
Kaasus nr 2 

Pidu riidehoius 

 

Peeter ja Jaak on linna kõige mainekama kooli 9. klassi õpilased. Peeter on oma üleoleva 

suhtumise ja kõrgi käitumisega saavutanud ülejäänud klassikaaslaste hulgas 

liidripositsiooni ning tema suhtlusringkonda kuulumine on auasi. Jaak seevastu on 

tagasihoidlik ja vaikne poiss, kes võib vaid unistada Peetri sõpruskonda kuulumisest.  

Ühel päeval, mil Jaak tuleb kooli sööklast, tuleb talle vastu Peeter oma sõpradega. Nagu 

tavaliselt annab keegi sellest kambast Jaagule möödaminnes väikese müksu ja võtab 

temalt ära koolikoti. Jaak palub koolikott endale tagasi anda. Peeter hakkab Jaaku 

õrritama ja nagu muuseas mainib, et tegelikult võiks Jaak päris normaalne tüüp olla, kui 

vähegi asjalikum oleks. Näiteks võiks Jaak homme konjakipudeli kooli tuua, aga seda ta 

kindlasti ei julgeks.  

Jaak ei ole kunagi midagi rohkem igatsenud, kui Peetri ja tema sõprade pidevast 

tögamisest pääseda ning parim viis selleks tundub Peetriga paremaid suhteid luua. Jaak 

võtabki õhtul salaja isa baarikapist pudeli ning peidab selle oma koolikotti. Järgmisel 

päeval on koolis õpetajate päev ning sel päeval annavad õpetajate asemel tunde 

õpilased. Õpilaste jaoks on see hea muretu päev, sest õpilastest õpetajad ei suuda klassis 

vajalikku korda hoida. Ühe vahetunni ajal otsib Jaak Peetri üles, võtab kogu oma julguse 

kokku ja ütleb, et tal on pudel kaasas, see on kotis. Peeter rõõmustab konjaki üle, kuid 

kuna pudeli kotist väljavõtmine keset koridori on ohtlik, mõni õpetaja võib siiski seda 

juhuslikult märgata, siis paneb käe Jaagule sõbramehelikult õlale ja kutsub ta riidehoidu. 

Jaak on uue olukorraga silmnähtavalt rahul. Riidehoidu kogunevad ka teised Peetri 

sõbrad. Pudel korgitakse lahti ja lastakse ringi käima. Koristaja kuuleb riidehoiust lärmi 

ja läheb asja kontrollima. Ta näeb riidehoiu ukselt, et seal istuvatel poistel on käes 

alkoholipudel. Kiiresti otsustab ta minna õppealajuhatajat otsima ning selleks, et 

süüdlased laiali ei jookseks, lükkab riidehoiu ukse kinni ja lukustab selle.  

Kui koristaja koos õppealajuhatajaga riidehoidu tagasi jõuab, on pudel ära peidetud ning 

õppealajuhataja korraldustele see välja anda, ei reageerita. Küsimuse peale, kes alkoholi 

kooli tõi, osutavad mõned poisid arglikult Jaagule. Õppealajuhataja ei usu, et Jaak võiks 

midagi sellist teha. Kuna poistekambas istub ka Peeter, kes on tuntud oma halva 

käitumise poolest, ja kedagi tuleb ju karistada, siis käsutab õppealajuhataja Peetri 

direktori kabinetti.  

Õppealajuhataja seletab direktorile, et avastas Peetri riidehoiuruumist viinapudeliga, 

ning väidab, et kindlasti Peeter ka jõi sellest, kuna tunneb, et Peetri suust tuleb 

alkoholilõhna. Õppealajuhataja palub direktoril poissi karistada, kuna alkoholi kooli 

toomine ja koolis tarbimine on keelatud ja pealegi on Peeter alaealine – ta ei tohi üldse 

alkoholi juua. Direktorgi tunneb Peetri juures alkoholilõhna ning kuna Peeter on varem 

ka kooli nurga taga suitsetamisega vahele jäänud, siis ta üldse ei imesta, et Peeter 

selliselt käitus. Direktor noomib Peetrit ja ütleb, et seekord on poiss läinud üle piiri. 



Alkoholi kooli toomine ja koolis tarbimine on väga tõsised rikkumised. Direktor ütleb 

Peetrile, et tema käitumist ei saa kool aktsepteerida ja seetõttu tuleb Peetrit karistada 

kõige rangema karistusega – koolist väljaheitmisega. Selle peale ehmatab Peeter väga 

ära – mida isa selle peale võib öelda! Kui seniajani seisis ta ülbes poosis ja kuulas 

muigega, mida õppealajuhataja tema kohta direktorile rääkis, siis nüüd katsub ta 

meeleheitlikult hakata direktorile seletama, et tema ei toonud alkoholi kooli ja ta jõi 

seda ainult ühe lonksu, kuna teised poisid ka jõid. Direktor ütleb selle peale, et ta ei saa 

Peetri sõnu uskuda, sest Peeter on ka varem talle valetanud.  

Direktor koostab käskkirja, milles kirjutab, et ebaõpilasliku käitumise tõttu arvatakse 

Peeter kooli õpilaste nimekirjast välja.  

 

 

Abistavad küsimused 

 

Kelle põhiõigusi ja milliseid võib olla rikutud? 

Kas kooli direktor käitus (käskkirja koostades) Peetri suhtes õigesti? Kui ei käitunud, 

siis mida ta oleks pidanud tegema teisiti? 

Kas koristaja ja õppealajuhataja käitusid õigesti? 

Kas koolist väljaviskamine oli Peetri suhtes õiglane? Kui mitte, siis milline oleks olnud 

selles olukorras õiglane lahendus kõigi suhtes? 


