
15. novembril käis soome keele õppijatel külas Jussi Nieminen 

 Jussi Nieminen on Eestis elav soomlane, pärit on ta Soome linnast Oulust. Ametilt on 

ta advokaat ning  vahendamb Eestist arste ja õdesid Soome tööle. Eestisse tuli Jussi 

Nieminen 2006. aastal. 

Jussi Nieminen külastas Jüri Gümnaasiumi soome keele tundi. 10. klassi õpilased 

koostasid selle tarbeks küsimused. Nieminenile meeldisid meie esitatud küsimused ja 

ta ütles, et need olid toredad, sisukad ja nutikad. Küsimusi oli palju erinevatest 

valdkondadest: soome poliitikast, ühiskonnast, kultuurist, saamidest ja nende keelest, 

eestlaste ja soomlaste suhetest.  

Pärast oli Jussi Nieminenil võimalus tutvuda meie kooliga. Ta oli üllatunud, et meil 

on nii head õppimistingimused ja sportimisvõimalused. 

 

 

 

 

 

Lisett Lutsberg 

10.e klass 
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Kuupäev 

Nr 1 

Tervitus Jussi Nieminenilt! 

Hei   

Kiitos teille mukavasta vastaanotosta. 

Koululehteen:  

Kävin vierailemassa Jürin lukiossa ja kertomassa suomenkielen opiskelijoille 

Suomesta. Oppilaat olivat valmistaneet minua kysymyksillä, joihin pyrin vastaamaan. 

Vierailu oli erittäin miellyttävä ja uskon että oppilaat saivat vastauksia kysymyksiinsä 

ja lisäksi tietoa Suomesta. 

Suomekielen opiskelijoille voin sanoa että suomenkielen oppiminen on haastavaa, 

mutta sen kyllä pystyy oppimaan kun jaksaa keskittyä ja tehdä töitä. Suomenkilen 

oppiminen on joka tapuksessa hyödyllistä ja avaa mahdollisuuksia opiskella tai 

työskennellä Suomessa.  

Tsemppiä suomenkielen opintoihin ja kouluvuoden loppuosaan! 

Jussi Nieminen  

 

Soome vabariigi sünnipäeva tähistamine Jüri Gümnaasiumis 

Soome Vabariik tähistas oma 96. sünnipäeva reedel 6. detsembril. Meie koolis hakati 

saabuvat tähtpäeva tähistama mõned päevad varem. Soome keele kabinetis oli 

Soomet tutvustav stend, mis pakkus paljudele huvi. Võõrkeelte korrusel oli 

väljapanek teemal „Õpime soome keelt!“  1.-3. klassi õpilased osalesid 

joonistusvõistlusel „Minu lemmik soome kirjanduse/multifilmi tegelane“. Joonistatati 

nii angry birds`e ehk vihaseid linde kui ka klassikalisi muumi tegelasi. 4.-5. klassi 

õpilased kirjutasid lühijutte teemal „Minu reis Soome“. Lühijuttude põhjal selgus, et 

Lapimaa oli kõige soositum sihtkoht just jõuluvana ja põhjapõtrade pärast.                                          

Teisipäevases soome keele tunnis 11. ja 12. klassi õpilased mõtisklesid, mis on 

eestlastel ja soomlastel sarnast ning mis on erinevat. Õpilased leidsid sarnaseid jooni 

rohkem kui erinevaid.  Meil on sarnane iseloom: oleme vaiksed ning endasse 

tõmbunud. Soomlased armastavad rohkem looduses olla ning nautida suvilas 

üksildust. Eestlane on pigem linnastunud ning käitub närviliselt kui  buss on rohkem 

kui 2 minutit hiljaks jäänud. Kolmapäeval külastasid kooli Lauera kutsekõrgkooli 

õpilased. Nad tutvustasid gümnaasiumi õpilastele õppimisvõimalusi Espoos, Soomes. 

Eesti õpilastel on võimalus õppida Laurea kutsekõrgkoolis inglise keele baasil pärast 

gümnaasiumi lõpetamist mitmeid põnevaid erialasid nagu ärindust, õendust, 

sotsiaaltööd jne. Soome õpilastele tutvustati ka koolimaja. Neile jäi silma kooli 

avarad ruumid, head sportimisvõimalused ja kooli looduskaunis asukoht. 

Neljapäevases soome keele tunnis tegid 10. klassi õpilased ettekandeid erinevatest 

soome muusikutest ja bändidest nagu Robin, Haloo Helsinki, Anna Abreu, Valvomo 

jne. Nende muusikute loomingut sai kuulda vahetundides kooliraadio vahendusel. 

Algklassi õpilastel oli oma muusikaline programm. Nimelt nemad õppisid 

soomekeelseid kehaosasid läbi tantsu. Tantsiti nii „Sutsi satsa“ kui ka  „Jumppalaulu“ 

järgi. Tervel kooliperel oli võimalus osaleda INFO TV-s jooksval eestikeelsel 

viktoriinil „Soome Vabariik“. Kahjuks oli oodatust vähem osavõtjaid.  Kooli sööklas 

pakuti soomepärast toitu. Tõdeti, et lihapalli supp on lemmik nii siinpool kui sealpool 

Soome lahte. Meie jaoks oli uudne kogemus  proovida magustoitu pohlakiselli 

vahukoorega, mis osutus väga maitsvaks. 

Reedel panid võõrkeeleõpetajad Soome iseseisvuspäeva tähistamisele punkti 

viktoriiniga „ Soome ühiskond, kultuur, ajalugu ja keel“. Eri üritustest osalejaid 

premeeritakse 20. detsembril toimuval aktusel.  Soome Vabariigi iseseisvuspäeva 

tähistamine valmistas paljudele rõõmu ning pakkus vaheldust kooliellu.  Loodetavasti 

peetakse järgmiselgi aastal meeles meie naabrit Soomemaad ning korraldatakse vahva 

üritus. 

 

 

 

Marjaana Järv 

Tallinna Ülikooli Soome keele praktikant 

 

 



 

 

Jüri Gümnaasium korraldab traditsiooniliselt igal 

õppeaastal salatikonkurssi - seda tehti ka sel aastal. 

Osalejaid oli palju – algklasside töökatest võistkondadest 

stiilsete õpetajatest koosnevate meeskondadeni välja. 

Kahjuks osales selle aasta võistlusel vaid üks 

gümnaasiumiklass, mille liige oli mul au olla.

Meie võistkond valmistas imemaitsva juustu-

köögiviljasalati pesto-jogurtikastmega, ning me jäime 

salatitulemusega rahule. Salatikonkursil oleme klassiga 

osalenud kaks aastat, ning korra ka põhikooli arvestuses. 

Konkursil osalemine on olnud väga hea kogemus - iga 

aastaga oleme saanud juurde tarkusi, nippe ja vilumust.  

Ainsa gümnaasiumivõistkonna liikmena tunnen kurbust 

selle üle, et keskkooli õpilastest rohkem osavõtjaid ei 

olnud. Ma ei oska võtta seisukohta, milles võis olla pea 

olematu motiveeritus. Kas tõepoolest valmistas raskusi 

meeskonna kokkupanemine või salatiretsepti valik? Või 

oleks olnud see tore tunnike koos meeldivate 

koolikaaslastega liigne ajaraiskamine? 

Ma loodan siiralt, et gümnaasiumiõpilased saavad tagasi 

tahte osaleda innukamalt koolivõistlustel, kaasaarvatud 

salatikonkursil. Oleks ju kurb, kui pärast meie lennu 

lõpetamist, jääks salatikonkurss vaid põhikooli- ja 

õpetajate põhiseks. 

 

 

 

 

 

Mai-Triin Puström 

12.ki klass 

 

Teatrigurmaanid võtsid 12. novembril ette teekonna Tallinnasse Salme 

Kultuurikeskusesse. Selline sügisene teatrikülastus on juba traditsiooniks saamas. 

Nimelt on see ainulaadne võimalus kuulata-vaadata inglisekeelset teatrietendust. 

Tavaliselt tuuakse lavale kirjandusklassikasse kuuluvad lood, sel aastal sai siis 

vaadata aegumatut Robert Louis Stevensoni etendust „Dr Jekyll and Mr Hyde“, mis 

räägib inimese kahestumisest hea ja kurja vahel.   

Eks mõtlemisainet jätkus pärast kõigile –  mis inimese sügaval sisimas tegelikult toimub ja kas ka meid endis on 

kuskil peidus veel üks „mina“, kes  on meist tegelikult hoopis erinev. Huvitav oli ka jälgida, kuidas kolme näitlejaga 

oli saavutatud mulje, nagu oleks lava pidevalt rahvast täis. 

Hea oli siiski tõdeda, et Jüri Gümnaasiumi noored on kultuursed ja haritud inimesed. Eks sai teatris nii mõndagi näha 

– küll oli osadel nii kiire lahkumisega, et ei jõutud näidendi lõppugi korralikult ära oodata; kellel oli nälg nii suur, et 

McDonaldsi eine oli teatrisse pugimiseks kaasa võetud. Aitäh teile, armas Jüri rahvas, et oskate teatrit hinnata ja 

meeldivalt käituda! 

Ingrid Hinojosa 

11.e klassijuhataja 

Taas on kätte jõudnud aeg, mil 9.-12. klassid tulevad kokku, et 

koos meelestada end peagi saabuvateks jõuludeks. Tule 

kaaslasega või marsi uhkes üksinduses - salapära on 

garanteeritud. Balli keskmeks on maskidega kaunistatud näod. 

Vahelduseks paljastavad mõned külalised ka oma paled - ehk 

siis kõlavad nende näod tuttavalt? Kindlasti saab igaüks 

pühkida tolmu enda tantsuoskuselt ja selle tõeliselt särama 

panna - proovida ning silmata saab esitusi valsist show-

tantsuni.  

 

 

 

Energilisemateks etteasteteks astub üles Eesti ansambel Gravity. Õhtu jooksul valime ka parima nais- ja meesmaski, 

seega ole kindel, et mask välja paistaks! Riietus ballile kohaselt pidulik. Külalisi kostitab ning toetab Pizzakiosk. 

Pileteid saab soetada huvijuhi juurest ja valvelauast. Eelmüügist 3€, kohapeal ning väljastpoolt kooli külalistele 4€. 

Ürituse algus kell 18.00. Tule ja saa osa Jüri jõuluballi glamuurist! 

Elina Piirmets 

11.e klass 

 

24. jaanuaril 2014 kell 18.00 toimub Rae 

kultuurikeskuses järjekordne Rae valla koolide 

vaheline moeshow. Sel aastal on teemaks  ‘Punk ja 

rock’. Seda pealkirja võib tõlgendada erinevat moodi, 

oodatud on kõik mis kuulub pungi ja roki alla ehk nii 

needid, harjad, haaknõelad kui ka sädelus ja suled.  

Ootame huviga Teie loovaid kollektsioone! 

 

 

 

 

 

 

Kertu Laherand 

11.l klass 

Selleks, et teha gümnaasiumi õpilaste koolielu huvitavamaks, oleme otsinud koolile sõpruskoole piiri tagant. Juba 

toimub koostöö Poola Wyszkowie linna Reaalgümnaasiumiga. Praeguseks on toimunud meie kooli juhtkonna ja nende 

kooli õpetajate delegatsioonide vahetused ning aprillis on kutsutud Wyszkowisse meie kooli õpilased ja õpetajad. 

Järgmisel sügisel on taas oodata Poola sõpruskooli meile, siis on delegatsiooni koosseisus ka õpilased.  Eelmise aasta 

vastuvõttu aitasid organiseerida praegused 11.  klasside õpilased, neil ka suurem võimalus sõita vastukülaskäigule 

Poola. Lisaks toimus matemaatikanädala raames meie kooli gümnaasiumi laia matemaatikakursuse õpilastele ja 

sõpruskooli õpilaste ühine viktoriin, kus peame küll tunnistama kaotust Poolakatele.  

Koostamisel on ka meie kooli tutvustav artikkel Wyszkowie kooli kodulehele. Oleme õpetajatega arutanud kuidas 

meie koostööd jätkata ja kuidas kaasata õpilasi sellesse tegevusse. Usun, et peatselt tehakse koostööd erinevates 

õppeainetes. Loodame, et kevadise reisiga tekivad sõprussidemed ka õpilaste vahel ja see annab koostööle hoogu 

juurde. 

Lisaks on loomisel sõprussuhted Taani Vandeli linna kooliga. See kool on huvitav sellepoolest, et seal õpitakse ainult 

üks õppeaasta, et pärast põhikooli lõpetamist oleks aega mõelda tuleviku üle. Selles koolis on pearõhk kaunitel 

kunstidel ja spordil. Seetõttu peaks see kool sobima hästi meie loomemajanduse suunaga. 

Ootame Teie poolset aktiivset osavõttu ja alati on oodatud ka Teie ettepanekud. 

Õpetajate meeskonna nimel Kersti Kaldmäe 

 


