligi, võimaldab andmeid muuta. Erinevad kohad pakuvad 

erineva suurusega andmemahtu (nt Hotmail – 25GB). Internetiühenduse puudumisel 

puudub ka ligipääs andmebaasile. Halva ühenduse puhul võib üleslaadimine võtta 

kaua aega. Teenuse haldajal võivad tekkida probleemid ning materjal võib kaduda 

lõplikult. 

4. Blu-Ray CD'd – neid on kerge kaasas kanda ja nad mahutavad palju infot, kuid väga 

vähestes kohtades on Blu-Ray lugejad. Andmeid muuta ei saa. Andmete edastus 

keskmise kiirusega. Palju kasutuses olles kipuvad kuluma. 

5. DVD – kerge kaasas kanda, ei mahuta palju infot, peab suure kogusega ringi käima. 

Andmeid muuta ei saa, võib kuluda ja materjalid kaovad. Kopeerimise kiirus 

keskmine. 
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2.2 Arhiiv internetis ja kõvakettal 

Otsustasime, et meie materjal võiks olla avalik kodulehel kõikidele vilistlastele, õpilastele 

ning õpetajatele. Vilistlastele annab see võimaluse meenutada vanu aegu nende 

koolipõlvest ja õpilastele ülevaate, milline on olnud Nõmme Gümnaasiumi vaim ja 

traditsioonid läbi aegade. Õpetajatel on aga kergem korraldada uusi üritusi, nähes, millised 

olid head ja halvad küljed eelmistel aastatel. Samuti peab materjal olema ka alternatiivses 

hoiupaigas – kõvakettal. See on vajalik juhuks, kui primaarse hoidlaga peaks midagi 

juhtuma. 

Otsustasime, et kõvaketas peab sisaldama kõiki faile, mis on ka interneti andmebaasis koos 

nende ürituste juurde kuuluvate kavade ja pildimaterjaliga. Lehekülg peab võimaldama 

mitmete kategooriate kaudu mugavalt leida ja esitada otsitavat materjali. Samuti saab ka 

selge ülevaate, mida iga üritus endast kujutab. 

 

2.2.1 Valik kahe internetilehe ülesehitaja vahel – Blogger või Google Sites 

Kuna Tallinna Nõmme Gümnaasium kasutab siseveebi ja e-posti haldajana ettevõtte Google 

teenusi, siis peaks ka meie projekt kasutama sama organisatsiooni teenuseid, soovitas kooli 

infojuht Artur Stepanov. Ühtne süsteem võimaldab paremini juhtida kodulehte nii selle 

koostajatel kui ka koolil endal. Samuti on vajaduse puhul võimalik piirata ligipääsu, jättes 

materjale nähtavale vaid valitud külastajatele/kasutajatele. Leidsime projektile kaks sobivat 

pakkumist Google’ilt – Google Sites ja Blogger. 
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1. Google Sites on lihtne vahend kodulehe koostamiseks kasutades Gmail’i kontot. See 

pakub piiratud võimalusi internetilehe ülesehitamisel (ei saa täielikult luua lehekülge 

html-koodiga), vaid lubab kasutada nende poolt pakutud kujundusi ning redigeerida 

neid visuaalselt. Süsteem laseb seadistada erinevaid navigeerimismenüüsid, luua 

juurde alamlehti, siduda kõiki Google poolt omatud teenuseid (Gmail, Google Calendar 

jt), lihtsalt saab kasutada materjalina URL’i1 ja embed-koodiga2 jagatavaid materjale 

(Youtube’i videoid, Picasa albumeid jt) ja tervel lehel on kasutuses otsing. Algselt on 

kodulehel väga pikk ning ebamugav internetiaadress, kuid seda on saab siduda kooli 

kodulehega, andes sellele vastavalt vajalik alamlehe nimetus. Samuti pakub teenus 

võimaluse lisada kiirelt ja mugavalt informatsiooni ning redigeerida seda. (Mis on 

Google sites?? 2010) 

2. Blogger on Google teenuste alla kuuluv ajaveeb ehk veebipäevik, mis võimaldab lisada 

päevikulaadseid postitusi. Kõik postitused pannakse kronoloogilises järjekorras ning 

nende kättesaadavust saab samuti vajaduse korral piirata. Blogger ei lase teha suuri 

muudatusi välimuses, lubatud on vaid vahetada pilte, värve ja natukene muuta 

paigutust. Samuti nagu ka Google Sites, teeb see ajaveeb head koostööd kõikide teiste 

Google’i teenustega, pakub mugavat ja kiiret andmete lisamist ning kõike seda tasuta. 

(Ajaveeb 2006; Bloggeri funktsioonid 2013) 

Otsus langes Google Sites’i kasuks. Põhjuseks oli laiem valik valikuvõimalusi, kuidas 

koduleht üles ehitada: mitmed erinevad variandid kujundamises, mida sai korraga kasutada. 

Blogger ei sobinud oma päeviku-stiili pärast, raskem on lisada materjale mitmes erinevas 

kategoorias paralleelselt. Google Sites võimaldab ka mugavamalt keelata ligipääsu teistele 

isikutele. 

  

                                            
1 URL – (ing.k. Uniform Resource Locator) link, mis näitab kuidas mingit interneti ressurssi kasutatakse. 
2 Embed-kood – manustamiskood, mida kasutatakse mõne interneti objekti lisamiseks teisele lehele. 
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2.2.2 Andmete hoiupaik internetis 

Materjali hoidmiseks internetis oli vajalik leida koht, kuhu kõik meedia andmed üles riputada. 

Kuna me juba alustasime Google’i teenuste kasutamisega, siis ka andmete hoidmiseks 

valisime eelnevalt nimetatud organisatsiooni teenuse nimega Youtube. See võimaldab 

piiratud koguses laadida üles internetti nii video- kui ka audiofaile. Materjali saab lisada 

esitusloenditesse, tähistada neid märgenditega, redigeerida internetis ning vajadusel piirata 

vaatajate ligipääsu. 

 

2.2.2.1 Kontod Youtube’is 

Esialgu tehti meile kooli poolt konto „tng1928“. Seda me algselt kasutasime testimiseks, kui 

pikad videod lubab Youtube üles laadida, kuidas seda teha, kuidas edaspidi neid videoid 

Google Sites-is kasutada ja kas saab üles laadida lihtsalt helifaile. 

Tulemuseks saime teada, et Youtube: 

1) lubab lisada isegi üle kolme tunniseid videoid; 

2) võtab vastu kõiki meie andmete hulgas esinevaid videoformaate; 

3) võimaldab failide lisamisel seadistada automaatselt lisatavaid märgendeid, 

kategooriat ning isegi märkmed andmete nimetustes; 

4) võimaldab kasutada videoid nii URL-iga kui ka embed-koodiga (saab lisada lehele 

ilma igasuguste raamideta); 

5) ei luba lisada helifaile ilma taustata. 

 

Otsustasime mitte kasutada eraldi Youtube’i kontot arhiivi jaoks, vaid olemas olevat nimega 

„tngvideod“. See tekitab vähem segadust nii haldajale kui ka külalistele, sest kõik on 

saadaval ühest kohast.  
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2.3 Materjali korrastamine 

Vaatasime põhjalikumalt üle kogutud materjali ja leidsime mõned defektid vanade videote 

puhul. Probleemseteks osutusid enamasti VHS-formaadist ümber tehtud materjal, millel 

puudus heli. Tänu infojuhile saime enamiku vigaseid kassette mitu korda ümber töödeldud 

ning tulemuseks paljud defektid likvideeritud. 

VHS-kassettidel oleva materjali digitaalseks konverteerimisega tuli videotesse juurde palju 

tühja salvestust musta tausta näol. Samuti paljud eri videod olid ühes failis koos üksteise 

järel. Selle korrastamiseks kasutasime tarkvara nimega Windows Movie Maker, sest see on 

üks laialt levinumaid ning kergemini kasutatavaid meediatöötlusprogramme. Programmi abil 

kustutasime kõik mustad lüngad videotest, lõikasime ürituste kaupa lahti pikad salvestused 

ning korrigeerisime heli ja pildi kvaliteeti. (Mis on Movie Maker? 2008) 

Kogutud pabermaterjali jagasime eraldi kaustadesse, et seda kergemini kättesaadavaks 

muuta. Kogusime kokku 101 faili, need omakorda jagasime kümnesse erinevasse kausta. 

Mõned dokumendid olid tundmatud, nende tuvastamisel abistasid meid õpetajad Jaanus 

Kann ja Karin Klemmer. Peale failide sorteerimist valisime välja dokumendid, mida 

internetilehele üles laadida. Nimelt suur osa kogutud materjalidest kujutas endast 

kavasid/dokumente, mis olid valmistatud vaid korraldajate jaoks. Netilehele otsustasime 

panna vaid kavad ja illustratsioonid, mis läksid kindlate traditsiooniliste üritustega kokku 

(jõulukontserdid, lõpuaktused jpt). 
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2.3.1 Helifailid ja Youtube 

Katsetades Youtube’i saime teada, et see ei võimalda lisada helifaile. Heli lisamiseks peab 

sellel olema ilmtingimata visuaalne taust. See aga tekitas küsimusi, kas kõik salvestused 

panna ühte faili või teha kõik eraldi. Tõime välja mõlema variandi positiivsed ning negatiivsed 

küljed tabelis 2. 

Tabel 2: Helifailide lisamise erinevate võimaluste positiivsed ja negatiivsed küljed. 

Variant Positiivne Negatiivne 

Kõik helisalvestused 

ühte 

Ei pea igasse faili eraldi pilti 

lisama; 

Youtube’is kergem leida 

tervet üritust korraga. 

Ebamugav leida eraldi laule; 

võib tekkida raskusi laulude 

eristamisega, kui neid 

esitatakse järjest; 

ebakonkreetsem 

informatsioon (kes mida 

esitab). 

Iga helisalvestus eraldi 

Arusaadavam info iga laulu 

kohta; 

konkreetsem eristada esitusi; 

eraldi vaatamiste statistika 

igal laulul. 

Rohkem tööd piltide 

lisamisel igale salvestusele. 

 

 

Kuigi meie jaoks lisas see juurde hulganisti tööd, otsustasime vaatajate mugavuse nimel 

variandi „iga helisalvestus eraldi“ kasuks, sest see kergendab leida vaatajal konkreetseid 

salvestusi ning nende juurde kuuluvat informatsiooni.  
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2.3.2 Helifailide taust 

Otsustades teha kõigile helisalvestistele taustapilt, mõtlesime, et see ei tohiks olla väga 

keeruline ning igale üritusele täiesti eraldi kujundust pole mõtet teha. Pildil võiks olla ürituse 

nimi, kooli logo ja taustaks midagi lihtsat. Esialgu leidsime taustaks sobiva liikuva pildi 

vaadates TNG 80. juubelit. Püüdsime uurida, kas see on siiski alles, kuid seda ei suutnud 

leida ei infojuht, õppealajuhataja ega ka meie ise enda kogutud materjalidest. Otsustasime 

leppida tavalise taustaga ning saime õppealajuhatajalt kooli logo. 

 

2.3.2.1 Kooli logo digitaalne restaureerimine 

Logo kvaliteet osutus suhteliselt halvaks ega võimaldanud meil seda korrektselt kasutada. 

Ainuke variant tekkinud probleemi lahenduseks oli selle digitaalne restaureerimine. 

Mõtlesime hea tulemuse kasulikkusest koolile ning otsustasime teha seda võimalikult 

kvaliteetselt. 

Arvutigraafikaga on võimalik luua pilte kahte moodi – kasutades jooniste tegemiseks vektorit 

või rastrit. Rastergraafika puhul koosneb pilt täppidest ehk pikslitest. Pikslite arv määrab pildi 

suuruse. Iga täpp omab konkreetset väärtust ning seda saab eraldi töödelda. Vektorgraafika 

puhul koosneb pilt geomeetrilistest kujunditest nagu punktid, sirged, kõverad, hulknurgad ja 

ringid. Suurim erinevus rastergraafikast seisneb selles, et kõik tehakse matemaatiliste 

valmite ja seoste abil. See tähendab, et kujundite skaleerimisel3 või suumimisel4 säilitavad 

need alati oma teravaid ja selgeid ääri. (Mis on arvutigraafika 2012) 

  

                                            
3 Skaleerimine – suuruse muutmine 
4 Suumimine – kujutise mastaabi muutmine 
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Kõige kvaliteetsemaks ning edaspidi kõige kasulikumaks osutus teha kooli logo ümber 

kasutades vektorgraafikat. Selle eelised on: 

1) faili maht väiksem võrreldes rastergraafikaga; 

2) alati puhtad ja selged kujundid; 

3) skaleerimine väiksest suuremaks ja vastupidi ilma kaotusteta kvaliteedis; 

4) mugavus luua ja muuta illustratsiooni erinevaid osi; 

5) faili valmidus trükiks. 

Selleks oli meil võimalus kasutada programmi Adobe Illustrator, mida peetakse 

vektorgraafika teerajajaks. (Mis on Adobe Illustrator 2012) 

 

2.3.2.2 Tausta kujundamine 

Helisalvestuste taustaks tahtsime midagi lihtsat ning konkreetset. Selleks kasutasime 

programmi Adobe Photoshop. Koostasime faili suuruses 854x480 pikslit, mis on keskmise 

kvaliteedi suurus Youtube’is, sest see ei ole liiga mahukas, samas piisavalt suur. Taustaks 

kasutasime hall-valget gradienti5 ning ürituste kirjalaadiks Gabriola (Joonis 1).  

                                            
5 Gradient – sujuvalt muutuv värv. 

Joonis 1: Helifailide tausta kujunduse joonis 
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2.3.3 Materjali sorteerimine 

Kogutud materjali hulgast leidsime hulganisti tundmatuid lindistusi. Selle materjaliga 

pöördusime õppealajuhataja poole ning tuvastasime meie jaoks vajaliku ja mitte vajaliku. 

Selgus, et meie failide hulka olid sattunud ka endise Hiiu Põhikooli lindistusi, mida me 

otsustasime mitte kasutada. Samuti lahendasime segaduse Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 

65. juubeli videoga, mis koosnes omakorda neljast tükeldatud lindistusest. Sealt leidsime 

katkendeid vilistlaste kingitud kooli lipu õnnistamise, Voldemar Panso bareljeefi avamise, 

kooli 65. ning 60. aastapäevaaktuse videotest. Lisaks tuvastasime raamatukogupidaja abiga 

ka ühe kunstinäituse lindistuse aastast 2001. 

 

2.3.4 Materjali laadimine internetti 

Esialgu tutvusime juba Youtube’is kontol „tngvideod“ olemas olevate videotega. Märkasime, 

et kõik nad on nimetatud kindla normi järgi (nt. TNG - 2012 Jõulukontsert) ning jaotatud 

erinevatesse esitusloenditesse. Esialgu sorteerisime ära, mida me lisama hakkame, sest 

osa materjalist oli juba enne üles laetud. Esimese üleslaadimisega seadistasime kohe ära 

automaatselt lisatava kategooria (Haridus), märgendi (TNG) ning mugavuse tagamiseks 

märksõna pealkirja juurde (TNG - ). Alustasime üleslaadimist kümne faili kaupa, samal ajal 

lisasime vastavalt normile vajalikud täiendused pealkirjades. Igale üleslaaditavale märkisime 

juurde ka asjakohased märgendid ning võimaluse korral lisainfo. Laadisime Youtube’i kokku 

214 faili. Kõik helisalvestused ja videod lisasime eraldi esitusloenditesse ürituste tüübi alusel. 
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2.4 Kodulehe ülesehitamine 

Alustasime meie kodulehe ülesehitamist uue kasutaja loomisega Google Sites’is. Kuna 

selleks kõlbas ükskõik milline Google’i elektronpost, siis palusime infojuhil luua meie projekti 

jaoks eraldi kooli domeeniga6 (@tng.ee) e-post. Selline kasutaja on mugavam sellepärast, 

et see on ühendatud kõikide kooli töötajate elektronpostidega. See tagab võimaluse 

vajadusel piirata ligipääsu kodulehele kõikidele kasutajatele, välja arvatud kooli personalile. 

Saime aadressiks video@tng.ee. 

 

2.4.1 Harjumine Google Sites’iga 

Väikse sissejuhatuse Google Sites’i toimimisest ning seadistamisest saime infojuhi käest. 

Kuna oleme varasemalt kokku puutunud kodulehtede loomisega, siis ei tekitanud palju 

vaeva ka antud süsteem enda jaoks selgeks teha. Märgime ära ka seda, et antud Google’i 

teenus oli kasutuses inglise keeles. 

Leidsime meie jaoks vajalikud kategoriseerimise võimalused. Nendeks olid üla- ja kõrvalriba 

menüüd ning loend, mida on näha vaid avalehel. Ülariba menüüd sai seadistada nii puhtalt 

nupuna kui ka alla avanevana. Igat lehte oli võimalik seadistada erineva template’i7 abil. 

Saadaval olid template’id: web page (interneti leht), announcements (teated), file cabinet 

(failide kogu), list (nimekiri), start page (avaleht), department page (osakonna leht). Samuti 

sai ka ise neid lisada, kuid sellel ei näinud me mingisugust mõtet, kuna siis puudus template’il 

kindel süsteem. 

Gadget’ite8 abil lubab Google Sites paigutada erinevaid lisasid (nt Youtube’i videod, Picasa 

albumid jpm). Nende hulgas leidus nii originaalseid (Google’i tehtud) kui ka kasutajate poolt 

koostatud gadget’eid. Kujunduse juures saime kasutada erinevaid valmis šabloone, 

võimalust lisada enda pilte, seadistada mõõtmeid ning muuta värve. 

  

                                            
6 Domeen – (ingl.k. „domain“) ehk www-aadress, näiteks neti.ee või tng.ee. 
7 Template – kindlal leheküljel kasutatav kujunduse šabloon. 
8 Gadget – lisafunktsioonideks kasutatav vidin. 
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2.4.2 Jaotamine kategooriatesse 

Kuna meie eesmärgiks oli luua võimalikult mugav ning lihtne koduleht, siis suurt rolli mängis 

andmete paiknevus kategooriates. Jaotamise variantideks tõime kolm võimalust: 

aastaarvude, õppeaastate või ürituste alusel. Suurema mugavuse saavutamiseks 

otsustasime valida nendest kaks. Positiivseid ja negatiivseid külgi, mille alusel jaotada, on 

näha tabelis 3. 

Tabel 3: Erinevad jaotamised kategooriatesse – positiivsed ja negatiivsed küljed 

Mille alusel Aastaarvud Õppeaastad Üritused 

Positiivne 

Ülevaade tervel aastal 

toimunud üritustest. 

Teades õppeaastat, 

millal keegi õppinud, 

on mugavam leida 

kõiki üritusi. 

Konkreetseim otsing 

kui huvitab kindel 

üritus; 

mugavam võrrelda 

erinevaid aastaid. 

Negatiivne 

Peab teadma täpset 

aastaarvu; 

võib tekitada segadusi, 

sest õppetöö toimub 

õppeaastate järgi. 

Raskem leida 

konkreetsel aastal 

toimunud üritusi. 

Ülevaade ainult 

teatud üritustest. 

  

Valisime jaotamise alusteks õppeaastad ja üritused, sest need on kõige konkreetsemad. 

Kuna õppetöö toimub õppeaastate järgi, siis loogilisem on kasutada jaotust samal viisil. 

Üritused sellepärast, et selle alusel on näha teemade ja ürituste korralduste muutust läbi 

aastate. 
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2.4.3 Youtube ja Google Sites 

Google Sites võimaldas meil lisada Youtube’ist materjali nende enda gadgeti abil, kuid 

katsetamise käigus selgus, et see kasutas video näitamiseks URL’i, mis ei lase lehele 

paigutavat materjali seadistada. Samuti ei võtnud vastu see ka tervet esitusloendit. Otsisime 

internetis lahendusi ning leidsime ühe mitteametliku gadgeti, mis kasutab embed-koodi. See 

võimaldas seadistada ise sobivat suurust ja esitusloendid toimisid ilma probleemideta. 

(YouTube Video 2011) 

 

2.4.4 Materjali lisamine kodulehele 

Peamiseks kategooriaks valisime õppeaastad ning nende template’iks announcements. See 

šabloon võimaldas lisada üks haaval üritusi, tehes neile alamleheküljed, mida me 

kasutasime ära ürituste alusel kategoriseerimisel. Selle jaoks koostasime kategooriad: 

aastapäevad; jõulukontserdid; lõpuaktused ja lõpukellad; emakeelepäevad ja luulekavad 

ning muud üritused. Nende šablooniks valisime list, kuhu iga liigi juurde lisasime sellele 

vastavalt olemasolevad üritused ning nende üldised kirjeldused. Internetis leitud õpetuse 

(Google Sites - Animated Slider / Slideshow - Google Docs Presentation 2012) järgi 

koostasime ka jõulukontsertide kavade kujunduste slideshow9. Samuti lisasime materjalide 

juurde olemasolevad kirjalikud failid. 

Materjali lisamise käigus tekitas hulganisti probleeme see, et announcements’i alla lisatud 

materjali ei saanud enam ümber reastada. Järjekord oli oluline sellepärast, et me 

paigutasime sündmusi kronoloogiliselt (uuemad eespool). Seega tihtipeale, kui me saime 

juurde mõne vanema sündmuse materjali, pidime kõik ära kustutama ning uuesti lisama. 

Seda me oleks saanud vältida peatades materjali kogumise enne üleslaadimist. Hiljem oleks 

võimalik olnud seda mugavamalt teha.  

                                            
9 Slideshow – slaidiesitlus, meie puhul lõputus ringluses olev pildiesitus. 
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2.4.5 Kodulehe kujundamine 

Esialgselt võtsime kasutusele üla- ja kõrvalriba menüüd nuppudena. Neid oli näha igal lehel 

ja alamlehel ühte moodi. Ülemisele menüüle paigutasime kõik ürituste kategooriad ning 

kõrvale õppeaastad. Lehekülje laiuseks määrasime 1000 pikslit, rohkema puhul jäi juba liiga 

palju tühja ruumi. 

 

2.4.5.1 Värvid ja päis 

Lähtusime kolmest värvist: eelkõige Nõmme rohelust sümboliseeriv tumeroheline, valge 

põhiosa ning tumehall taust. Leidsime meile võimalikult lihtsa kujunduse šablooni ja asusime 

seda väljavalitud värvide ja muude seadistustega paika panema. Tausta kujundasime 

tumehallide triipude näol, roheliseks tegime lehe ülaosa. Rohelise päise taustale panime 

„läbipaistva“ efektiga kooli logo ning valgega kirja „mälestuste kogumik“. 

 

2.4.5.2 Paigutus 

Kaotasime täielikult küljeriba, sest selle kujundus ei sobinud kokku meie omaga. 

Asendasime selle loendiga ning alla avaneva pealehe nupuga, kuhu paigutasime kõik 

õppeaastad. Samuti tegime ka ülejäänud ülariba menüü nupud avanevateks, see võimaldas 

kiiremini jõuda konkreetse ürituse juurde. Pealehele paigutasime samuti uuenduste lahtri. 

Sinna kandsime ja kanname ka edaspidi kõikvõimalikud lehel toimuvad muudatused. 

Mugavuse tagamiseks kodulehel toimiv otsingulahter leidis aset päises. 
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2.4.5.3 Lisad 

Lisaks lõime alamlehe „Projektist“. Sinna kandsime meie projekti idee andjate ning teostajate 

nimed, lühikese kirjelduse (Lisa 3) ning informatsiooni, kuhu saata uut materjali. Pealehele 

lisasime kooli ürituste kalendri, mis näitab lähenevaid ja möödunud üritusi. Oluliseks 

pidasime ka luua otselingid Tallinna Nõmme Gümnaasiumi, „tngvideod“ Youtube’i kanali ja 

kooli Facebook’i lehele. Need paigutasime lehe nii, et nad oleksid nähtavad igal pea- ja 

alamlehel. 

 

2.4.6 Kodulehe avalikustamine 

Enne avalikustamist tõime kogu kodulehe ümber aadressile kogumik.tng.ee. Eelnevalt 

tehtud kodulehe Google Sites’i lingiga määrasime nähtavaks vaid arendajatele. Sellel lehel 

saab katsetada kõike enne, kui muudatused tehakse avalikus lehes. Samuti koostasime 

põhjaliku õpetuse, kuidas lisada andmeid interneti kogumikku (Lisa 4). Koduleht avalikustati 

5. märtsil 2013, kus leidus materjali seisuga 17. detsember 2012. Ülejäänud materjal 

lisatakse ajapikku peale projekti esitamist. 
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Kokkuvõte 

Praktilise töö tegemine algas teemakohaste materjalide kokkukogumisest. Selle 

lõpptulemuseks oli meil andmeid nii internetist, VHS-kassettidelt, CD- kui ka DVD-plaatidelt. 

Järgmiseks pidime olemasoleva kategoriseerima, panema ajalisse järjekorda, muutma 

digitaalseks ning paigutama andmebaasidesse. Viimase valiku tegemiseks võrdlesime 

erinevaid võimalusi. Primaarseks andmebaasiks sai koduleht. See võimaldab materjalide 

jagamist nii õpilaste, vilistlaste kui ka õpetajatega. Sekundaarseks andmehoidlaks valisime 

välise kõvaketta. Selle plussid on mahukas andmemaht ja kiireim ülekande kiirus. Kool 

toetas meie projekti ning soetas meie töö tarvis sekundaarse andmehoidla – kõvaketta. 

Üks töö eesmärkidest oli koolis toimuvate ürituste ja nende traditsioonide uurimine ning 

kirjeldamine. Informatsiooni saamiseks küsitlesime õpetajaid, kes on ise sündmuste 

kulgemisele kaasa aidanud, aluse pannud või neid kõrvalt jälginud. Nende juttude põhjal 

kirjutasimegi koolis toimuvate ürituste kirjeldused ning kust ja millal need alguse on saanud. 

Kirjalikus töös tutvustasime lühidalt ka Eesti endist presidenti Lennart Meri ja tema seost 

Nõmme Gümnaasiumiga. Kirjutasime ümber tema kooli sünnipäevaaktustel peetud kõned, 

et need oleksid olemas ka kirjalikult. 

Töö lõpuks saavutasime oma eesmärgi - moodustasime Nõmme Gümnaasiumi kultuuriliste 

mälestuste kogumiku. 
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Lisad 

Lisa 1. Märkmed küsitlustest õpetajatega 

 

Nõmme gümnaasiumi üritused ja traditsioonid läbi aegade – Tiiu Pärn 

Selleks, et teada saada, milliseid üritusi korraldas kool 50. ja 60. aastatel, küsitlesime saksa 

keele õpetajat Tiiu Pärna, kes õppis koolis aastatel 1949-1960. Sel ajal oli koolis 11 klassi 

ning Eestis oli Nõukogude aeg. 

Traditsioonilisteks üritusteks olid riigi tähtpäevade aktused, lõpukellad. Jõulukontsertide 

asemel olid siis näärid. Nääride tähistamine ei näinud tänapäevaste jõulukontsertidega 

võrreldes samalaadne välja. Lõpukell kujutas endast sama, mis praegugi. 

Kõige suurem erinevus tänapäevaste ja selle-aegsete ürituste vahel oli see, et ei olnud 

konkreetset kooli lippu. Seega ei olnud ka selle sissetoomist saali, mis praegu on aktuste 

tähtis osa (see alustab ja lõpetab aktuse) Ainus lipp, mis oli lubatud, oli punane Nõukogude 

lipp. 

Peamiselt tähistatigi ainult üleriigilisi tähtpäevi, kooli oma traditsioonidele iseloomulikke 

üritusi oli keeruline korraldada. Seda seetõttu, et kõik pidi olema ranges kooskõlas riigis 

valitsenud võimuga. Iga ettepanek ja idee pidi olema läbi räägitud ning heaks kiidetud. Kui 

õpilased ise tahtsid midagi korraldada, siis see ei olnud lihtne. Ettepanek pidi olema 

direktsiooniga läbi räägitud ja kui see võeti vastu, siis pidi õpilastel olema kindlasti vähemalt 

üks õpetajast juhendaja. Vaatamata sellistele tingimustele õpilased siiski püüdsid kooli 

kultuurielu paremaks muuta. 

Ettevõtmisteks, mis vahel korraldatud said, olid luuleõhtud ja näidendid, kuid nendest 

traditsioonilisi üritusi tol ajal välja ei kujunenud. Hea meelega võeti esinema erinevad lauljaid 

ja vilistlasi. Nõukogude aegse „Isamaa sõjaga“ seotud tähtpäevadel oli kombeks kutsuda 

veterane. Veteranid rääkisid oma mälestustest ning kogemustest Teises maailmasõjas. 

Segakoor oli olemas ka 1960. aastatel, koosnes peamiselt abituuriumist. 1960. aastal tuldi 

Tallinnas esimesele kohale ning Vabariigis kolmandale. Tolleaegne direktor Paul Maasing 
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kutsus ükshaaval koorilauljaid enda ruumi, kus ta palus igaühel isiklikult laulupeost osa võtta. 

Tulemuseks esineski kogu kooli segakoor lauluväljakul üldlaulupeol. 

1959. aastal peeti esimest korda kooli aastapäeva, mis oli tol ajal väga raskelt ettevõetav. 

Kuna tähtpäev langes samale päevale koos Nõukogude armee aastapäevaga, siis haarati 

tähistamise juurde ka kooli aastapäeva. Üritusel esines ka õpetajate ansambel. 

1997. aastal, kui Tiiu Pärna kooli õpetajana tööle asus, oli siin sama vaikne ning meeldiv kui 

Nõukogude ajal. Kuna ranged reeglid enam ei kehtinud hakkas ka kultuurielu elavnema. 

Märgatavaks kooli iseloomu jooneks jäi ka see, et suhtlemine õpilaste ja õpetajate vahel oli 

lähedasem ja nii-öelda „perekondlikum“ kui teistes koolides. Jõulukontsertide tähistamine oli 

saanud traditsiooniks ning hämmastav on ka see, et iga õpilane nautis seda. Õpetajad ei 

pidanud mängima korrapidajaid ega segajaid taltsutama. Seega meeldivat jõuluõhtut sai 

nautida küünlavalges vaikuses. Käigus oli juba ka tänapäevani säilinud jõuluhommikute 

traditsioon, mida peeti teisel korrusel treppidel. Hiljem, kui remondi käigus lisandus torn, sai 

sellest uus koht jõuluhommikute jaoks. 

Õpetaja väidab, et praegune kultuurielu on kordades parem, inimesi ei sunnita midagi 

tegema, ega piirata rangete reeglitega. Nii kool kui ka õpilased ise korraldavad üritusi, millest 

igaüks ei pea ilmtingimata osa võtma. Kuigi koolivormi pole sellel koolil kunagi olnud, tunneb 

ta puudust kooli vormimütsist. 

 

Nõmme gümnaasiumi üritused ja traditsioonid läbi aegade – Maritsa Lens  

Vene keele õpetaja Maritsa Lens tuli Nõmme Gümnaasiumisse Nõukogude ajal, 1981. 

aastal. Peale poole-aastast tööd läks lapsepuhkusele ning siis naases 1985. aastal. Direktor 

oli siis Fred Oper, järgmisel aastal tuli Pilvi Aasmäe. 

Sel ajal tuli tähistada kõikvõimalikke „punaseid tähtpäevi“ Kooli õpilased, poisid, esitasid 

saalis nõukogudeaegset luulet ja laule. 

Esimene üritus, mis pani jõulukontserdile aluse, toimus 1986.  

Kui Lens 1985. aastal kooli tuli, polnud siin koori. See oli vahepeal „välja surnud“ 1986 tuli 

kooli aga Anu Sepp, kelle eestvedamisel see taas tekkis. 
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Ametlikult ei tohtinud tähistada jõule, neid nimetati talveõhtuteks. Koolis käis esinemas 

orkester muusikakeskkoolist. Esinesid ka solistid ja Anu Sepa ehk meie kooli koor. 

Jõulukontsertidel on alati olnud mingi siduv teema. Näiteks võeti kontserti aluseks mõni 

muinasjutt või hoopis märksõnad armastus, talv, tähed jne. 

Kooli aastapäevasid püüti korraldada neutraalselt. Siiski rõhutati rahvuslikkust. Näiteks kanti 

rahvariideid. Ühte juubelit tähistati näiteks Karla katedraalis (Sakala keskuses). 

Koolis tehti ka näiteringi. Mängiti etendust “Seitse venda”, mille eest saadi laureaadi tiitel. 

Jõuluhommikuid algatas 90-ndatel õpetaja Lens. Õpilased läksid kaasa ning see kinnistus 

traditsiooniks. 

 

Nõmme gümnaasiumi üritused ja traditsioonid läbi aegade – Tiia Tondi 

Tiia Tondil tekkis mõte teha luulekavade esitused ülekooliliseks. Alguse sai see klassides 

õppekava käigus tehtavatest luulekavadest. Õpetajal oli kahju, et need suurepärased 

esitused unarusse jäetakse ning otsustatigi parimad tervele koolile esitada. Esialgu esitati 

neid raamatukogus, hiljem hakati neid esitama emakeelepäeva aktusel. Sai alguse 6 aastat 

tagasi. 

 

Nõmme gümnaasiumi üritused ja traditsioonid läbi aegade – Karin Klemmer 

Õppealajuhataja ja matemaatika-õpetaja Karin Klemmer tuli Nõmme Gümnaasiumisse 

1992. aastal. 

1994 oli koolis juubeliaasta ning ta valiti komisjoni, mille üks ülesannetest oli tegeleda 

koolilipu toimetamisega aktusele. See lipp oli enne küll Toompea kirikus õnnistatud, kuid 

traditsioonilist lipu saali viimist ei olnud. Sellest aastast pandigi paika, kuidas lipu aktusele 

toimetamine täpselt käib (kes kannab lippu, mitu inimest teda saadavad, mis neil seljas on 

jms) 1994. aastal nähti sellega kõige rohkem vaeva, sest juubelit tähistati linnahallis. 

1994. aastal sai alguse ka kooli aastapäeval raamatute kinkimine raamatukogule. Selle 

mõtte peale tuli just õpetaja Klemmer, sest tema endises koolis oli selline traditsioon. Ta 
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arvas, et see oleks hea mõte, sest kooli raamatukogul oli siis vähe raamatuid ning nappis ka 

raha nende soetamiseks. Nüüd on see raamatute kinkimine traditsiooniks ka Nõmme 

Gümnaasiumis. 

Samal aastal lisandusid kooli sümboolika hulka ka koolimütsid. Nõukogude ajal olid kõikidel 

koolidel samasugused koolimütsid, kuid pärast Eesti taasiseseisvumist said kõik koolid 

lubada endale oma kooli sümboolikaga mütse. Need kujundati ka meie koolile. 

Õpetaja Klemmeri sõnul oli lõpukell, siis kui ta Nõmme Gümnaasiumisse tuli, samasugune 

nagu praegu. 

 

Kadri Liivaleht Tornikõne üritusest 

Tornikõne oli Nõmme koolide vaheline kõnevõistlus. Seda hakati korraldama pärast Nõmme 

Gümnaasiumi torni valmimist 1999. aastal. Nõmme Gümnaasiumis valmistati kutsed ning 

need saadeti teistesse koolidesse. See oli Nõmme koole haarav sündmus, enne ei olnud 

midagi ühendavat peale spordivõistluste. Kadri Liivaleht oli ise žüriis. 

Üritus oli suunatud gümnaasiumiõpilastele ning toimus Nõmme Gümnaasiumi 

raamatukogus. Oli kaks vooru. Esimeses oli eelnevalt antud teema põhjal tehtud kõnede 

esitamine ning teises voorus pidi kohapeal teatatud teema kohta kas kõne, näitemängu või 

loo valmistama. Need valikud olid vastavalt aastatele. Ürituse korraldamises mängisid suurt 

rolli eesti keele õpetajad Hele Kriisa ja Tiia Tondi ning filosoofia-õpetaja Margus Pillau. 

Tol ajal oli see väga esinduslik mõõduvõtmine. Enne Nõmme Gümnaasiumisse tulekut, tehti 

veel koolisisene võistlus. Kes sealt edasi pääses, esindas oma kooli Tornikõnel. Rahumäe 

kool oli väga hea osaleja, nad noppisid esikohti. Seal oli kõrge tase. 

Tornikõne kontseptsioon on mitu korda muutunud. Vahepeal võisteldi hoopis näidendite või 

lugude peale. Siis oli ürituse nimi vastavalt kas Tornilood või -näidendid. Samuti on 

vanusegrupp muutunud. Näiteks langes gümnaasiumiosalus ning üritust korraldati 

põhikoolile (6., 7., 8. klass) Kuid vanusegrupi muutumisega langes ka kvaliteet. 

Žüriis oli iga kooli esindaja, kuid hiljem hakati sinna kutsuma oma ala tundjaid. Hinnati väga 

objektiivselt, õiglaselt. Kui Tornikõne oli juba mitmeid aastaid kestnud, lisati kavasse ka 
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oskuste koolitused kõne vallas. Oli kohal ka lavakunstikooli kõnetehnika õpetaja Toomas 

Lõhmuste. Tund aega õpetati neid kes kokku tulid ja pärast saadi praktikat – pidid ülesande 

lahendama. Näiteks esitama sketši või kõne. Žüriile serveeriti sööki ja jooki. Kui nemad olid 

oma valikut tegemas, said osalejad sellel ajal saalis kuulata kontserti. 

Võitja kuulutamine oli pidulik. Ka linnaosavanem oli kohal. Autasustati raamatute või 

raamatupoe kinkekaartidega ning juures oli ka lilleõis. 

Projekti finantseeris linnavalitsus. 

Ürituse korraldamine lõppes 2009. aastal ebaselgetel põhjustel. 

 

Nõmme gümnaasiumi üritused ja traditsioonid läbi aegade – Heiti Aarna 

Heiti Aarna on olnud Nõmme Gümnaasiumis füüsikaõpetaja alates aastat 1990. Kuus aastat 

hiljem, 1996, sai temast kooli direktor. Nagu ta ütles: „Põhitöö algas 1996. aastal.“ 

Aarna sõnul on kõige suuremad muutused Nõmme Gümnaasiumis toimunud seoses 

riigikorra muutusega. Sellel ajal, kui ta ise õppis Nõmme Gümnaasiumis (alatest 1959. 

aastast), ei peetud jõulukontserte. Oli Nõukogude aeg ning korraldati näärikontserti, aga 

mitte midagi suurt. See pidi kindlalt olema uue aasta ja jõulude vahel. Lavale pandi esinema 

see, kes miskit vähegi oskas. Mingit tervikut ei pandud kokku. Peaasi, et millegagi tegeleti 

ja „saadi linnuke kirja“. 

Kui Aarna õpetajana naasis, olid juurde tulnud õppesuunad, jõulukontserdid ja 

jõuluhommikud. Jõulukontsert oli oma sisult ja ülesehituselt muutunud. Sellest sai midagi 

erilist ja see pakkuvat emotsionaalselt rohkem kui tihtipeale kirikus käies mingid sealsed 

kontserdid. Koolis tegutses mõnda aega näitering. See polnud omaalgatuslik, koolile oli 

palgatud näitejuht. Kooli sünnipäeva tähistamine on jäänud samasuguseks. Juubelid 

korraldati linnahallis. Aarna on käinud neljal juubelil. 

Õpetajal on kahju Tornikõne korraldamise lõpust. See oli kõnevõistlus, kus osalesid kõikide 

Nõmme koolide esindajad. Üritused toimusid, kuni oli olemas hariduse juhtimise üksus 

Nõmme Haridusosakond. Ürituse kadumisega oli kadunud ka side Nõmme koolidega. 
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Lisa 2. Lennart Meri kõned 

Kõne TNG 70. juubelil aastal 1999 

Kallid kooliõed ja koolivennad, ja lugupeetud õpetajad. Ma tahtsin kolm asja öelda, aga 

praegu tuli neljas meelde. Pole siin plaksutada midagi, kui te Eesti Vabariigi hümni kaasa ei 

laulda, õppige hümn ära ja siis saame viie aasta pärast uuesti kokku. See ei kõlba mitte 

kuhugi, et lastakse kooril hümni laulda, nii nagu seda Kremli kaupmehed viiskümmend aastat 

tegid. 

Tegelikult tahtsin ma rääkida sellest, kuidas ma kooli astusin, aga sunnite mind rääkima 

sellest, kuidas sellest koolist välja astusin, neljakümne kaheksandal aastal. Neli 

paralleelklassi, mis oli sellest tingitud, et Teises maailmasõjas olid kahed armeed meie Eesti 

koole katki pommitanud. Ja meie lõpukogunemine oli kooli kolmanda korruse koridoris. Oli 

üks väga pikk laud neljale paralleelklassile. Ja siis tõusis üles astronoomiaõpetaja, 

tituleerisime teda oma direktoriks, väga hea direktori Nikolai Remneli kõrval, ta oli sõjaline 

direktor Teaste, ja ütles meile: „Olgu teie kohal alati sinine taevas, tehke tööd nii, et teil 

sõrmed oleksid mullast mustad ja olgu teie südames alati valge lootusekiir.“ Ta arreteeriti 

mõni nädal hiljem. 

Ja vaadake, kui me tahame lugupidamist avaldada oma koolile, õpetajatele, kooliõdedele, -

vendale, siis mõelgem selle peale, kui ränka hinda tuli maksta lootuse eest. Ja õppigem Eesti 

hümni korralikult laulma. 

Mu teine märkus. Haridus. Eesti tugevus on mõistagi meie riigis, meie kaitseväes, aga 

tankidest ja kahuritest suurem relv on see, mida me kanname oma kahe kõrva vahel. Eesti 

haridus. Eesti kultuur. Vaevalt, et see kellelegi oleks uudiseks – mida väiksem on riik, seda 

võimsam on see, mida me alati endas kaasas kanname. Millega me oleme suutnud säilitada 

seda, mille kaudu me üldse oleme riigiks kujunenud, oma keelt, oma kultuuri. Ka nendel 

aastatel, kui direktor Teaste kinni viidi. 

Ma olen imelikul kombel kirjutanud nendest asjadest aastal 1997, ajalehes Noorte Hääl. Olin 

ka natuke üllatunud, et see jutt ilmus. Ma tahtsin mingisugusel viisil väga selgesti esitada 

oma vaadet kultuurile. Ja see jutt ilmuski pealkirja all „Kirjandusest ka antropoloogiliselt“. Mul 

olid selleks ajaks juba välja kujunenud omad vaated ka sellele piirkonnale ja ma ütlesin, et 
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kui inimene sünnib maailma, see ei ole inimene. Ta on inimese võimalus ja selleks, et seda 

veel realiseerida inimeseks, peab ta sündima kultuurikeskkonda. Kultuurikeskkond algab 

merepõhjast. 

Ja siis astub jõudsa sammuga kultuurikeskkonda perekonna kõrval kool. Koolis me 

kujundame inimest mõnevõrra veel, sest tegelikult inimene on kaunis valmis juba siis, kui ta 

kooli astub. Kool enamasti lisab ainult, kool võib natuke parandada, kool võib esile kutsuda 

tasakaalu humanitaarsete huvide ja reaalhuvide vahel. Aga kooli osa inimese kujundamisel 

tuleb pärast perekonda ja ta on määratult suur. Kui me seal vea teeme, siis inimene ei astu 

mitte sellesse ainsasse elukõlblikku keskkonda, mis toodab uuesti inimest ja ta emakeelt ja 

kultuuri, riiki, sellele populatsioonile igavikku. Ja sellepärast on mul vaatamata oma väga 

hea sõbra Ain Kaalepi vastulausele hea meel, et Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev on tehtud 

eestikeelepäevaks. Muidugi oli Ain Kaalepil õigus, et tegijate heatahe käis üle tegijate 

haridusest. Muidugi oli õigus, kui ta ütles, et ta ema on venelanna. Võibolla selles ongi asja 

väärtus. Võibolla selles mehes, kes kirjutas: „Kas sellegi maa keel laulutuules ei või igavikku 

endale otsida?“ peaksimegi nägema väljakutset, tänase päeva väljakutset, kujundada 

niisugune Eesti riik, kus oleks üks riigikeel, kõigi poolt austatud, ja mitmed emakeeled. Meie 

ülesanne ei ole mitte siin küpsetada kasahhidest, venelastest, soomlastest või sakslastest 

eestlasi. Me tahaksime, et kõik lilled õitseksid siin. Me tahame näidata eeskuju, mitte ainult 

nendele, kes elavad idas, vaid ka neile, kes elavad läänes. See-eest nii rasket ülesannet, 

mida lahendab praegu Eesti riik, ei ole suutnud lahendada üksi Euroopa riik. Ja võibolla just 

see, et me selle ülesandega toime tuleme, ongi kõige väärtuslikum ajaloo kogemus, millega 

Eesti vabariik astub tagasi Euroopasse ja millepärast Euroopa uudishimult ja vaimustunult 

tuleb tagasi Eestisse, sest me ei ole siit mitte kunagi, mitte kuhugi läinud. 

Kallid sõbrad, kolmas teade, on mul siin taskus. Vabandan teile ette. Möödunud aastal kohe 

pärast vabariigi aastapäeva olin Inglismaal, Londonis. Ja pärast sõitsime ühte Bradfordi, kus 

on üks aktiivsemaid eestlaste keskkondasid Inglismaal. Seal astus mu juurde mees, kes 

andis mulle üle järgmise kirja. 

„Nõmme gümnaasium. Tallinn, Nõmme. 

Kallis Nõmme Gümnaasium. Üle viiekümne aasta tagasi tulin mina sinu uksest sisse ennast 

õppima ja täiendama. Elu jooksul on minule sellest minevasest õppimisest kasu olnud. Mina 
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soovin kõikidele õppejõududele palju tervist ja edu tulevaste generatsioonide koolitamiseks. 

Kõikidele õpilastele edu ja õnne tulevastele eluteedele. Lisan siia juurde minu isikliku 

kingituse Nõmme Gümnaasiumi fondile palvega Eesti Vabariigi presidendile Lennart Merile 

selle teile minu nimel üle anda. 

Südamliku tänu ja tervitustega, Kalju Ellik.“ 

Härra Ellik, ma tänan teid! 

Kallid kooliõed ja koolivennad. Täna olen üks teie hulgast. Aitäh, et ma nii heas seltskonnas 

viibin. Ja olgem lõbusad! Aitäh! 

 

Kõne Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 73. sünnipäevaks aastal 2003 

Kallis direktor, armas klassivend, vilistlased, õpetajad, õpilased! Ma alustaksin kõige pealt 

ühe märkusega: riikides hümni ei lasta lindi pealt, vaid lauldakse peast. Mul on hea meel 

seda nüüd täna ja esimest korda öelda, sest mu ametikohustused tegid seda väga raskeks 

öelda meie riigikogule, kes on hümni laulmiseks kohale kutsunud professionaalse ansambli. 

Ja sellega me olemegi tagasi oma olevikus, tulevikus ja mõistagi ka minevikus. 

Ma mäletan oma esimest lauset siin koolis, see oli mõistagi esimesel tunnil. Ma olin tulnud 

tüüfuse barakist Venemaalt. Juuksed olid maha lõigatud, riided olid, nagu nad olid, ja sisse 

tuli niisugune natukene volüümikas, heatahtlik, nagu selgus, mees, meie keemiaõpetaja, 

härra Köstner. Vaatas läbi prillide, me istusime maha. Ta nägi mind ja küsis „No mida te siis 

olete seni õppinud,“ ja klass kuulas hiirvaikselt mu häält ja ma vastasin: “Me õppisime seda 

osa, mida keemias vene keeles nimetatakse неорганическая химия (e.k. anorgaaniline 

keemia),” ma ei tundnud eestikeelset terminoloogiat. Niipea kui see kogelev lause oli üle 

huulte pudenenud, prahvatas klass naerma, mis ei parandanud mu enesetunnet. Ja see 

üksiolek, see kestis. Mul on praegu raske öelda, kas ta kestis nädala või kaks või kolm. Aga 

Nõmme oli juba selline eesti geto aastal 1946, kus saladused kaua ei püsi ja siis ühel 

vahetunnil olid korraga mu ümber meie klassi kõik üheksa poissi, kümme meid kokku oligi ja 

algas siis minu, no ütleme, mu sotsiaalne elu siin koolis, mis oli pisut ebatavaline kool. Üleval 

kolmanda korruse koridoris rippus meil suur maal, mis kujutas eesti pankrannikut, see oli, 

kui mind mälu ei peta, kunstnik Turba maaling, paranda mind, kui ma eksin. 
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Meie kassis ei olnud ühtegi kom-noort. 1947 tuli Valve Rägastik, ma ei tea, mis põhjusel, 

ühest Tallinna koolist, tema oli esimene kom-noor ja see vaakum, mis ta ümber püsis, see 

püsis palju kauem. Aga ta oli elav, ta mõistis seda ja ta seletas kunagi meile nagu pihi-isadele 

või ka pihi-emadele ära, mis sundis teda selleks. Võib muidugi imestada miks see kool oli 

eriline. Ma mõtlen, et kõige lihtsam põhjus on see, et ta oli Tallinna kesklinnast piisavalt 

kaugel ja koole hakati puhastama ennekõike maa-rajoonides, kus sel ajal käis ju ikka veel 

metsavendade võitlus ja nii ta jäigi kahe silma vahele. Kahe silma vahele, mis tähendas 

koolile seda, et me austasime oma kooli direktorit Nikolai Remmelit, eeskujulikku lingvisti, 

kes oskas ka väga rasketes asjades oma kooliga avameelselt rääkida. Ma mäletan ühte 

hommikut, kui erandlikult meid paluti kõiki siia aulasse ja kui Nikolai Remmel rääkis, et ta 

juures käis julgeolek. Ta ütles: „Ärge seda tehke! Mõistke, mida tähendab hariduse 

omandamine. Mõistke, mida tähendab oma kooli hoidmine. Te armastate oma kooli, siis 

hoidke oma kooli!“ 

See oli aus jutt, aga selle õhkkonna edasi andmiseks tahaksin ma ka seda meenutada, et 

oli see nüüd maipühade aegu või novembri alul, kus oli ka midagi, mida pühadeks nimetati, 

aga see püha jäi ära, sest kool oli äkki pisargaasi täis. 

Õpetajad olid Nõmme Gümnaasiumi õpetajad. Ja nendest tahaksin ma ennekõike esile tõsta 

Nõmme Gümnaasiumi omaaegset direktorit Teastet, kes luges astronoomiat, loogikat – ka 

seda õpetati meile tol ajal nagu ladina keeltki. Ja kelle ümber oli koondunud kogu kooli, 

kaasa arvatud direktor Nikolai Remmeli, sügav austus. 

Direktor Teaste oligi see mees, kes pidas meile 1948 suvel lahkumiskõne, kõigile meie 

klassile. Ma peaksin siiralt ütlema, et meil oli neli paralleelklassi. Ka see oli sõjahaav, sest 

katki pommitatud Tallinna koolide õpilased või ka need, kes mingisugusel põhjusel maalt 

linna põgenesid, need ja nende lapsed suunati siia kooli. Nii siis meie peolaud, kus oli ainult 

limonaad ja Nõmme kohviku viinerid, viini saiad, nagu tol ajal öeldi, mitte need vorstikesed. 

See meie üsna kasin peolaud oli selle eest rõõmus ja pikk ja siis tõusis direktor Teaste, 

endine direktor Teaste ja kõneles sellest, mis meid ees ootab. Ja ees ootab muidugi aeg, 

kus me peame ise otsustama, kelleks saada. Kus me peame ise elama oma iseseisvat elu 

ja siis ta lõpetas sõnadega, et „Olgu teie kohal alati sinine taevas ja toitku teid alati eesti 

must muld ja olgu teie südametes alati valge puhtus.“ Ja natukese aja pärast oligi ta 

vangistatud. Mul on rõõm, et ta jõudis vangistusest tagasi. See oli see õhkkond, milles me 
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elasime. Siia juurde võib lisada iga klass oma mälestusi. Ja nagu akadeemik Lippmaa kooli 

raamatukogus äsja ütles, me tegime siin igasugu asju ja õppisime ka natuke. See on õige, 

see on õige. Meil oli noormees, ta ei olnudki pikka kasvu, ta valdas eeskujulikult ladina ja 

hästi kreeka keelt. Tema oli, kui mind mälu ei peta, NSV Liidu noorte meister teivashüppes. 

Sport ja spordi kummalised seosed just klassi parimate õpilastega, oli midagi, mida me siin 

pidasime täiesti enesestmõistetavaks. Ja praegu alles ma mõistan, et see oligi normaalsus 

täiesti ebanormaalses riigis. Akadeemik Krass oli ka üks Eesti koolinoorte meistreid või 

Kresku ja palju, palju sarnaseid näiteid, mille peale me võime olla uhked, sest 

ebanormaalses riigis on pööraselt raske säilitada normaalset õhkkonda. Seda õhkkonda, 

mida me tahaksime nüüd, vabas Eestis tagasi tuua siia kooli, nii palju, kui see üldse oleks 

võimalik. 

Ma võiksin kaua rääkida sellest koolist. Ma võiksin rääkida ka sellest, kuidas ma juhuslikult 

sattusin kooli sööklasse ja seal kõrval oli kooli raamatukogu. Ja söökla letile laoti National 

Geographic´ut virnade viisi, sest enne sõda oli kool seda endale tellinud. Ma läksin juurde ja 

küsisin miks ja vastus oli teadagi – lähevad hävitamisele. Nii sulas me kooli raamatukogu. 

Ja ometi, me lugesime Schopenhauerit. Me lugesime seda ja teist. Meil käis koos 

humanitaarring, kus arutati ägedalt, kes saab uueks Ühendriikide presidendiks. Sel ajal 

püüdsid teatud osad intellektuaalid presidendiks sokutada rahu eest võitlejat Wallace’it. Ma 

mäletan seda sellepärast, et humanitaarringis me sellest just kõnelesime. 

Ja siis ma mäletan ka ühte vahejuhtumist, mille juures mind ennast ei olnud. Direktor Nikolai 

Remmel tabas äkki seal tagumise trepi kõige kõrgemal mademel rühma poisse. Ja mõistagi, 

kui poisid on trepil koos ja pead koos, pidi direktor haistma midagi, mille vastu ta peab huvi 

tundma. Ta tundiski huvi. Aga need olid poisid, kes olid otsustanud hakata Nõmme ümbruse 

samblikke uurima. Ja mida tegi direktor? Ta andis koolipoolset tuge nii palju, kui ta sai. Ja 

nii on meie väikeses ringkonnas veel tänaseni teada täpselt, kes on Sambliku-Ants. Ta on 

ka rahvusvaheliselt teada. Ja miks ta sellega liitus, ehkki ta hiljem pööras samblikutele selja 

ja sai Seene-Vanaks. Ja mul on hea meel seda nüüd siis jutu hulgas meenutada, sest olen 

uhke, et ta sai teaduspreemia, ära teenitud teaduspreemia. 

See oli see kooli õhkkond. Kuidas niisugune õhkkond säilib? Ta säilib ikka ainult õpilaste 

südametes, õpilaste uudishimus – ja siin tuleb juba õpetaja sisse, kes peab lakkamatult mitte 
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õpetama, vaid uudishimu äratama. Ja mõistagi säilis ta tänu sellele kohutavale survele, mille 

all kogu Eesti ägas. 

Tunni ajal Juta Pärnasalu, võib-olla meie klassi kõige ilusam tüdruk, hakkas äkki nutma, kui 

õpetaja Pavelson ta käest midagi küsis ja ütles, et: „Ah nii kui nii viiakse meid kõiki Siberisse.“ 

Ka see kuulus selle atmosfääri juurde ja ka see, et õpetaja mõistis silmapilkselt, mida tal 

teha tuleb. Ta istus tüdruku kõrvale pinki ja rääkis valju häälega mitte sosinal ja mitte kõrval, 

sest see ei olnud mitte ainult Juta Pärnasalule, vaid kõigile mõeldud ja mul on hea meel, et 

Juta selle kooli kõigest hoolimata lõpetas. Tal ei olnud vanemaid ja ta pidi ka oma noore õe 

eest hoolitsema. 

See oli väga tugev pind, millel me toetusime. Ja siit on inimesed laiali läinud oma erialade 

juurde, oma ülikoolidesse. Me näeme nende jälgi. Ja olgu teile öeldud, et me käime ikka veel 

koos. Mõni aasta tagasi kogunes meie lend sinna Hiiu tänava nurgale, kus on need suured 

kliinikud ja mul oli rõõm kuulda Kaalu Kirme, kunsti teadlase, väga ilusat ettekannet kõigest 

sellest, millest ma olin ilma jäänud. Põhjustest, miks meil on neli paralleelklassi, ja sellest, 

kuidas kool saksa ajal töötas, kui siin oli saksa sõdurite hospital, ja sellest, kui raske oli sõja 

ajal seda vaimsust säilitada. Ja kui uhked me võisime olla, et sellel meeletult vihkalikul vene 

ajal siin koolis anti välja eeskujulikku almanahhi nimega Nakk. Ta oli käsitsi tehtud, neid oli 

viis eksemplari. See oli graafiliselt meisterteos, selles mõttes, et ta oleks ka praegu olnud 

vaadatav ja ta oli väga tõsine. Näiteks üks publikatsioon koos kõigi joonistega, mis olid 

hoolikalt värvitud, kujutas tulevast Tallinna kunstiteatrit. See oli tulevase arhitekti Boris Mirovi 

esimene projekt, mida ma olen lugenud ja uurinud. Nad vist hävitati kõik jällegi sellest 

hirmust. Ja kui see nii on ja kui neid enam ei ole, millest mul oleks väga kahju, siis 

meenutagem, et ka selle almanahhi väljaandmine oli ebanormaalses riigis riigivastane tegu 

ja selle peale me olime uhked. 

Mida ma teile tahaksin lahkumisel öelda? Ma tahaksin teid tänada, et te kooli minevikku olete 

meeles pidanud, aga õppige seda rohkem tundma. Kes langesid Teise maalilmasõja ajal 

selle kooli õpilastest ja vilistlastest? Härra direktor, ma ei näe seda marmortahvlit siin. Kes 

küüditati, ma ei näe seda marmortahvlit siin. See on kõigi teie töö, kes te tahaksite ajalugu 

õppida või lihtsalt tunda vastutust oma kooli, oma riigi ja ennekõike oma tuleviku eest. 
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Eesti kool on väga kummalises seisukorras. Euroopaga võrreldes on meie koolis kõige 

pikemad tööpäevad. Mu tütar läheb kaheksaks või üheksaks, tuleb enamasti viis koju. See 

on raske. On nii või ei ole? 

Aga ma esitan teile kohe selle medali teise külje. Eesti koolil on kõige lühem tööaasta 

Euroopa koolide hulgas ja mis sellest järeldub? Ma kardan, et sellest järeldub väga palju 

tegemata pedagoogilist tööd, et sellest järeldub võib-olla ka haridusministeeriumi laiskus. 

Inimese mälu, inimene mõistlikkus on piiratud. Aga maailma areng, maailma teadused on 

piiramatud. Mida see tähendab? See tähendab, et tuleb väga täpselt osata teha vahet selle 

vahel, mis on oluline ja selle vahel, mis enam oluline ei ole. 

Tuleb sünteesida, tuleb kõrvale heita kõik see, mis veel eile tundus nii vajalikuna. 

Rääkige kaasa nendest asjadest. Meil ei ole õpilaste ametiühingut. Aga need peaks olema. 

Mu kallid sõbrad, ma tänan teid ja soovin teile uhkelt ellu astuda. Kas teate, kuidas mind 

rõõmustas see, kui ma kuulsin kooli hümni, jällegi sama poisi loodud sõnad ja sama poisi 

loodud viis. Ta on juba surnud. Mul on kole hea meel, et ma Vanemuises jõudsin käia, tal 

kätt suruda ja kuulda seal Vanemuise väikses saalis kõiki neid laule, mille poolest see kool 

oli ju üle Nõmme, üle Tallinna, üle Eesti kuulus. Siin samas laval sündis Eesti kooliajaloo 

esimene operett. Uurige ka seda. Vaadake, kas selle laulud on alles. Koondage neid laule. 

Mõelge isegi rütmi peale, sest kui Vanemuise näitlejad neid ette kandsid, oli mul kogu aeg 

niisugune tunne, nagu lehitseksin ma paleontoloogiat. See oli väga sarnane ja hoopiski mitte 

see. 

Ma ei kutsu teid mitte ajaloolasteks hakkama, ma kutsun teid üles mõistma, kui õnnelikud 

peate olema. Niipea, kui te tunnete, et tulevik on teie kätes. Ja selleks on minust vanemad 

põlvkonnad ja minu põlvkonnad ja minust nooremad põlvkonnad kõik teinud, et vastutus 

oleks teie tugevates kätes ja ennekõike teie noores vastuseid otsivas mõistuses. 

Aitäh ja palju õnne! 
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Lisa 3. Jutt projektist kodulehele 

2011. aasta sügisel alustasime uurimistöö aluste raames kooli kultuuriliste mälestuste 

kogumiku koostamist. Idee lähtus soovist, et koolis oleks ühtne kogum kõikide toimunud 

ürituste jäädvustustest ning ülevaade traditsioonidest. Eesmärgiks sai kõik Nõmme 

Gümnaasiumi kultuurilised sündmused kokku koguda, sorteerida ning nendest moodustada 

kõigile kättesaadav arhiiv. 

Kõigepealt alustasimegi materjali kokkukogumisest. Saime sündmuste jäädvustusi, kavasid 

ja pilte nii õpetajatelt kui ka vilistlastelt. Suure hulga materjalide kogumise tulemusena oli 

meil andmeid nii internetist, VHS-kassettidelt, CD- kui ka DVD-plaatidelt. 

Seejärel jaotasime kõik sündmused aastate kaupa ära. Andmete hoidmiseks soetasime kooli 

abiga välise kõvaketta. 

Töös tutvustasime ka koolis toimuvaid üritusi. Parim viis informatsiooni saamiseks kooli 

traditsioonide kohta on küsitleda neid, kes on ise nende sündmuste kulgemisele kaasa 

aidanud, aluse pannud või kõrvalt jälginud. Seega küsitlesime järgmisi õpetajaid: Tiiu Pärn, 

Maritsa Lens, Karin Klemmer, Tiia Tondi, Heiti Aarna. Nende küsitluste alusel sai iga ürituse 

kohta koostatud kirjeldus. 

2012. aasta sügisel jätkasime kogumiku tegemist. Mõistsime, et välisel kõvakettal olev arhiiv 

ei ole piisavalt kättesaadav kõigile, ning seega sai tehtud koduleht. 
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Lisa 4. Õpetus, kuidas lisada materjali lehele kogumik.tng.ee 

1. Vaadake üle üleslaaditav materjal ning kõrvaldage kõikvõimalikud defektid.  

(kõige kergem viis seda teha on läbi Windows Movie Maker’i) 

 

2. Minge Youtube’i kodulehele (www.youtube.com), logige sisse (paremas ülemises 

nurgas sinine nupp  või e.k. ) kasutajaga: 

E-post: tngvideod@outlook.com 

Parool: ********* 

 

3. Üleval otsinguriba kõrvalt vajutage „Upload“ (e.k. „Üleslaadimine“). 

 

 

 

4. Vajutage „Select files to upload“ (e.k. „Valige faile üleslaadimiseks“) ning leidke arvutis 

materjal, mida tahate üles laadida. 

  

 

5. Üleslaadimise ajal saate täiendada andmeid. 

5.1. Faili nimi esitage („Title“ või e.k. „Pealkiri“) vastava normi järgi: 

TNG - (aastaarv) (ürituse nimi) - (pealkiri/esitaja) (osa nr. kujul „1/99“) 

(„TNG - „ on juba ette kirjutatud). 

Näide 1: TNG - 1999 Jõulukontsert - Jõululaul 

Näide 2: TNG - 2020 Luulekavad 1/5 

5.2. Lahtris „Privacy settings“ (e.k. „Privaatsusseaded“) peab olema esialgu „Private“ 

(e.k. Privaatne). (Soovitame teha video avalikuks alles kõige lõpus) 

5.3. Lahtrisse „Description“ (e.k. „Kirjeldus“) lisage lisainformatsioon vabas vormis. 

http://kogumik.tng.ee/
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5.4. Lahtrisse „Tags“ (e.k. „Sildid“) lisage failiga seotud märksõnu, eraldades neid 

komaga. 

Näide:  

5.5. Lahtris „Category“ (e.k. „Kategooria“) peaks olema „Education“ (e.k. „Haridus“). 

(Soovi korral võib seda muidugi muuta) 

 

6. Materjali lisamine TNG mälestuste kogumikku. 

6.1. Kui fail(id) on üles laetud, avage kõrval aknas lehekülg sites.google.com. 

6.2. Logige sisse, kasutades andmeid: 

E-post: video@tng.ee 

Parool: ********* 

6.2.1. Kui olete varem lisanud materjale sellele lehele, siis vajutage „TNG 

mälestuste kogumik“ alapealkirjaga „/a/tng.ee/kogumik/“. 

6.2.2. NB! Kui tegelete sellega esimest korda, siis esialgu proovimiseks vajutage 

„TNG mälestuste kogumik“ alapealkirjaga „/a/tng.ee/video/“. 

(See leht on TNG mälestuste kogumiku analoog, mis ei ole avalikustatud) 

6.3. Materjali lisamine õppeaastasse, mis lehel puudub. 

(kui soovite lisada juba olemasolevasse õppeaastasse, siis jätke punkt 6.3 vahele) 

6.3.1. Uue õppeaasta lisamiseks klõpsake paremas ülemises nurgas märgitud 

nupule: 

  

6.3.2. Sisestage lahtrisse „Name your page“ õppeaasta kujul „2012/2013“. 

6.3.3. Menüüs „Select a template to use” valige “Announcements”. 

6.3.4. Punktis “Select a location” valige “Put page under Pealeht”. 

6.3.5. Avage menüü lehe paremas ülemises nurgas vajutades märgitud nupule: 

 

http://sites.google.com/


46 
 

6.3.6. Sektsiooni „Site actions“ alt vajutage „Edit site layout“.

 

6.3.7. Klõpsake ülariba menüül oleval kirjal „Pealeht“ 

6.3.8. Avanenud aknas leidke nimekirjas lisatud õppeaastale eelnev õppeaasta ning 

vajutage sellel. 

6.3.9. Vajutage nimekirja all olevale nupule „Add page“.

 

6.3.10. Avanenud aknas leidke „Pealkirjad“ alt just loodud lehekülg, 

märgistage see klõpsates sellel ning vajutage akna all osas nupule „OK“. Kui 

leht lisandus valesse kohta, on võimalik seda nihutada nuppudega: 

 

6.3.11. Kui leht paikneb õiges kohas, siis vajutage akna all olevale nupule 

„OK“ ning seejärel lehe paremas ülemises nurgas märgitud nupule: 

Nüüd on uus õppeaasta lisatud ka ülariba menüüsse nupu „Pealeht“ alla. 
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6.4.  Materjali lisamine olemasolevasse õppeaastasse. 

6.4.1. Avage õppeaasta, kuhu soovite lisada uut materjali. 

6.4.2. Vajutage nupule . 

6.4.3. Teksti „Untitled Post“ asemele kirjutage lisatava materjali nimetus (soovitatav 

tutvuda juba lisatud materjali nimetustega). 

6.4.4. Peale nimetuse lisamist vajutage selle all olevale tühjale lahtrile ning seejärel 

lehe vasakus ülemises nurgas märgitud nupule: 

 

6.4.5. Sektsiooni „GADGETS“ alt valige „More gadgets...“ ning avanenud aknas 

vajutage „Public“. 

 

6.4.6. Kirjutage avatud akna otsingulahtrisse otsingusõnad „iframe wrapper“ ning 

valige pildil märgitud otsingutulemus. Seejärel klõpsake nupul . 
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6.4.7. Avage kõrvalaknas Youtube’is materjal, mida soovite lisada ja vajutage video 

all olevale nupule „Share“ (e.k. „Jaga“). Seejärel vajutage „Embed“ ning 

kopeerige internetiaadress nii nagu näidatud pildil: 

 

6.4.8. Paigutage kopeeritud aadress TNG mälestuste kogumiku lehel avatud akna 

lahtrisse „Document / page URL (required)”. Seejärel seadistage ülejäänud 

seaded vastavalt lisatava materjali pildi mõõtmetele.  

6.4.8.1. Kui tegemist on vana videoga ja pilt on peaaegu ruuduline (kuvasuhe 

4:3), siis: 

 

6.4.8.2. Kui tegemist on uuema videoga ja pilt on lame (kuvasuhe 16:9), siis: 
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6.4.9. Kui sobivad seaded on sisestatud, vajutage akna all olevale nupule “OK” ning 

seejärel lehe paremas ülemises nurgas nupp . 

 

6.5. Materjali juurde on võimalik lisada ka manuse (kava, pilt). Selleks tuleb vajutada 

lehe all osas olevale nupule ning leida arvutist lisatav(ad) manus(ed).  

6.6. Materjali ette või taha saab lisada ka lihtsalt teksti või pildi.  

6.6.1. Selleks minge sellele leheküljele, kuhu tahate lisada andmeid. Seejärel üleval 

nurgas vajutage pildil märgitud nupule: 

 

6.6.2. Teksti saab juurde kirjutada sinna kuhu klõpsatate hiirega. 

6.6.3. Lisage pilt või pildid vajutades üleval nurgas kirjale „Insert“.

 

6.6.4. Avanenud menüüst sektsiooni „COMMON“ alt valige „Image“.

 

6.6.5. Avanenud aknas vajutage nupule „Choose Files“, leidke vajalik pilt ning 

klõpsake nupul „OK“. Lisandunud pildi kohal ilmub seadistuste menüü, kus 

tuleb vajutada pildil näidatud nupule:
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6.6.6. Salvestamiseks kõik muudatused vajutage lehe paremas ülemises nurgas 

nupul . 

 

7. Kui kõik andmed on lisatud ja õigesti vormistatud, siis võite üles laetud materjali 

Youtube’is avalikustada. 

7.1. Selleks tuleb leida Youtube’is üles laetud video. Seejärel vajutage pildil näidatud 

nupul: 

 

 

7.2. Video seadete alt lahtris „Privacy settings“ (e.k. „Privaatsusseaded“) valige „Public“ 

(e.k. „Avalik“) ning vajutage nupul (e.k. ). 
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Lisa 5. Tööjaotus 

Mari-Liis Rene Aleksandr Ühiselt 

L. Meri kõnede 

ümberkirjutamine; 

sissejuhatus, 

resümee; 

jutt projektist 

kodulehele; 

K. Liivalehe, H. 

Aarna küsitlemine; 

tornikõne kirjeldus; 

sündmuste 

kirjelduste 

uuendamine, 

parandamine. 

Kirjalike andmete ja 

pildimaterjali 

kogumine ja nende 

digiteerimine; 

andmete 

korrastamine; 

meedia 

süstematiseerimine; 

sissejuhatus; 

kokkuvõte. 

Audio- ja videofailide 

konverteerimine 

digitaalsesse vormi 

ja nende 

korrastamine; 

andmete hoidmise 

võimaluste 

kirjeldamine; 

andmebaaside valik; 

kodulehe 

ülesehitamine; 

TNG logo digitaalne 

restaureerimine; 

Õpetus, kuidas 

lisada materjali 

lehele 

kogumik.tng.ee. 

Töökäik; 

ülesanded; 

materjalide 

kogumine; 

M. Lensi, T. Pärna, 

T. Tondi, K. 

Klemmeri 

küsitlemine; 

vigade ülevaatamine; 

töö vormistamine. 

 

 


