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Kuressaare Gümnaasium - 
august 2003?
Kool on tegelikult meie et-
tekujutuse vili. Igaühel on 
oma ettekujutus, oma KG. 
Subjektiivne, emotsionaal-
ne, valikuline - ühesõnaga 
see (ainu)õige. 

Olgu nii. Arvestagem sel-
lega, teatud määral, mõista-
gi.

Sadadest organisatsioo-
ne kirjeldavatest näitajatest 
eristuvad ja on arvamiste 
aluseks vaid mõned. Arva-
jat isiklikult puudutavad, 
publikule arusaadavad või 
meedia poolt üleshaibitud 
näitajad. Meie kool on oma 
lühikese, 25- aastase elu joo-
ksul olnud erinev. Vaheldu-
nud tegijad on andnud eri 
aastatele eri näo. Püsinud 
on veidi vabameelsem vaim 
ja õppijat arvestavam lä-
henemine. Kõik on mõistagi 
suhteline, arvestagem kon-
teksti ja taustsüsteemi.

 Millised oleme täna, au-
gustis 2003? 

Olles selge mõistuse juu-
res ning jäädes tagasihoidli-

kuks saab tunnistada seda, 
et täna oleme oluliste näita-
jate poolest paremad kui ku-
nagi varem. See puudutab 
nii õppe- ja kasvatustege-
vust kirjeldavaid möödikuid 
kui kooli haldamiseks loo-
dud sihtasutuse (ning selle 
allüksuste) majandusnäita-
jaid, samuti meie koolitus-
osakonna tegevusnäitajaid. 
Mõistlik olukord, juubeli-
aastal kena kooliga kokku-
puutunuile, kokkupuutu-
jatele ja kogukonnale teada 
anda. 

Saab olla küll, et meid 
olemasolev ei rahulda. Ka-
heldamatult ei ole kohalik 
omavalitsus suutnud täna-
seks oma suurimat kooli 
korda teha. Ehk siis- meid 
ootab ees ilus tulevik selles 
mõttes. Kaheldamatult saa-
me me kooli sisulises töös 
muutuda professionaalse-
maiks, võimaldamaks meie 
õpilastele soodsamat aren-
gukeskkonda. Kvaliteedi-
näitajatest pole mõtet rää-

kida, need on kaasnähtused 
eelnenule. 

Koolis on võtmeisikuks 
Õpetaja. Koolis peaksid kõik 
töötajad olema Õpetajad. 
Meil veel ei ole. Olles realist, 
tean, et kunagi ei ole. Küll 
aga saan oma 17-nda kooli-
juhi tööaasta alguses kooliga 
seotuile kinnitada, et toime-
tan jätkuvalt Õpetajate osa-
kaalu suurendamise suunas. 

Kool on tegelikult meie 
ettekujutuste vili. Subjektiiv-
ne, emotsionaalne, valikuli-
ne- (ainu)õige. Selles arva-
miste paljususes pole lihtne 
olla (püüda olla) objektiiv-
ne, ratsionaalne, kompleks-
ne. Õnneks on meie sihid 
selged. Me teame, mis as-
ja me siin ajame. Üldiselt - 
tasub küll laps meie koo-
li panna.

Parimat sulle - meie KG! 
Kasta on vaja!

Toomas Takkis,
koolijuhataja

Sünnipäevakõne
Austatud direktor, küla-

lised, õpetajad, kaasõpilased. 
Kallid sünnipäevalised!

On meie armsa kooli juu-
bel. Tervelt kakskümmend 
viis pikka aastat on see ilus 
kool siin linna servas metsa 
ääres seisnud ja paljudele ha-
ridust andnud: nii neile, kes 
seda palavalt soovinud, kui 
ka neile, kes seda poolvägi-
si vastu on võtnud. Kuid nii 
või teisiti – see igati vajalik 
õppe-, spordi-, seltskonna- ja 
haridusasutus on veerandsa-
da aastat vana.

Inimese puhul on kaks-
kümmend viis aastat ilus 
iga- vanust just parasjagu, 
esimene noorus koos esimes-
te apsudega selja taga ja ter-
ve elu alles ees.

Aga mida ütelda koo-
li puhul?

Tean, et siit majast on 
tuule tiibadesse saanud pal-
jud õpihimulised noored, 
kes edasi õppides ja end 
täiendades on jõudnud täna 
tähtsatele kohtadele. 

Eesti Vabariigi peapro-
kurör Raivo Sepp.

Eesti Televisiooni peadi-
rektor Ilmar Raag.

Aastat on andnud tänas-
tele KG õpilastele palju häid 
eeskujusid. Direktorid Kusti 
Kokk ja Toomas Takkis koos 
kõigi õpetajatega ja endis-
te ning praeguste õpilastega 
on loonud haridusmaja, mil-
le märksõnad Vabadus, Ilu, 
Tõde ahvatlevad avastama, 
otsime, uurima, lahendama.

Siin olen õppinud reh-
kendamist ja ilulugemist. 
Tuttavaks saanud Pipi, Ara-
bella, ja tänapäeva vembu-
mehe Härryga. 

Kaasaegne õpikeskkond 
pakub enda arendamiseks 
häid võimalusi. 

Arvan, et parim kink 
mulle, koolile ja teilegi pei-
tub lauses: KG- ja tahad-
ki koolis käia. KG- ja tahad-
ki õppida.

Palju õnne sünnipäevaks, 
armas kool!

Kateriin Pani,
8A klass

Juubeliaasta sotsiaalteaduste ainenädalat alustati kooli üleslaulmisega. Lippe heiskasid 25. lennu lõpe-
tajad, kooli vilistlaste lapsed  Eva Sova, Aivi Vahkal, Mikk Tuisk ja Mats Varik.
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Juubelimeenutusi jagavad KG’s 25 aastat 
töötanud õpetajad

Kuressaare Gümnaasium 
avati 1978. aastal. Kes veel 
tunneks kooli paremini kui 
õpetajad, kes on selles majas 
töötanud 25 aastat. Meeldiv, 
et neid õpetajaid on palju.

Mis meenub Teile 1. sep-
tembrist 1978?

“Võtme“ aktus. Kõik 
oli ilus selles majas suures. 
Ellen Kask

Meenub vihmane ja 
rõõmsameelne hommik. 
Koolimaja ees tundus olevat 
tohutu palju rahvast. Sellest 
päevast mäletan ka oma esi-
mest kohtumist klassiga, ke-
da kolm aastat juhatasin. 
Ester Kuusik

Aktus toimus õues. Oli-
me kõik oma klassidega uue 
koolimaja ette rivistunud. 
Uhke tunne oli. Hirja Rand

Väga palju rahvast oli 
kooli ees. Peeti palju kõne-
sid. Minu klass oli 11B.  1. 
lennus oli 3 paralleeli. Minu 
klassi noormees Tiit Rettau 
oli komsomolisekretär.Tema 
võttis direktorilt vastu 
kooli sümboolse võtme. 
Hilja Metsmaa

1978. a. septembril oli ja-
he ilm. Juba varakult hakkas 
tulema kooli poole väikesi ja 
suuremaid lapsi. Tol ajal tul-
di jalgsi, autosid oli vähestel 
õpetajatel.

Koguneti kooli ette. Uus 
koolimaja ootas oma peret. 
Peeti kõnesid, kiideti ehita-
jaid, lastel sooviti hoidvalt 
suhtuda oma kooli…Pea-
gi lõigati läbi lint ja anti di-
rektor Kusti Kokale uue ma-
ja sümboolne võti. Sellest on 
jäänud ka ilus fotomeenu-
tus. Mina alustasin tööd pi-
kapäevarühma kasvatajana. 
Esimesel päeval ma klassis 
lastega kokku ei puutunud. 
Kati Haamer

Meenub ilus päikese-
paisteline ilm ja sajad sä-
rasilmsed õpilased koo-
li ees.Tollane Saare KEK-i 
direktor härra Enn Rettau 
ulatas pidulikult meie koo-

li esimesele direktorile Kus-
ti Kokale suure sümbool-
se võtme. Mina sain endale 
temperamentse 5C juhatada. 
Karin Hütsi

1. septembril 1978 oli eri-
ti meeldejääv aktus. Erili-
se soojusega meenutan aga 
päevi    enne kooli avamist, 
mil äsja tekkinud kollektiiv 
üksmeelselt  valmistus vas-
tu võtma kooli tulevasi pere-
mehi-õpilasi. Maria Pärn

1. septembril 1978 oli vä-
ga ilus ilm, kogunesime kõik 
koolimaja ees. Meie direk-
tor Kusti Kokk pidas süda-
messe mineva kõne. Oli pal-
ju õnnitlejaid ja lilli. Minule 
isiklikult oli see päev era-
kordselt tähtis, sest tütar as-
tus 1. klassi. Ja tema klassi-
juhataja  Valve Rauna  pidas 
haruldase klassijuhataja tun-
ni. Vilma Kuiger

Meenub uus suur ja pu-

has koolimaja. Hulk na-
erulsuiseid  noori. Sõbralik 
ja sümpaatne koolidirek-
tor avakõnet pidamas. Mi-
nu esimene klass oli 8C (too-
kord põhikooli lõpuklass), 
keda õnnestus juhatada kah-
juks vaid üks aasta. Klass, 
kellega olime nagu tõeli-
sed sõbrad, ühe meeskonna 
liikmed, püüdsime  üksteist 
toetada, armastada, austa-
da. Kõik klassid, kelle klas-

sijuhataja olin, olid toredad. 
Esimesed aga jäävad kõige 
eredamalt meelde, eriti siis, 
kui oled ise veel väga noor ja 
avastad kõike enese ümber. 
Malle Tustit

Naljakaim juhtum koo-
lielus

Spordipäev linna staa-
dionil – minu 3. lennu klass. 
Tüdrukute teatevõistluse 
võistkonda ei suutnud välja 

panna. Tuli mõte – lähen ja 
jooksen ise. Pärast võistlust 
tuli kehalise kasvatuse õpe-
taja (Eevi Nõu) minu juurde 
ja küsis: “Kes oli see viimane 
jooksja, tundides ta käinud 
küll ei ole? Eriti hästi ei mä-
leta, kas ma ütlesin kohe, et 
see olin ju mina või ütlesin 
seda hiljem. Nalja kui palju. 
Ellen Kask

Endal tundub väga nal-
jakas, kui linnas jõuluva-
na ütleb: “Tere õpetaja!” 
Age Kallus

Veerand sajandi jooksul 
on üsna palju naljakaid sei-
ku olnud, kõige naljakamat 
nagu ei oskagi nimetada. 
Mõned, mis meenusid.

Kooli algusaastatel olid 
ülipopulaarsed isetegevusü-
levaatused, kus nii osale-
jaid kui ka publikut jagus 
alati küllaga. Iga esinemine 
tõi ka klassile punkte. Minu 
klass otsustas ka ühe tantsu 
(st. rahvatantsu) ära õppida. 
See oli selline hästi lihtne, 
Kaera- Jaan või midagi tao-
list. Klaverisaatjaga ei olnud 
kokku lepitud, kui pikk see 
tants on. Situatsioonikoo-
mika seisnes selles, et tants 
kestis ja kestis, klaverisaat-
ja muudkui mängis ja män-
gis ja laval tehti ikka üht ja 
sama, publik mõirgas naer-
da ja kõigil oli lõbus.

Seik ühest kirjandusek-
samist. Noormees, keda 
on juba pikemat aega küsi-
mustega “piinatud”, eelis-
tab pigem vaikida. Kuidagi 
peaks ta oma “3” ikka välja 
teenima. Komisjoni liikmed 
otsivad võimalikult lihtsaid 
küsimusi. Jätkuv vaikus. 
Lõpuks küsimus: “Nime-
ta üks eesti tuntud kirjanik 
rahvuslikust ärkamisajast.” 
Pikk- pikk paus, millele järg-
neb vastus: “Shakespeare”. 
Ester Kuusik

Olime 7. kl. poistega hä-
das “raske” võrrandi lahen-
damisega. Otsustasime 2. 
kl. abi paluma minna, sest 
ühe poisi vend õppis seal. 

1. september 25 aastat tagasi. Esimene koolikell, tõeliselt väärikas, on 
avanud uhiuue kooli uksed ja aulasse kutsunud esimesse klassi astujad. 
Õppealajuhataja Silvi-Laene Piipuu ja klassijuhataja Maret Laurson võta-
vad vastu 1A kassi õpilasi.

…mäletan, et pabistasin vä-
ga, sest pidin aulas esimese-
na rahva ette astuma ning oma 
lapsed välja hüüdma. Saal oli 
pilgeni rahvast täis ja minu esi-
nemisjulgus oli lendamas seits-
me maa ja mere taha…

Õnneks seisis kõrval S.-
L. Piipuu, kes mõjus nii mulle 
kui arvatavasti ka mudilastele 
rahustavalt. Muidugi andis ta 
igale kooliteed alustavale õpi-
lasele aabitsa.

Fotol: Silvi –Laene Pii-
puu – õppealajuhataja, Maret 
Laurson – 1A kl õpetaja, Kris-
tiina Žabellevitš - Saaremaa 
Piirivalvepiirkond - personalis-
petsialist, Ander Aavik – Kos-
kisen Estonia OÜ Eesti filiaal 
– müügidirektor, Ainar Armus 
– EREK puidutisler, Heldi Kase 
– Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisi-
büroo Lääne-Eesti ok  – kohtu-
arst-ekspert.

Maret Laurson
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Juubelimeenutusi jagavad KG’s 25 aastat 
töötanud õpetajad (algus lk. 2)
Poisid olid sõnatud, kui väi-
kevend ülesande plaksti la-
hendas (see oli targa poi-
si terava mõistusega vend). 
Hirja Rand

Neid on palju, aga nen-
dest ei räägita suures ringis. 
Hilja Metsmaa

Head nalja peab koo-
lielus alati olema. Naljakaid 
juhtumeid on aastate jooksul 
ikka olnud. Ühel aastal tun-
di minnes leidsin eest tühja 
klassi. Arvasin,et tunniplaa-
nis on muutus, aga siis tuli 
pinkide alt aprillinali välja. 
Kati Haamer

See, kuidas minu klas-
si noormehed vahetasid 
raadioruumi ja klassiväli-
se ruumi diivanid ära; klas-
sivälise töö õppealajuhataja 
märkas seda alles 1,5 näda-
lat hiljem (tegu oli keskkooli 
noormeestega, kes juhtunut 
väga vaimukalt seletasid). 
Karin Hütsi

Meenub üks omapä-
rane juhtum koolielust. 
Astusin hommikul sis-
se emakeeleklassi uksest, 
et alustada tunniga. See, 
mis ruumi astudes kõige-
pealt vastu vaatas, oli ül-
latav ja hirmutav: puruks 
kistud stendimaterjalid, 
mööda klassi laiali vedelev 
paberipraht. Otsisin ülla-
tunult lahendust ja leidsin-
gi- see oli suur must vares 
sektsioonkapiriiulil klaasi 
tagaosas. ”Sõbrake” oli läbi 
lahtise õhuakna  öösel  ruu-
mi lennanud ja agaralt tegut-
senud. Püüdsin siis oma  
noore õpetaja tarkusega  ja 
õpilaste abiga lindu ak-
nast õue toimetada. Kõigil 
oli  põnev ja õppetunni aeg 
muudkui tiksus tunni lõpu 
poole. Õpetaja laual oli me-
tallist klassinumbriga võti, 
mille vares noka vahele haa-
ras ja sellega mööda  laealust 
ringi tiirutas ning õnn, et sel-
lega läbi akna plehku ei pist-
nud. Lugu lõppes sellega, et 
noor emakeeleõpetaja läks ja 
palus appi direktor Kusti Ko-

ka ja kogu seltskonna  koos-
töös sai operatsioon “Va-
res” edukalt  lõpule viidud. 
Malle Tustit

Kas nüüd naljakas, aga  
meeldejääv oli õpilaste  väga 
tõsine suhtumine õppetöös-
se. T. Petersonil oli vene kee-
le eriklass ja seal kirjutasin  
kogu klassile ajaloos  aasta-
hindeks  ainult “5”, klassis 
oli vist 29 õpilast (aastat ei 
mäleta). Vilma Kuiger

Kõige meeldejäävam 
juhtum koolielus on minu-
le üks paljudest  põhikoo-
li lõpuaktustest, kus minu 
klassi lõpetaja Hendrik kin-
kis mulle koos  lilledega esi-
mesed aedmaasikad, mil-
le varajasele valmimisele 
ta oli kaasa aidanud neid 
klaaspurgiga kattes, et soo-
just ja päikest ligi meelitada. 
MariaPärn

Esimese klassi poiss jook-
seb edasi-tagasi ja nutab:” 
Õpetaja, ma ei saa kinno tul-
la, mul on koolikott kadu-
nud.” Õpetaja. ”Tule ikka! 
Sul on ju koolikott seljas!” 
Valve Rauna

Kuidas iseloomustaksite 
enda kooli?

Võin rääkida ainult güm-
naasiumi osast ja tundub, et 
solidaarsus õpilastega, mil-
lest vabariigi tasemel nüüd 
hakatakse rääkima, on meil 
enamasti juba tegelikkus. 
Age Kallus

Minu, meie kool
Elame me oma elu
koolile me töö toob tulu
kõik on täitnud oma plaanid
saagiks suured medaliplaadid.

Oma kool on oma kool.
On armas - 25 aastat oma elust
on temale antud.
On turvaline, edasipürgiv,
kõike uut haarav.

Ellen Kask

Kool, mis alati vaatab 
ettepoole, unustamata se-
da, mis tehtud. Edumeel-

ne, uuendusaldis. Mistahes 
kontektis, kuuldes sõnu KG, 
läheb kõrv kikki. Tunnen, et 
olen üks kivi sellest müü-
rist, mida nüüdseks juba 
veerand sajandit laotud on. 
Ester Kuusik

   Arvan, et KG on täies-
ti normaalne kool oma plus-
side ja miinustega. Siin on 
palju remonditud, juurde 
ehitatud; meil on linna hea-
korrastatum kooli ümbrus. 
Meie koolil on hea maine; 
siin töötavad fantastilised 
õpetajad, kes õpetavad sa-
ma fantastilisi õpilasi. Õpi-
laste suhtumine õppetöös-
se võiks siiski tõsisem olla. 
Karin Hütsi

25 aasta jooksul on kooli 
nimi mitu korda muutunud. 
On muutunud kooli ümbru-
se ilme. Maja ise on saanud 
teise näo- uus katus, mit-
med juurde ehitatud klassi-
ruumid. Tänane KG on pi-
devalt arenguteel. Kooli töös 
on toimunud palju uuendu-
si. Meie kool on hea mainega 
õpilaste ja vanemate hulgas. 
Siin on õppijaid ka teistest 
maakondadest. Õpetajad on 
suutnud õpilastes kasvata-
da tööharjumusi ning aus-
tust ja lugupidamist koo-
li ja selle vara vastu. Jääb 
vaid soovida tublile juht-
konnale ja kogu kooliperele 

ikka häid mõtteid ja tegusid. 
Kati Haamer

Minu selles koolis töö-
tamise ajal on toimunud 2 
head asja (minu arvates): 
et koolis kell enam ei heli-
se (see elektrikella helin oli 
jube) ja et õpilased on koo-
lis kell 8.14. Kui tulen koo-
li kell pool üheksa, siis on 
Kaevu tänav õpilastest tühi. 
Kooli algusaastatel see nii ei 
olnud, siis mõnel klassil al-
gasid tunnid hiljem, teised 
jälle olid vahepeal vabad 
jne. Hirja Rand

KG – ja tahadki koolis 
käia. Hilja Metsmaa

Ühe sõnaga iseloomus-
tada on raske. Juubelijutus 
on paslik öelda vaid head. 
Kindlasti on meil 25-aastane 
kool õpilassõbralik, tarkus-
tandev, arenemisvõimalusi        
(mitmetel tasanditel) pak-
kuv. Malle Tustit

Väga kodune, meeldiv 
töökoht. Vilma Kuiger

Ma armastan seda kooli, 
sest olen selles koolis teinud 
oma elutöö. Selle kooliga on 
seotud kõik tööalased  õn-
nestumised ja ka ebaõnnes-
tumised. Maria Pärn

Suur tänu, kallid õpeta-
jad ja palju õnne juubeli pu-
hul!

Kristiina Kruuse,
11C klass

Kuressaare Gümnaasiumis algusaastatest alates  töötanud õpetajad 
1. septembri aktusel 1. september 2002 koolimaja ees. Paljud neist 
olid nõus enda meenutusi tööaastatest jagama. 
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Lugu perest, kes nii või teisiti on seotud 
Kuressaare Gümnaasiumiga 
Kuressaare Gümnaasiu-
mis õpivad paljude meie 
endiste vilistlaste lapsed, 
koolist on alguse saanud 
ka mitmete abielupaaride 
ühine elutee. 

Just Kuressaare Gümnaa-
siumis ristusid Kalev Kuu-
se ja Tiina Vogti teed. KG 
2. aastal üritas Kalev koos 
sõbraga raadioruumi korda 
teha. Joostes saalis ja aulas 
ringi, lendas ta juhuslikult 
laulmisklassist läbi. Täna 
tuntakse seda õpetajate toa-
na. “Millegipärast takerdu-
sin selle laua taha, kus Tiina 
parajasti peokuulutust kir-
jutas,” meenutas Kalev. Nii 
vahetatigi esimesed sõnad. 
Hiljem kohtuti pidudel, koo-
lis suheldi üldiselt vähe. Ent 
KG-st sai armastus tiivad.

Nüüdseks on peres kolm 
last: Imre, Andro ja Laura. 
Kõik kolm õpivad Kuressaa-
re Gümnaasiumis. Esimese-
na Imre, pärast Ida-Niidu 
lasteaed-algkooli alustas ta 
kooliteed just siin., tema jä-
rel tulid Andro ja Laura. 
Küllap oli suureks määra-
jaks ka vanematele juba tut-
tav ning kodune koolimaja. 
Eks kõik teed vii KG-sse!

On öeldud, et kool on kui 
teine kodu, kust lahkudes 
jäävad jäävad ilusad mäles-
tused, mis ajapikku unustus-
se vajuvad. “Isegi kapitaal-
seid lollusi ei meenu,”lausus 
pereisa muiates, “nagu po-
lekski midagi toimunud.” 
Ega kõik polegi kõigile rää-
kimiseks. Siiski mäletati pa-
rimat päeva koolielus, päe-
va, mil kool sai läbi, kui 
eksamid olid tehtud ning lõ-
putunnistus käes.

Koolielu aitasid meeldi-
vaks muuta ka toredad õpe-
tajad. Tänusõnad Kuuske-
de perelt klassijuhatajatele 
Ellen Kasele ja Ursula Mat-
vejevale ning teistele õpeta-
jatele. Hea sõnaga meenu-
tas Tiina veel õpetajat Hilja 
Metsmaad. “Praegugi jätka-
vad need õpetajad tänuväär-

set tööd Kuressaare Gümna-
siumis.”

Arutledes vilistlastega 
kooliprobleemide üle, leiti 
ühiselt, et tol ajal valmista-
sid enamasti muret vahetus-
jalatsid, koolivorm ja söök. 
Osaliselt on need hetkelgi 
koolis suhteliselt aktuaalsed 
teemad, lisandunud on veel 
õppimistulemused. “Hari-
dus, mis saadakse, peab ole-
ma konkurentsivõimeline, 
et lastel oleks võimalik eda-
si õppima minna,” konsta-
teeris pereisa. Üldiselt on 
jäänud põhiprobleemid sa-
maks.

Et tagada lastele head tu-
levikku, on koolist saadava 
hariduse kõrval väga oluline 
kodune suhtumine. Kalevi 
ja Tiina arvates peaks lapse-
vanemad kindlasti koolielus 
aktiivselt kaasa lööma. “Lei-
dub ju küllalt inimesi, kes 
lihtsalt ei tahagi teada, mil-
lega tema laps koolis tegeleb 
ning kuidas tal läheb,” tun-
nistas Kalev kurvastusega. 
Imre, Andro ja Laura sõnul 
küsitakse neilt pidevalt, kui-
das koolis läks ja mida huvi-
tavat tehti.” Huvitume iga-
ti oma laste koolitööst, viies 

nii end nende tegemistega 
kurssi,” lausus pereema.

Pole vast midagi paremat 
kui hoolivad vanemad, aga 
kuidas on vendadega? Lau-
ra meelest on Imrest ja And-
rost koolis väga palju abi. 
Juhtub, et keegi tuleb kiu-
sama, kutsub ta vennad ko-
hale; või ununeb mõni vi-
hik koju, on abimehed kohe 
varrukast võtta. Vähe sel-
lest, kui kodused tööd hak-
kavad ülepea kasvama, üri-
tavad vennad sõsarat aidata, 
kuid suurem abi tuleb siiski 
isalt ja emalt.

Õde ja vendi seob tihe-
dalt ühine huvi ujumise 
vastu. Imre hakkas ujuma 
omal soovil ning võibol-
la oli veidi ka isa suunavat 
kätt valiku tegemisel. Ven-
na eeskujul nakatusid aga 
ujumispisikusse ka Andro ja 
Laura. Kõik kolm on edukalt 
osalenud mitmetel võistlus-
tel, kuid on veel, mille nimel 
vaeva näha. 

Perekondlik huvi spor-
di vastu sai “tuld”pereisast, 
kes juba koolis oli aktiiv-
ne ja spordilembene, tegele-
des kergejõustikuga. Varem 
pühendati peres spordile 

rohkem aega, viimasel ajal 
vähem. Kord nädalas külas-
tatakse treeningsaali. Meeli-
saladeks on võrkpall ja ral-
lisport. Ka talvel leitakse 
aega talverõõmude nauti-
miseks.

Kool on igas mõttes kõi-
ge aluseks. Tiina ja Kale-
vi tutvusringkonnas on 
mitmeid paare, kelle koo-
selu sai alguse ühisest 
kooliteest Kuressaare Güm-
naasiumis: Tõnu ja Pille 
(Koosa), Mati ja Pille (Tang); 
Tarmo ja Geidi (Lõuk), 
Roland ja Irina (Pildre); 
Mare ja Kaidu (Koov). 
Huvitav, kas kooliõde, -
vend on hea abikaasa? Kale-
vi ja Tiina puhul peitub vas-
tus kahes sõnas - väga hea!

25. juubeli puhul soovib 
perekond Kuusk Kuressaa-
re Gümnaasiumile jõudu, et 
säilitada oma head mainet ja 
taset. Inimlikkust ja oskust 
kuulata ära õpilasi ja leida 
teid, mis lisaksid kooliellu 
vürtsi.

Triin Aavik, 
11C klass 

Fotol perekond Kuusk. Vasakult: Kalev Kuusk, Andro Kuusk, Laura Kuusk, Imre Kuusk ja Tiina Kuusk.
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Kuus küsimust vilistlastele ehk pritsipudelist 
seliliujumiseni

Juubeli eel võtsin ühen-
dust kooli vilistlastega. Mi-
nu küsimustele olid lahkelt 
nõus vastama Kaie Holm, 8. 
lennu vilistlane, Teet Küng, 
18. lennu vilistlane, Har-
li Uljas, 20. lennu vilistlane 
ja Märt Käesel, 6. lennu vi-
listlane

Milline on Teie amet prae-
gu?

Teet Küng: Töötan Saksa 
Majandusesinduses Tallin-
nas. Aitame siin luua kahe-
poolseid ärisidemeid Saksa-
maa ja Balti turgudega. 

Kaie Holm: Töötan ala-
tes 1998. a Tallinna Keskraa-
matukogu direktorina.

Harli Uljas: AS Posti-
mees majandustoimetaja.

Märt Käesel: OÜ Ensert 
hulgilao juhataja.

Kas mäletate mõnd nalja-
kat juhtumit koolielust?

Teet Küng:  Esimese-
na tuleb meelde see pe-
riood, kui organiseerisime 
suvel Saaremaal noortelaag-
rit. Söömis-, puhkamis- ja 
ööbimisvõimalused oli kor-
raldatud gümnaasiumi ruu-
mides, kuid tollal ei olnud 
koolis suvel veel regulaar-
selt sooja vett. Kuna külm 
dušš oli ja jäi mõnedele 
noortele vastuvõetamatuks, 
siis tuli tahes tahtmata haka-
ta tegema bussiga regulaar-
seid “pesemisreise” Mändja-
la kämpingusse. Mida aeg 
edasi, seda rohkem naljaka-
maks see minu ja tookord 
laagrist osa võtnud välis-
noorte meelest muutub.

Kaie Holm: Naljakamad 
juhtumised jäävad põhikoo-
liaega, kuid vaevalt mul õn-
nestuks neid emotsioone 
kirja teel edasi anda. Klas-
sikaaslased saaksid kind-
lasti naeru pugistada, kui 
meenutada näiteks veeprit-
simise nädalaid: Tarmol oli 
selline pritsipudel, mis asus 
rinnataskus ja voolik käis 
pintsaku nööbiaugust väl-

ja, nii sai ka tunni ajal klas-
siõdesid kasta ja õpetajad ei 
saanud kuidagi aru, miks 
koolilauad märjad on. Või et 
Inna ei olnud oma pritsipu-
delit korralikult ära pesnud 
ja nii kasteti klassivenna 
pintsak šampoonivahuga 
üle. Ega me sellest muidugi 
puhtalt välja ei tulnud - poi-
sid poonisid pärast karistu-
seks füüsikaklassi põrandat.

Harli Uljas:  Üks võrdlus 
tuleb siiski küll pähe. Kesk-
koolis käimine on nagu seli-
li ujumine – vaikselt jalgu si-
putades püsid kuidagi ikka 
vee peal, liikumise suund ei 
ole aga kuigi oluline. Kesk-
kooli järel kästakse kõhu-
li keerata. Siis tuleb koera 
ujuda, rahmida ja rabele-
da, et kuidagi ikka pinnal 
saaks püsida. Mõni aeg hil-
jem võib vaikselt krooli-kon-
na peale üle minna, kui ener-
gia säästmine selge ja sihidki 
enam-vähem teada.

Märt Käesel: Neid nal-
jakaid juhtumeid on palju. 
Kõige rohkem mäletan tant-
suringiga ringsõite ja Reinis 
Saar luuleõhtuid, klassiõh-
tuid Nasval minu isa ja ema 
kodutalus. Nali on…Märdi 
juures Nasval. Isa: ”Kui üks 
pauk veel siin käib, sis löön 
selle pundi kohe laiali…” 
…ja siis käis kõva pauk ja 
korsten lendas tükkideks…

Kui palju olete kursis en-
da klassiõdede, -vendade 
käekäiguga?

Teet Küng: Ma olen 
püüdnud ennast kursis hoi-
da ja mõnega oleme üpris 
tihedas kontaktis olnud 
või isegi praegu. Huvita-
val kombel olen suhelnud 
rohkem nendega, kes min-
gil põhjusel on lühemat või 
pikemat aega Eestist ära on 
olnud. Kui mõne klassikaas-
lasega kohtume, siis  vahe-
tatame infot teistegi kohta. 
Põhiliselt saab niiviisi teada 
küll vaid kõige olulisematest 
sündmustest nagu abiellu-

mised, lapsed ja töökohad.
Kaie Holm: Kardan, et 

mitte väga. Muidugi on 
neid klassikaaslasi, kellega 
ka praegu lävin, kuid kuna 
olen ise Saaremaalt ära, siis 
ei kohtu Saaremaal elavate 
klassikaaslastega just kuigi 
sageli. Vahel ikka juhtub, et 
kohtan mõnd klassikaaslast, 
kelle eluga ma kursis ei ole, 
üllatavalt ootamatutel üri-
tustel.

Harli Uljas: Nende ini-
meste mobiilinumbrid, kel-
lega koolis rohkem sai su-
heldud, on telefonis olemas. 
Otseselt küll nendega ei 
suhtle, aeg-ajalt saab siiski 
kokku ning siis on huvitav 
tegevusest kuulda küll. Roh-
kem suhtlen ülikooliajast 
pärit kaaslastega.

Märt Käesel: Kõiki klas-
siõdesid,-vendi igal aastal 
ei näe, aga tegijatega olen 
kontaktis enam-vähem ko-
guaeg.

Kes oli Teie lemmikõpe-
taja?

Teet Küng: Ma ütleks, et 
nad kõik olid, sest ma sain 
niivõrd häid hindeid :) Sa-
mas ma teeks liiga meie klas-
sijuhatajatele Maimu Hirvo-
jale ja Marit Tarkinile, sest 
ma arvan, et nad olid kogu 
klassile veidi tähtsamad kui 
teised - side meie vahel oli 
väga hea.

Kaie Holm: Lemmikõpe-
tajaid on raske eraldi väl-
ja tuua, nimekiri tuleks lii-
ga pikk. Kui aga üks nimi 
välja tuua, siis õpetaja Hil-
ja Metsmaa. Miks? Vastata 
võiks Tartu Ülikooli semioo-
tikaprofessori Peeter Toro-
pi sõnadega: Õpetaja õpetab 
oma isiksusega ning kõlbe-
lise suhtumisega asjadesse. 
See tähendab, et konkreetset 
ainet õpetades õpetab õpeta-
ja veel midagi, õpetab suh-
tumist.

Harli Uljas: Igaühel 
omad tugevused-nõrkused. 
Mnjah, tugevusi on küll roh-

kem, eriti veel aastaid hiljem 
kõigele mõeldes.

Märt Käesel: Hilja Mets-
maa, Ellen Kask, Helgi Al-
lik.

Kui palju teate tänasest 
Kuressaare Gümnaasiu-
mist?

Teet Küng: Tunnistan 
ausalt, et ei tea palju. Mõnda 
aega kuulsin üht-teist oma 
veidi noorema sugulase 
käest, kuid ka tema lõpetas 
sel aastal. Ka senistest klas-
si või kooli kokkutulekutest 
ei ole ma kahjuks osa võt-
nud. Informatsioon nende 
toimumise kohta on minuni 
alati jõudnud nädal või paar 
liiga hilja, et oma plaane rin-
gi teha.

Kaie Holm: Olen koolis 
toimuvaga natukene kursis, 
kuna koolis on õppinud ja 
õpivad kanpraegu mitmed 
minu lähedased. Samuti 
loen tänu väikesele sugula-
sele kodusnkäies regulaar-
selt kooli lehte. Koolis toi-
muvast kuulen vahel ka 
oma endiselt pinginaabrilt, 
kes on nüüd koolis õpetaja.

Harli Uljas: Aeg-ajalt on 
tulnud sisse astuda. Eks siis 
on Maidu Varik ja Toomas 
Takkis ka tegemistest rää-
kinud.

Märt Käesel: Mitte kõi-
ke. Aga olen osalenud mõ-
nel üritusel, näiteks Suure 
Teatriõhtu žüriis.

Kas tulete kooli juubelile?

Teet Küng: Ma kindlas-
ti teen kõik selleks, et sellest 
sündmusest osa võtta.

Kaie Holm: Praegu plaa-
nis ei ole.

Harli Uljas: On plaanis.
Märt Käesel: Üritan tul-

la, kui olen kodumaal!
Igatahes KG ootab teid! 

Aitäh vastuste eest!

Kristiina Kruuse,
11C klass
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Kooli aed kõneleb kooli ajaloost ehk 20 
minutit kooli aednikuga
„See aedniku värk on ikka 
vägev värk. Ega ma muidu 
nii kaua siin ei seisaks,“ 
seletab Kuressaare Güm-
naasiumi aednik Toivo 
Liigsoo päikesepaistelisel 
suvepäeval kooli aias.

Toivo Liigsoo on nüüd-
seks töötanud meie koolis 
pea kuus aastat. Tema hoo-
litseb selle eest, et taimed, 
puud ja muru ennast KG 
aias hästi tunneksid, jõud-
salt kasvaksid ja silmailu pa-
kuksid. 

Oma töökohaga on aed-
nik väga rahul, sest mis 
saaks paremat olla töö ja 
hobi kattumisest. Aedniku-
ametit soovitab ta ka teistele 
inimestele, sest värskes õhus 
viibides ja loodusega suhel-
des on inimene tervem ja 
heatahtlikum.

Kooli aia vanimad puud 
on esimeste lendude istu-
tatud kased maja ees. Samas 
erilisemad puud on lõuna-

maist päritolu kuused, mis 
on harjunud kasvama soo-
jemas kliimas, ega pea meie 
karmidele talvedele vastu. 
Kõige rohkem hoolt nõua-
vad lõpetajate istutatud 
noored tammed. Kahjuks 
tunnevad vilistlased enda 
istutatud puude vastu vä-
he huvi.

Kümne aasta pärast näeb 
aednik meie kooli ümbrust 
veelgi ilusamana, sest sel-
leks ajaks on jõudnud puud 
suuremaks kasvada ja aed 
hakkab meenutama parki.

Enamik KG õpilasi hoia-
vad kooli aeda. Ainult va-
hel kevadeti tuleb ette väike-
si ulakusi.

Õnnestumistest rääki-
des jääb aednik tagasihoid-
likuks: “Ei tea, kas on üld-
se saavutusi.“  Tuletan talle 
meelde, et loomulikult on- 
KG aed on saanud konkurs-
sidel mitmeid preemiad ja 
meie aeda peetakse üheks 

KG ja Toomas Takkis

Kuressaare Gümnaasiumi 
25. juubeliga seoses oli 
paslik vestelda 17. juhti-
misaastat alustava direk-
tori Toomas Takkisega.

Millisest ametist unistasi-
te lapsepõlves?

Mäletan, et oli soov saa-
da korstnapühkijaks.

Mida on teile ellu kaasa 
andnud teie vanemad?

Isalt loovus ja vaba mõt-
lemine (niivõrd-kuivõrd 
mul seda on), ema on rõhu-
tanud ausust. Kodust ja va-
nematelt on palju muudki, 
väljatoodu vaid pisike frag-
ment.

Tõelise sõpruse retsept?

Sõprus, armastus, õnn-
kasta on vaja!

Kõige suurem lollus, mille 
olete korda saatnud ?

Püüan mitte mäletada.

Kõige suurem kordami-
nek?

Tunnen heameelt oma 
lastest.

Mida peab tegema, et saa-
da sellise suure kooli di-
rektoriks?

Retsepti ei tea. Mind Kus-
ti kutsus. Ju siis ka usaldas.

Milline näeb välja direktori 
tavaline tööpäev?

Palju suhtlemist, suuna-
mist, ”ettetöötamist”.

Millest sündis idee suun-
duda poliitikasse?

Isamaa oli hädaohus, tu-
li minna .Ma ei pea end po-
liitikuks.

Milline on meie kool oma 
30. sünnipäeval?

Õpetajaskond on profes-
sionaalsem, küpsem. Juh-
timismeeskond on    kom-
petentsem. Karp on 
enam-vähem. Ümbrus on 
kenam. Meid on endiselt 
palju.

Koolitöös oleme veidi pa-

remaks saanud.

Milles peitub KG edu. (Sel 
aastal oli konkurents 10. 
klassi eriti tihe) ?

Meil on selge, positiivne, 
alalhoidlik, samas avatud 
ja tulevikku suunatud,  ini-
mest  arvestav ideoloogia. 
Me oleme päris heas vormis. 
Aga ma ei pea meid just vä-
ga edukaks, eriti kui mõelda 
mida me suudaksime kui…

Milline on Kuressaare 
Gümnaasiumi nägu?

Vaata peeglisse, Mary. 
Ja kõik teised ka, kes siin on 
või on olnud.

Vaadakem siis kõik peeg-
lisse, et tunda ära meie kooli 
nägu ja hoidkem seda. Palju 
õnne Kuressaare Günaasi-
um!

Mary Tamsalu,
12A klass

ilusamaks kooli aiaks.
Koolile soovib Toivo 

Liigsoo juubeliks kordami-
nekuid ja hakkajaid noo-

ri, kes elus edasi jõuavad ja 
koolile kuulsust toovad.

Kristiina Kruuse,
11C klass
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Pärlipäev

Pärlipäev on Kuressaa-
re Gümnaasiumi parima-
tele ainetundjatele- olüm-
piaadidel, konkurssidel 
ja võistlustel edukalt esi-
nenud õpilastele ja nende 
juhendajatele- korraldatav 
direktori vastuvõtt. 

Nimetus “Pärlipäev” on 
kasutusel alates 1995/96 õ-
a-st, nime autoriks on õp-
pealajuhataja Anu Saabas.  
Tiitli kinnituseks sai võit-
ja sümboolse krooni, alates 
2000. a. on auhinnaks klaas-
pärl.

Esimestel aastatel toimus 

Pärlipäeva vastuvõtt Kures-
saares: 1996. a. kooli koh-
vikus, 1997. a. Kuressaare 
Raekojas. 

Alates 1998. a. on Pär-
lipäeva vastuvõtuga kaas-
nenud ka õppereis. 1998. a. 
toimus Pärlipäeva vastuvõtt 
Tartumaal Ülenurme Güm-
naasiumis, osalejad külasta-
sid Tartu Ülikooli Teaduste 
Huvikeskuse Ahhaa näitust. 

1999. a. sõitsid “pär-
lid” Helsingisse, viibiti Se-
rena veepargis ja Heureka 
teaduskeskuses. 

2000. a. Pärlipäeva vas-

tuvõtt toimus Tallinn-Stock-
holmi laeval, tutvuti Stock-
holmiga. 

2001. a.vastuvõtt  toimus 
Riias, külastati ka Siguldat. 

2002. a. pärlipäev toimus 
Pilguse mõisas, 2003. a. Mo-
ra keskuses Tahulas. Lisaks 
tublimatele õppuritele osa-
levad Pärlipäeval  ka pari-
mad tegijad spordis, muusi-
kas, kunstis ja taidluses. 

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Pärlid 2003: Kristiina Adrat, Helery Homutov ja Jaan Õun.

3Pärlipäev 2002 Pilguse mõisas.  
Külalised KG vilistlane Rakvere 
Teatri juht Indrek Saar ja saarlane 
Andres Karu Endla teatrist.

Pärlipäev 2003 Mora keskuses. 
Külalised Karl Martin Sinijärv ja 

Jürgen Rooste.4

204. 
klassiruumi 
lugu

Aastal 1978 1. septembril 
mõtlesin mina, Ursula Mat-
vejeva, täiesti mitteõpetajali-
kult: “Küll oleks hea veel ise 
pingis istuda, mitte aga klas-
si ees seista.”

Kui klassiruum rääki-
da oskaks, võiks ta rääki-
da palju lugusid: põnevaid, 
rõõmsaid, südantlõhesta-
vaid (“Öpetaja, ma´p mõista 
seda keelt”), harivaid (“Õpe-
taja mar(r)u rahulik peab 
olema”), naljakaid (kordu-
vate noomimiste peale saada 
vastuseks... koo, koo, koo...); 
praegugi on alles näärikroo-
nid 1979/80 õppeaastast, 8. 
lennuaegne paažikostüüm 
(ei tea kust ja milleks too-
dud) ning austalt teeninud 
eesti-vene sõnastikud. 

Pingid on endised, ainult 
mitmeid kordi värvikorda 
vahetanud, ka tahvel on sa-
ma. 9. lend! Ka Puškin on ko-
hal, küll teises kohas ja õiges 
asendis.

Teie istutatud puu on 
loonud oma südameringid. 
Milliseid ringe olete Teie, 
austatud vilistlased, loonud?

Aadress on endine: 
2. korrus, õpetaja Matve-
jeva vene keele kabinet. 
Ootan kõiki!

Ursula Matvejeva

Mõistatused 
KGst

1. Kivine kestake, tummi-
ne tuumake - KG.

2. Palju tööd ja vähe jut-
tu, tund, kus mõtlema pead 
ruttu - A. Sepa matemaatika.

3. Paber on, paber pole, 
haak on, haaki pole - seebist 
ei lõhnagi - KG WC.

Vanasõnad
1. Kolm on kohtuse-

adus? EKSID! KG-s õp-
pides oled võimeline 
enamaks!

2. Udaras piima pee-
gel, õpilastes kooli peegel 
– KG maine on sinu kätes, 
õpilane!

Piret Saar,
12C klass
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Lõpetatud põhikool 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
KG 54 30 31 54 39 56 51
KPK 17 12 11 18 16 3 1
Valjala 2 9 10 10 8 3 11
Kärla 9 7 6 3 7 6 15
Vanalinna 11 6 5 6
Lümanda 5 2 2 5 7 2
Salme 5 13 8 6 4 8 3
Kaarma 3 6 4 3 3 1
Mustjala 2 2 1 2 3 2
Kahtla 1 1 1 3 4 5
Muhu 5 4 6 6 2 6 4
Kihelkonna 5 3 4 4 2 2
SÜG 6 3 8 4 2 2
OG 2 4 7 2 2 2
Torgu 1 2 1 1
Aste 8 6 3 3 1 3 5
Kaali 4 4 5 4 1 4
Tornimäe 4 1 2 1 1 1
Leisi Kk 1 2 2 4 2
Retla 1 2
Tartu 1
Kasari 1
Võsu 1
Tln. SG 1
Virtsu 1 1
Vatla 1 1
Valgu 1
Pärnu 1
Palade 1
Peterburg 1
Vastseliina 1
Varbla 1

KG kümnendike päritolu

Aasta Kuld-
medal

Hõbe-
medal

2003 4 4
2002 1 5
2001 1 4
2000 1 2
1999 4
1995 3
1994 3
1993 6

Medaliga lõpetajad KG-s 
1979-2003

KG 25. lennu tublimad lõpetajad
Kuldmedal: Annema-

ri Vessik (12A), Tiina Paju 
(12A), Jaan Õun (12B), Liis 
Maripuu (12C).

Hõbemedal: Margus Put-
ku (12C), Liis Põlluäär (12C), 
Meren Tamm(12C), Ain Ul-
jas (12C)

Stipendiumid ja preemi-
ad:

Kuressaare Gümnaa-
siumi meediastipendium 

(500 EEK) koolielu kajas-
tamise eest meedias Piret 
Sepp’ ale.

Kuressaare Gümnaa-
siumi meediastipendium 
(500 EEK) koolielu kajas-
tamise eest meedias Astra 
Mõistlik’ule.

Hildegard Silvoneni sti-
pendium (1500 EEK) Maret 
Kivi’ile.

Kusti Koka nimelise sti-

pendium (1500 EEK) Riin 
Peeters’ile.

Lennukirjandi preemia 
(500 EEK) Meren Tamm’ele.

Kuressaare Lions Club 
stipendium (50 EUR) ak-
tiivsele abituriendile Meren 
Tamm’ele.

Nimeline käekell kooli 
tulemusliku esindamise eest 
Jaan Õun’ale.

Nimeline käekell koo-

li esindamise eest Marvi 
Vallaste’le.

Arensburger Wochen-
blatti preemia parimale 
saksa keele tundjale: Tiina 
Paju’le.

Kooli logoga püksirihm 
Raimo Kaubi’le - koolisünd-
muste jäädvustamise eest.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Alates 2001. aastast kannavad Kuressaare Gümnaasiumi lõpetajad lõ-
puaktusel talaari.

Aasta Kuld-
medal

Hõbe-
medal

1992 3 12
1991 5
1989 5
1988 2
1987 4
1986 2 6
1981 3


