
KAJAMISED
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Usun, et oleme kõik kuulnud, et esimese Eesti Vabariigi
ajal tegutses Kaarli koguduse juures ka gümnaasium. Kuid
kuidas kool täpsemalt toimis, ei olnud vähemalt minul
õrna aimugi. 
Meie koolis käib praegu üle 200 õpilase ja paljud neist
on käinud ka Kaarli lasteaias. Olen samuti üks õnnelikest,
kes alustas lasteaia teed kolmeaastaselt Lehekeste
rühmas. Kahjuks 2008. aastal ei olnud veel Ubina rühma
loodud, muidu oleksin ma kindlasti selle kandidaat olnud. 
Olles terve elu seotud Kaarli lasteaia, koguduse ja
kooliga, ei olnud ma kursis, milline ajalugu, pärimus ja
rikkus meil on. Tutvudes raamatuga „Põrmust tähtede
poole”. Kaarli koguduse gümnaasium 1918–1936. Ühe
ainulaadse kooli ajalugu”, tabasin end mõttelt, et kui suur
on pilt meie koolist ja milline on tegelikult olnud kooli
ajalugu. Et see ei ole saanud alguse nüüd ja praegu, vaid
koolil on sügavamad juured ja väärtused. 

Toon välja mõned huvitavamad faktid:

• Kaarli gümnaasium loodi, 5. mail 1918. aastal ja kooli
asutamise mõtte eestvedajateks olid Kaarli koguduse
õpetajad Rudolf Hurt ja Aleksander Kapp. 
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• Kooli direktoriks määrati Aleksander Leopold
Raudkepp, kes sai ka selle kooli südameks. Ta oli koolis
paljude huvitavate traditsioonide ja kommete algataja.
Näiteks Raudkepp kirjutas ise Kaarli Gümnaasiumi
hümnile sõnad. Peale selle oli ta ka n-ö Stuudiumi
teerajaja – ta koostas Kontroll-raamatu, mis oli
sidevahendiks kooli ja kodu vahel. Õpetaja kandis sinna
sisse puudumisi, teateid ja palju muud. 
• Mulle avaldas veel muljet, et iga lend sai kujundada
endale oma lõpumärgi. 
• Märkimisväärne on, et igal kevadel oli kooli üheks
suursündmuseks kogu kooli väljasõit. Külastati nii Eesti
linnu kui näiteks on sõidetud ka Rootsi. Tuleb meeles
pidada, et kogu kooli väljasõit ei piirdunud 200
õpilasega, vaid neid oli rohkemgi. Liiklemine oli tol ajal
keerulisem, ei olnud lennukeid, uhkeid busse ega
autosid. 
• Peale õppimise oli ka suure tähtsus klassivälisel tööl,
korraldati ülimalt suuri koolipidusi, maskeraade ja
näitemänge. Koolil oli oma keelpilliorkester, laulukoor,
ajaleht, spordi- ja kirjandusring ning rahvatantsurühm.
Kord aastas toimus ka kooli pidu Estonia
kontserdisaalis, millest võttis osa üle tuhande pidulise.

Äsja ilmunud raamatu näol on tegemist mõnusa
lugemisega, mis vaatab tagasi minevikku. Raamatust
saab ka palju ideid, mida võiks rakendada praeguse
kooli tegevuses. Tänu sellele raamatule on kergem
mõista, kui sügaval on meie kooli juured, traditsioonid
ja väärtused. 

Anett Marvet



Kaarli Kooli gümnaasiumiga liitus sellest õppeaastast
mitmeid õpilasi mujalt Tallinna ja Harjumaa koolidest.
Eleanora Eek (7. klassisti), Linda Liivamäe (7. klassist),
Anette Raudvere (6. klassist), Tuule Teele Kõrvits (6.
klassist) ja Estreia Rõbakova (6.klassist) küsisid uute
tulijate käest, kust nad meie kohta kuulsid, miks nad just  
siia kooli otsustasid tulla ja millised on esmamuljed. 

Intervjuus uuriti esmalt tulijatelt esmamuljed Kaarli Kooli
kohta ja kuidas see erineb nende eelmisest koolist. Siin
on mõned  toredad vastused: 

"Kuna ma tulin kooli alles kolmandal nädal, siis alguses
oli väga meeldiv ehmatus, kuna kõik õoetajad
,klassikaaslased olid nii tored, sõbralikud ja minu koolis
ei olnud seda, et kohe võetakse omaks ja hakatakse
aitama, muidugi näiteks ka see, et klassis on 25 õpilast
oli minu jaoks uus." (Mariann)

"Tundus kohe alguses selline hubane kool. See on palju
väiksem kui mu eelmine kool." (Glorya - Melody)

"Kaarli kool on väike ja armas kool. See on nagu üks
suur perekond, kus igaüks on oluline. Kaarli kool on minu
eelmisest koolist tunduvalt väiksem, gümnaasiumi
ruumid on väga erinevad tavalistest klassiruumidest ja
kirik on aula eest." (Auli)

"Kaarli kool on väga väike võrreledes mu eelmise
kooliga." (Gete)
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Veel küsiti uutelt gümnasistidelt, et kust nad said
infot Kaarli Kooli kohta ja mille järgi nad otsustasid
tulla meie gümnaasiumisse:

"Kaarli koolist sain teada oma ema kaudu, kes
eelmisel kevadel pakkus mulle seda võimalust, kuid
siis otsustasin ikkagi, et lähen täiesti üksi Haapsallu
õppima ja kui olin Haapsalus olnud, sain aru, et
soovin ikkagi tulla koju Tallinna tagasi ja otsisin kooli
ning emale oli tulnud kiri, et olen kustsutud
vestlusele ja kuna mulle endale väga meeldib selle
kooli suurus, keskkond ja üldse õpitegevus ja koolielu
korraldus, siis tegin valiku." (Mariann)

"Info sain emalt, ta rääkis sellest, kuna õde tuli siia
kooli eelmisel aastal." (Glorya - Melody)

"Sain Kaarli koolist teada ema töökaaslase kaudu.
Soovisin õppida teistsuguses koolis kui varasemalt
olin õppinud ehk väiksemas ja rahulikumas
keskkonnas." (Auli) 

"Tuttav soovitas teha katsed siia, vestlusel hakkas
see kool mulle väga meeldima, sest see oli väike,
rahulik ja mulle meeldisid kooli vaated." (Gete)
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Viimaks jagasid noored ka oma tundeid, kui kohtusid uute
õpetajate ja klassikaaslastega:

"Esimesed tunded olid väga hirmunud, kuna kartsin väga mis
minust arvatakse ja see, et olen täiesti uus, ja muidugi
tundsin ka seda, et teised teavad kõik üksteist, et raske on
sulanduda, kuid sain aru, et minu klassis on ühed väga
vahvad, tored ja ägedad inimesed. Õpetajatest jäi mulle
väga professionaalne tunne ja et nad tahavad meid väga
õpetada ja meiega jagada oma õppeainet." (Mariann)

"Kuna olen hea suhtleja siis polnud midagi ebameeldivat ja
kõik olid kohe väga toredad." (Glorya - Melody)

"Olid positiivsed tunded." (Auli) "Kõik tundusid toredad ja
sõbralikud." (Gete)

Ristsõna õiged vastused leiad järgmisest Kajamiste numbrist või noortejuhi käest 

Kokkuvõtteks saame öelda, et uued
õpilased on meie kooli hästi sisse
elanud ning neile siin meeldib.
Meil on hea meel, et olete meiega! 
Soovime kõikidele gümnasisitidele
elu parimaid kolme aastat! 

REBASEJUTUD

ELU õpetab



ÕPETAJADÕPETAJAD  

ENNE JA NÜÜDENNE JA NÜÜD  

Palusime õpetajatelt fotosid aastast, mil nad
tulid Kaarli kooli tööle ning  tänavusest
sünnipäevaaastast. 
"Appi, te pole üldse muutunud! "

Signe Aus 

1995 
2022

2022

KATRIN  AKSIIM 

LEA KRALL

1997 
2022

MEELIS

HOLSTING 

2017

2022

RAINERRAUDSEPP

TÕNU TALVE 

2013
2022

2021

2022

ÕPETAJATE TIITLIDÕPETAJATE TIITLID  

2013

kõige SUUREM MAIASMOKK on Tõnu Talve
kõige ROHKEM KRUTSKEID TÄIS on Tiina Laid

kõige MITMEKÜLGSEM on Meelis Holsting
kõige SÜDAMELÄHEDASEMAD on 

Maarja Kruusmets, Lea Krall ja Desire Mägi 
 

Jätkub teisel lehel...
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ÕPETAJATE TIITLIDÕPETAJATE TIITLID  

2000 

2022

HELEN TREIER

PILLE PEEBU

2022
2020

TIINA LAID

2014

PRIIT SAARELEHT

KADRI 

aSHFORD

kõige KUULSAM on Priit Saareleht
kõige SUUREM TANTSULÕVI on Marko Zanev

kõige KANNATLIKUMAD on Kadri Ashford ja Liivi Põldmäe
Kõige STIILSEM on Riina Raja

kõige TERAVAM õpetaja on Kaia Kalliver
 

Allikas: Kaarli Kooli õpilaste arvamused kogutud 2022

Meie kooliMeie kooli

2022

2020

2019

2022

LIIVI
PÕLDMÄE

2022

KAIA
KALLIVER

2022

2022

2018

2015


