
Seismine ei ole tagasiminek 

 

Ärimaailmas öeldakse: “Kui on paigalseis, siis see on tagasiminek.” Huvitav, miks just seal 

paigalseis tagasiminek on? Kui sa ei arene, ei ole innovatiivne, lähevad teised sinust arengus 

mööda ja sina nende arengu suhtes ei lähe tagasi, vaid jääd seisma.  

Aga kus saaks kasutada väidet, seismine ei ole tagasiminek? Näiteks saaks seda kasutada 

muusikas ja kunstis. Kas rohkem tuntumad on uued või vanad muusikud? Muidugi vanad –

kõik teavad, kes on Mozart või Queen. Uuemad aga saavad rohkem kuulsamaks, kui nad 

surevad. Kunstiga on samamoodi, näiteks Leonardo da Vinci.  

Kõige paremini aga väljendub see usus. Ainuke, kes paigal püsides arenes, oli Buddha. Ta 

istus üheainsa puu all ja jõudis vaimselt aina kaugemale, teised käisid tema juures, mitte 

vastupidi.  

Jänes hüppab, see tähendab, liigub kiiresti. Kilpkonnad liiguvad kümme korda aeglasemalt ja 

elavad vähemalt 150 aastat. Puud aga ei liigu üldse ja vaadake, kui kaua nad püsti püsivad ja 

suureks kasvavad.  

Ilmselt peaks meie ka kaaluma seisma jäämist. 

 

Marilis Lembit, 2.b (I koht ja publiku lemmik) 

Mõtelda on mõnus 

 

Mõtlemine on osa meie elust ja peaksime olema õnnelikud, et selline tegevus on inimesena 

üldse võimalik. Meie aju on lihtsalt nii loodud.  

Siinkohal, kallid kuulajad, on sobilikud ühe minu lähedase inimese luuleread.  

 

Mõteldes mõtteid saadame lendu nad, 

meie ümber on mõtetest väli, 

seal samsageduslikud tõmbuvad,  

kogudes jõudu nagu tormine meri. 

Mõtteid targalt tuleks formuleerida, 

et sagedus oleks neil kõrge. 

Nii tahangi mõtlejaid informeerida, 

mõelge mõtteid, mis puhtad ja terved. 

 

Kujutage nüüd ette end pikutamas diivanil või istumas bussis. Tegelikult polegi see nii tähtis, 

kus ja millal. Lihtsalt käivitage oma mõtlemine. Nüüd toitke seda tunnete ja emotsioonidega. 

Mõtetes võid sa olla kus tahes ja lubada kõike. Võid reisida, kohata kalleid inimesi, teha 

unistuste tööd. See on maailm, kus võimatu on võimalik.  

Kui mõtlemisega kaasnevad emotsioonid tekitavad hea enesetunde, olete loonud osakese 

tulevikust, seega mõtlemine on sissejuhatus uuteks tegudeks.  

Siinkohal soovitan aega mitte raisata mõeldes sellele „Kuidas me ei saa”, vaid ”Ma tahan, 

soovin ja saan! ” 

Nautige oma häid mõtteid! 

Eunike Penu,  2.c 

 

 



Liikudes mööda mõtteruume 

 

Tere, lugupeetud komisjon ja kaasõpilased! 

Olen täna siin teie ees selleks, et rääkida inimese mõtteruumi olemusest, ja sellest, kuidas see 

igas inimese peas välja võiks näha. Nimelt, keskmisel inimesel käib peas umbes 6000 mõtet 

ringi iga päev. See kõik on siiski väga sõltuv inimese loomusest. Selles ei ole meie jaoks 

kahtlustki, et inimesel, kes tahab ennast pidevalt arendada, käib peast rohkem mõtteid läbi, 

kui sellel, kes elab ühte igavat rutiini ja innovatiivselt ei mõtle. Seda aga ei tohi segamini 

ajada nende inimestega, kes on lihtsalt “vaiksed” või ei oska ühtegi sõna sekka öelda mingis 

koostööolukorras. Nad ei pruugi kõiki oma mõtteid või arvamusi kõigile teada anda, aga 

vaiksed inimesed võivad olla just need, kelle peas tiirleb kõige rohkem mõtteid. Nad arutavad, 

juurdlevad, teevad järeldusi omaenda mõtteruumis ja neile meeldib see, sest nad saavad ise 

otsustada, kas jagada neid mõtteid või mitte. 

Mõtteruumis liikumist saab kujutada endale ette kui täiesti valges ruumis liikumist, nagu 

mõnes filmis on näitleja olnud enda mõtetes. Sinu ees on kõik need mõtted, mida sa mõtled 

või oled mõelnud. Mida rohkem sinna mõtteruumi neid koguneb, seda parem.  

Kui varasemalt mainitud ennast arendaval inimesel on kogu pea täis erinevaid mõtteid ja 

ideid, siis igaval rutiinselt elaval inimesel on seal ainult üksikud mõtteid nagu näiteks “mida 

täna õhtul süüa teha?” ja sellega kõik piirdubki.  

Kui minna nüüd tagasi vaikse inimese juurde, siis võib vahest arvata, et ta nagu oleks enda 

mõtteruumis kinni, aga tihti on see vastupidi. Ta pigem naudib enda mõtteruumis ringi 

liikumist ega lase teistel inimestel endalt seda ära võtta, mis talle rahu pakub. 

Siit võiks tulla igale inimesele väike küsimus, mis paneks mõtlema. Milline on sinu 

mõtteruum? Suur? Väike? Tühi? Või hoopis pulbitseb see mõtetest? Igal juhul on otsus sinu, 

ja ainult sina saad enda mõtteruumi kujundada.  

Aitäh tähelepanu eest!  

 

Marten Kask, 2.d, eriauhind 

 

 

Tere, kallid kaasõpilased ja õpetajad! 

 

Kõige suurem rõõm on andmisrõõm. Kui sa näed kingituse nimel vaeva ja su kingitus meeldib 

kingisaajale, siis tihtipeale saad ise palju suurema rõõmu osaliseks kui kingisaaja – vähemalt 

mina saan. 

 

Väga raske on teha just seda õiget kinki, mis saajale meeldiks. Tihtipeale mõjub kõige 

tavalisem ja harilikum kingitus väga muljetavaldavalt. Ometi on aja kokkuhoiu mõttes 

kergem minna lihtsama vastupanu teed ja kinkida näiteks mõni kinkekaart või rahaümbrik. 

Seda enam avaldab muljet kink, mis on tehtud südamega. 

 

Kingitusega kaasneb ka oht, et kui sa teed oma sõbrale/tuttavale liiga kalli kingituse, võib see 

panna teda end halvasti tundma. Samuti on oht, et saaja tunneb ennast ebamugavalt, kui talle 

tehakse kingitusi liiga tihti.  Siis tekib küsimus, et mis ta minust tahab…? 

Seega, siinkohal oleks heaks printsiibiks mõistlikkus, ja see tuleb ainult sisetundest. 

 

Teinekord liigutab kingisaajat ka kingi ootamatus. Näiteks kui keegi tänab sind millegi eest ja 

toob sulle tänutäheks šokolaaditahvli, liigutab see žest kingisaajat, sest ta ei osanud sinust 

seda eeldada ja on positiivselt üllatunud. 

 



Andmine ei ole igakord materiaalne. Teinekord on hea sõna, märkamine hinnalisem kingitus 

kui mingi ese, millest kingisaaja ei oska rõõmu tunda. Hea sõna aga käib alati meiega kaasas, 

paneb saaja end hästi tundma ja rõõmustab salamisi edaspidigi. 

 

Võib tekkida ka küsimus, milleks / kas üldse on vaja kingitusi teha või kellelegi midagi anda. 

Minule tundub, et andmine, hoolimine ja märkamine on iga inimese põhiloomuses ja paneb 

meid kõiki end hästi tundma. Lisaks usun ma, et tehes teistele midagi head, tuleb see mulle 

endale ringiga tagasi.  

 

Inimesed, kes märkavad, meeldivad teistele. Kellele ei meeldiks olla märgatud ja hinnatud? 

 

Märkame ja tunnustame ning anname läbi selle edasi head emotsiooni! 

 

Aitäh. 

 

Jesper Jegorov, 2.d 

Kõne 

 

Tervist, kallid kamraadid ja kindralid, kõik, kes te olete siia kokku tulnud! Mina olen Pärnu 

Ühisgümnaasiumi G 2.b klassi õpilane. Mina räägin teile teemal „Tulevik algab täna!“.  

 

Tulevik on imelihtne: tegelikult on täna kõik samamoodi nagu tulevikus, ainult et tehnika 

töötab siis palju efektiivsemalt ja inimesed jõuavad üksi rohkem. Neil on kiiremad arvutid, 

paremad telefonid ja mugavamad autod. Tööd tehakse rohkem kui praegu ja seetõttu on ka 

raha rohkem, sest majandus kasvab intensiivsemalt. Väga palju mõeldakse privaatsusele ja 

turvalisusele, seetõttu käivad mõned asjad keerulisemalt kui tänapäeval.  

 

Aga ometi on täna ja tuleviku vahe tundmatu. Seal on midagi veel. Kas see „midagi veel“ 

tähendab halba või head, kes seda teab. Muidugi kehtib see kõik ka nüüdisaja Eesti kohta. 

Praeguses Eestis ollakse silmnähtavalt langenud maaga suhetes ühepoolseks: enamik inimesi 

ainult tarbivad asju, mille käigus reostavad ja lõhuvad meie tuleviku keskkonda, kus peame 

edasi elama. Me peame väga kindlalt selgeks tegema, et tegelikult ei saa me endale lubada 

sellist käitumist, mis mõjutab praegust kui ka tuleviku elu. Ma arvan, et neid, kes räägivad 

keskkonna säästmisest ja hoidmisest praegu, tuleks tõesti kuulata. Kõik inimesed saavad 

ühiskonnas muuta midagi, et meie kallis maa püsiks veel kaua. Alati kui teed midagi, siis 

mõtle, kas sellel on head või halvad tagajärjed. Kindlasti saame juba  täna, juba praegu, 

meiesugused lapsed ja pooltäiskasvanud, panustada palju, et tulevik oleks Eestis hea. Tulevik, 

kus põhirõhk on suunatud haridusele ja suhtlemisele.  

Ometi on midagi, mis ei sõltu praegu meist. Ma arvan, et Eesti riigil tuleks üle vaadata Eesti 

palgapoliitika, et ükski andekas inimene nii praegu kui ka tulevikus ei läheks välismaale 

endale paremat elu otsima.  

Lõpetuseks soovin tänada inimesi, kes mõistavad mõtte „Tulevik algab täna!“ tähtsust.  

Tänan kuulamast! 

Karl Kielas, 2.b 

 

 

 

 



Alati ei ole parem võtta 

 

Argikeeles tavapäraseks muutunud väljendit parem on anda kui võtta kasutatakse erinevates 

valdkondades õpetussõnadena.  Näiteks reklaamlausena turunduses või hoopis abi andmisel 

saatelausena siis, kui annan mõnele tuttavale õppevahendeid, kui too neid vajab. Sellisest 

teost tekib ka sisemuses hea tunne. 

Minu arvates tekib ka andmisrõõmu ja eneserahu tundeid palju rohkem kui kahju- ja 

igatsustundeid, sest kui inimene on otsustanud millestki loobuda, on ta sisemiselt juba midagi 

saanud. 

Selle ütluse kohta käib ka hea vanasõna: “See, mis sa teistele teed, tuleb alati ringiga tagasi,” 

ehk kui teed teistele head, tuleb see headus alati tagasi. Samamoodi tuleb andmine tagasi hea 

tundena. Tulevikuks loob see ka palju suhtluskontakte, mis võivad kasuks tulla rasketel 

aegadel või abi vajavates olukordades. 

Kui inimene võtab valega, siis ta petab ennast kas teo ise mitte sooritamise võimega, 

eelistades lihtsamat varianti, või võttes asja, varastab ka kelleltki teiselt võimaluse võtta, 

kelleltki, kes vajab seda rohkem.  

Parem anda kui võtta on eluviis, mis aitab elus kaasa usalduse loomisele ja enese 

arendamisele. 

 

 

Kert Mathias Kapak, 2.b 

 

 

Tere, armsad kuulajad! 

 

Arvan, et kui inimeste süüdistamise asemel neid innustatakse, saavutatakse palju paremad 

tulemused. Kunagi ei saa kindel olla, mida tunneb keegi teine, kuidas tal läheb või mis tal 

mõtteis on. Ja teistele kohustusi peale ladudes võib neil veel raskemaks minna. 

Kõigil on vaja “mina aega“. 

 

Seda soovitatakse väga paljude arstide poolt. Kui seda nii palju soovitatakse, miks vaadatakse 

aja maha võtmisele ülevalt alla ja miks on osale inimestele kohustused tähtsamad kui oma 

heaolu? 

 

Paljud arvavad, et endale aega võttes raiskavad nad oma elu. Öeldakse, et elu on lühike, kuid 

vahepeal kasvab kõik elus toimuv üle pea. Pinge kooli või töökoha poolt, pereelu, isegi sõbrad 

võivad vahel liiga palju olla. Ja kui sa ei tähtsusta oma heaolu, kuhjuvadki negatiivsed 

emotsioonid, tunded ja mõtted. 

 

Ja kuigi see võib raske olla, on mõnikord vaja olla omaette ja lihtsalt mõelda asjad selgeks, 

mõelda endale, seada enda vajadused prioriteediks. Sest kui sa seda ei tee, lämmatavad kõik 

kohustused sinu, su motivatsiooni ja tahtejõu.  

 

Võib-olla tõesti vaatan lihtsalt elu vale nurga alt. Võib-olla pean rohkem endale ja oma 

mõtetele aega võtma, sest kui mõtlen endale, mitte asjadele või kohustustele, hakkab kergem. 

Ma mõtlen välja, miks mul on vaja neid asju teha, ja ma ei pea end sundima neid asju tegema, 

sest võttes hetke endale ja oma ambitsioonide ja unistuste peale keskendumisele, tuleb mulle 

meelde, miks ma neid asju teha tahan ja miks olen endale nii palju kohustusi võtnud.  

 



Kuid ma tean, et ühel päeval tulevad kõik mu pingutused mulle kasuks isegi, kui mul võtab 

enda ja kohustustega hakkama saamine kauem aega kui teistel, sest vahel peatun ja mõtlen 

ega võta teiste arvamusi endale hinge. 

 

 

Emili Tammela, 2.d 

 

 
TERE! 

 

Lugupeetud KAASMAALASED! Täna ma räägin teile tulevikust, aga alguses ma räägin teile, 

kuidas ma defineerin tulevikku. Minu jaoks on tulevik minevikus tehtud tegude lõpp-produkt. 

Näiteks see, et saa ei õppinud tööks ja said selle eest kahe, on sinu mineviku otsus, mis 

mõjutas su tulevikku.  

 

Kuna mulle endale meeldib matemaatika, otsustasin teha tuleviku valemi. Selleks on minu 

arust  

 

HETK + VALIKUD + OTSUSTAMINE.  

 

Ma seletan selle kohe lahti. HETKE all pean silmas hetke, millal tuleb teha valikud. Valikud 

on see, kui palju erinvaid otsuseid meil on võimalik teha. OTSUSTAMINE on see, mis me 

hakkame tegema.  

 

Teine asi, mida ma tahaks rõhutada, on see, et tulevik on see, mis preagu toimub, kohe. 

Tulevik on meie HETKES tehtud valikud ja meie minevikus tehtud OTSUSED  on selle lõpp-

produkt. Kuna me saame oma tulevikku muuta praeguste otsustega, ON  järelduseks see, et 

tulevik on praegu ja kohe. Sellest võime omakorda järeldata, et parem on mõelda, et me elame 

kogu aeg tulevikus, kuna siis me mõtleme rohkem, kuidas meie otsused mõjutavad meie 

järgnevaid hetki. 

 

Aitäh kuulumast, kaasmaalsed! 

 

Amiran Knjazevitš, 2.d 

 

17.02 2022. aasta „Kuldsuu“ kõnevõistlusel eripreemia pälvinud töö 

 

Quo vadis, Eesti? 

 

Tere päevast, kallid õpetajad, koolitöötajad ja kaasõpilased! Olen veendunud, et kõigil meil, 

kes siin saalis praegusel hetkel istuvad, on ühine huvi! 

 

Just nimelt: Eestimaa tulevik. Tahame teada, mis saab meie kodumaast sellel keerulisel ajal.  

Praegusel ajal võib keskmine eestlane arvata, et nii nagu Eesti ajaloos on Eesti pidevalt mõne 

teise suurema riigi kontrolli all olnud, juhtub nõnda ka seekord. Kuid minu arvates on see 

vastupidi. Eesti rahvas on tänu minevikusündmustele tugevamaks saanud. Miks ma seda 

arvan? Kohe selgitan. 

 

Helle-Moonika Helme ütles 2021. aasta 24. veebruaril saates „Kuhu lähed, Eesti?”: „Tänu 

suurte jõudude omavahel põrkumiste tulemusele saime me kasvada.” Minu arvates on see 



väga tõepärane. Nende huvide konflikti tõttu oli eestlastel võimalik vabaks saada kunagise 

Nõukogude Liidu võimu alt. 

 

Mulle meeldib võrrelda  taasiseseisvumise aja eestlasi kreeklastega Trooja sõja ajal. 

Kreeklased ei suutnud kümme aastat sõda võita, kuid siis tegid seda ühe õhtuga, kasutades ära 

troojalaste nõrkust, milleks oli nende lihtsameelsus.  

Meile kui eestlastele meeldib öelda, et Eesti rahvas laulis end vabaks Nõukogude Liidu 

võimust. Tänu Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele oli see võimalik. Nõukogude Liidu 

kokkuvarisemine oligi nõrkus, mille eestlased enda kasuks pöörasid. 

 

Hoolimata raskest ja pikast minevikust, suutsid eestlased majanduses jõuda imeks pandava 

tempoga väga heale tasemele. Olgugi, et viimase kahe aastaga on valitsuse eesmärgid 

kaldunud majandusest kõrvale, proovides lahendada kriisiolukorda, tuleks siiski vaadata, 

kus Eesti oli 40 aastat tagasi, ja me näeme tegelikult, kui palju Eesti edasi liikunud on. 

 

Kuid minna nüüd tagasi küsimuse juurde, milline Eesti tulevik siis olla võiks, on seda raske 

ennustada, sest Tallinnas toimuvad suured meeleavaldused, meie idanaaber on taas aktiivsust 

näidanud ja majandus oli enne kriisiaega pidevas kasvutempos, mis tähendab, et ilmselt 

sellele järgnenuks langus nagunii. 

 

Aga eestlased on raskeid aegu üle elanud ja nendega toime tulnud ennegi. 

Mina arvan, et tuleks vana ja igav pessimism maha suruda ja olukorda optimistlikult vaadata, 

sest ainult siis saaks Eesti jätkata oma arengut.  

 

Üks vanasõna ütleb: “Igal ajal on oma nägu”. 

Eesti on korduvalt erinevate riikide võimu all olnud, neid riike võib kujutada ette kui nägusid, 

mis neid endid peegeldavad, kuid nüüdseks on Eesti saanud enda näo, mis peegeldab Eesti 

rahva iseseisvust.  

 

Seega, kuhu lähed, Eesti?  

Sirge seljaga tulevikku, sest kõige hullem on juba seljataga. 

 

Marten Kask, G 2.d 

 


