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“Mina, kollanokk Juku...”

On 19. septembri vara-
hommik. Kell on 7.50. Kuigi 
tundide alguseni on veel üle 
paarikümne minuti, on kooli-
esine juba õpilasi täis. Neid lä-
hemalt silmitsedes tunneme 
ära oma tuttavad 12ndatest ja 
10ndatest klassidest. On ala-
nud traditsiooniline verest, hi-
gist ja pisaratest täidetud nä-
dal- seda nii Jukude kui ka 
Juhanite jaoks.

Selle aasta Jukude näda-
la teemaks oli haigla, kus abi-
turiendid kujutasid doktoreid 
ning Jukud praktikante. Et so-
bituda KG personali, oli meie 
värsketel gümnasistidel vaja 
nii mõndagi teha ja näha. Kol-
me järgneva päeva jooksul tu-
li kümnendikel loobuda oma 
koolikottidest ning tutvuda 
pappkastide või kartulikorvi-
de erinevate kasutamisvõi-
malustega. Samuti oli hea nä-
ha, et meie praktikandid olid 
tõsiselt võtnud härra Takkise 
nõudmisi sisejalanõude val-
las ning kandsid “siniseid sus-
sikesi”. Muidugi ei piirdunud 

Jukude nädal vaid sümbool-
se riietusega. Oma sobivust 
KGsse tuli tõestada ka tegude-
ga, mille algideed abiturien-
tide ajuragina või oma koge-
muste põhjal olid sündinud. 
Jukud said näidata oma laulu-
oskust- seda nii sööklas, kooli-
aial kui ka koridorides; proo-
vida kätt laudade koristamisel 
abituuriumi ja õpetajate järelt 
ning üks õnnelik Juku sai tun-
da, milline on kerjuse elu, kü-
sides KG naabruses asuvatest 
majadest vett ja leiba- mida 
ta lõpuks ka sai. Loomulikult 
olid need vaid mõned jõu- ja 
ilunumbrid meie praktikanti-
de esituses. Tavalisemad olid 
munamängud ja meigikursu-
sed, kus selle nädala moevär-
videks olid sinine ja roosa ning 
nende erinevad varjundid.

Igavikuna tundunud nädal 
leidis oma lõpu reede õhtul. 
Kogunenud lossi juurde ning 
kuulanud ära Juhanite kõned, 
võis Jukude “ristiretk” KGs-
se alata, seda aga sõna otseses 
mõttes. Kohe pandi proovile 

30. lennu noormeeste füüsili-
ne jõud kui nende kanda an-
ti suur palkidest rist. Neidu-
de liikumise huvitavamaks 
muutmiseks oli kohale too-
dud kaks kastiautot, mis vaja-
sid kooli tirimist. See teekond 
oma kallisse kooli tundus küll 
pikim- vähemalt Jukude jaoks, 
sest Juhanid samal ajal nauti-
sid kondiaurul liikuvates veo-
kites sõitmist. Jõudnud koha-
le, püstitati rist ning seejärel 
läbiti veel viimane takistuste-
rada koolimajas. Lõpuks saa-
bus see oodatud moment ning 
sõnadega “...seda kõike ma lu-
ban, luban, luban!!!” said Ju-
kudest täieõiguslikud Kures-
saare Gümnaasiumi õpilased.

Selles nädalas oli kõike- 
nii valu kui rõõmu, täpselt na-
gu kümnendike tortides Juha-
nitele oli kõrvuti kohupiima, 
suhkru ja küpsistega ka soola 
ja sibulaid ning kes teab, mida 
kõike veel. 

Anneli Kadarik, 
�2D klass

Juhtkond tänab
Kehalise kasvatuse aine-

komisjoni ja kõiki nende abi-
lisi tervisespordipäeva läbi-
viimise eest.

Õpetaja Endel Tustitit 
KG-SÜG-Ventspils kolmik-
võistluse korraldamise eest

Kuressaare politseijaos-
kond tänab KG õpilasi

Kuressaare politseijaos-
kond avaldab tänu Kures-
saare Gümnaasiumi 10.b 
klassi õpilasele Siim Saarele, 
kes koos sõbra Madis Laidi-
ga pidas Kuressaares 9. sep-
tembri õhtul kinni Kitzbergi 
tänaval telefoniputka klaasid 
lõhkunud poisi ja toimetasid 
tolle politseijaoskonda.

Maret Metsmaa, 
Kuressaare 

politseijaoskonnast

Politsei tänu

Bosside eelistatud liikumismeetod Jukude nädalal oli kindlasti palju kergem kui jukude oma! Foto: Merle Rätsep
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Kas sina tahad ka kirjutada?

Tütarlastekoor sõidab Turusse

Selle aasta juunikuus sai-
me kirja Soomest , Kuressaa-
re sõpruslinnast Turust, kus 
meie kooli tütarlastekoori 
kutsuti taas osalema seal toi-
muvast jõululaulude festi-
valist. Meie kooli koor osa-
les ka esimesel festivalil, mis 
toimus 2002 aasta detsemb-
ris. Siis esitasime me kon-
kursil Ülle Reinsoo laulu “ 
Helinad jõuluööl“. Eelmi-
sest reisist on osalejail kind-
lasti pajatada meeldivaid 
muljeid nii konkursil esine-
misest kui raadio ja televi-
siooni ülekandest , ühistest 
laulmistest Turu katedraa-
lis ja kontsertsaalis. Kindlas-
ti meenuvad ka  sponsorite 
poolt tehtud meeldivad  kin-

gitused. Samuti jäi mälestu-
seks eelmisest korrast  Turu 
lossi päkapikk. 

Teine jõululaulude festi-
val leiab aset 2.-5.detsembril 
2005. Seekord ei toimu uute 
jõululaulude konkurssi vaid 
toimub festival, kus igast 
Turu sõpruslinnast saabu-
nud lastekoor esitab mõned 
jõululaulud. Praegustel and-
metel on lastekoore saabu-
mas seitsmest eri linnast ja 
osalevad muidugi ka Turu 
linna enda koorid. Kindlas-
ti toimub  kõigi kooride ühi-
ne laulmine Turu katedraa-
lis, kus  teenib õpetaja  Jukka 
Paarma ja suurest kontser-
dist tehakse ka seekord tele-
visiooni ülekanne Soome te-

levisiooni. 
Seekord otsustasime sõi-

ta Turusse kahe kooli ühi-
se lastekooriga, et võimali-
kult paljud Kuressaare linna 
tublid laulutüdrukud saak-
sid üritusel osaleda.  Nii 
asub Turu poole teele SÜG-i 
ja KG ühendatud tütarlaste-
koor. Selleks, et meie ühine 
esinemine hästi välja tuleks,  
läheme ka laululaagrisse 21, 
22.oktoobril. 

Nii et kõik endised ja 
praegused 5.-9.klassi tub-
lid lauljad , tulge aga  julges-
ti proovi,  neljapäeviti kell 
14.45-15.30 aulas.  

Helle ja Mai, 
koori dirigendid

Ülemaailmne 
puuistutamine 

Juba teist aastat  toimus 
21. septembril keskkonnala-
se programmi ENO raames 
ülemaailmne puude istuta-
mine kooliõpilaste poolt.

Selle projektiga tähistati 
esimest koolipäeva ning rah-
vusvahelist rahu päeva. Puid 
istutasid üle 200 kooli 66 rii-
gist. 24 tunni jooksul istutati 
kokku  üle tuhande puu sa-
jast erinevast liigist (eelmisel 
aastal istutati ligi 2000 puud 
50 riigist). 

Meie kool osales selles 
projektis teist aastat: kui eel-
misel aastal istutati kooliõue 
4 mändi 6.a ja 6.c klassi õpi-
laste poolt, siis sellel aastal 
istutati 3 kuuske 5.a klassi 
õpilaste poolt.

Päikese liikumise järgi sai 
projektiahel alguse Uus-Me-
remaalt ning liikus Aasiasse, 
Euroopasse ja Aafrikasse.

Lõpuks jõudis järg Amee-
rikani ning viimane puu is-
tutai Havail. Mitmekülgne 
informatsioon paigutati üles  
internetti, kogemusi jagati ka 
video vahendusel. Õpilaste-
le räägiti puude tähtsusest 
ning kutsuti ülesse looduses-
se säästvamalt suhtuma.

Lapsed laulsid laule ja 
tantsisid tantse, mis olid val-
mistatud just selle sündmu-
se jaoks.

Täiendav info projekti 
kohta  koos video- ja fotoma-
terjaliga puu-istutamisest on 
aadressil: http://eno.joen-
suu.fi/treedatabase.htm

Andmebaasist saab mit-
mesugust kasuliku infot nii 
istutatud puude (ladinakeel-
sed nimetused, erinevad lii-
gid jms) kui ka osalenud 
koolide kohta. Huvilised 
leiavad sealt infot ka mitme-
suguste loodusalaste projek-
tide kohta, mille kaudu saab 
arendada ka  koolidevahelist 
koostööd. 

Sirje Kereme, 
loodusainete õpetaja

KG tütarlastekoor Gustav Ernesaksa kuju juures 4. juulil 2004 XXIV  üldlaulupeo ajal. Foto:  erakogu

,,Igatahes Virgo Intacta 
jääb püsima. Ühel esmaspäe-
val võtsime noored tublid kir-
jutajad kokku ja moodusta-
sime uue toimetuse. Endine 
peatoimetaja Krõõt oli ka ra-
hul, et ikka oma rida edasi ae-
takse“

(Virgo Intacta uus  üritus-
lehe toimetaja Kadri Naanu )

Virgo Intacta ajalugu ula-
tub päris kaugele aastate ta-
ha, vanadest lehtedest võib 
leida põneva versiooni meie 

kooli hümni refräänist, pilte 
kümnendi võrra noorematest 
õpetajatest ja  artikli alt nime 
, mida sa kunagi vast kuul-
nud pole. Tore on fakt, et see 
õpilashääl on arvestatav tegija 
ka sel kooliaastal-õnneks lei-
dus gümnasiste, kes oma sõ-
naseadmisoskust lehe tarbeks 
kasutada tahavad. Plaanis on 
igasugused muutused ja tra-
ditsioonide edasikandmine, 
loomulikult püüame ka lehe 
mahtu natukenegi suurenda-

da, lootes, et sihtgrupiks saab 
terve meie kooli pere. Aga sel-
leks oleks vaja veel igasuguse 
põneva mõttemaailma ja lähe-
nemisega inimesi. Ole, kes sa 
oled, ja mõtle, mida mõtled, 
aga kui sa tunned , et kirjuta-
da võiksid sa küll, siis hoia se-
da head ideed ning võta mi-
nuga ühendust. Lehetegijate 
nimed ilmuvad esimeses Vir-
go Intacta numbris.

Helena Pihel, 
KirkeCor@hotmail.com 

Puude istutamine. Foto: Gert Lutter



�Kuressaare Gümnaasiumi nädalalehtMeie KG, 28. september 2005

KG VIII Tervisespordipäev läks korda!

Kaheksandat  korda toi-
munud KG tervisespordi-
päeva kõige tugevamaks 
plussiks oli sel aastal kind-
lasti superilus ja soe ilm. Ol-
gugi et seekord  pidi juba kel-
la üheksaks staadioni poole 
marssima, olid kõigil rõõm-
sad näod peas ja tuju hea. 
Avatseremoonial heiskasid 
lipu meie kooli eelmise aas-
ta parimad sportlased Kris-
ti Väli ja Tõnis Juulik ning 
avakõne pidas õppealajuha-
taja Maidu Varik. Seejärel 
võis sportimine alata. Loo-
mulikult oli kõigepealt ko-
hustuslik eelsoojendus, mille 
viisid läbi Helena ja  toredad 
12. klassi spordipoisid – ai-
täh teile! Kahjuks seisid kõik 
õpilased soojenduse ajal vii-
sakalt tihedates rivides eda-
si, mille tõttu kaasa said teha 
ainult esimeses rivis olijad 
ning õpetajad-klassijuhata-
jad, kes soojendust  veel kõi-
ge tõsisemalt võtsid. Eks sel 
olnud ka oma põhjus – ku-
na soojendusele järgnesid 
klassidevahelised pendel-
teatejooksud, siis oli ka õpe-
tajatel oma võistkond väl-
ja pandud. Tänu 11e klassi 
suuremeelsusele ei jäänud-
ki õpetajate võistkond vii-
maseks. Pendelteatejooksu 

tulemused olid järgmised: 5. 
- 6. klasside I koht – 6a (aeg 
3,38), II koht – 6b (aeg 3,39), 
III koht – 5b (aeg 3,45); 7. - 
8. klasside I koht – 8a (aeg 
3,21), II koht – 8c (aeg 3,22), 
III koht – 8b (3,27). Võistkon-
da kuulus 10 poissi ja 10 tüd-
rukut. 9. - 12. klasside I koht 
– 10a (aeg 2,08), II koht – 11a 
(aeg 2,11), III koht – 10b (aeg 
2,11,3). Võistkonda kuulus 
7 tüdrukut ja 7 poissi. Pea-
le pendelteatejookse toimus 
gümnaasiumiklasside vahel 
köievedu, milles osutusid 
väga tugevateks just 10ndad 
klassid, kuid lõpuks võitis 
ikkagi 12a, teiseks jäi 10d ja 
kolmandaks 10b. Ka õpeta-
jate võistkond oli köieveos 
tubli! Seejärel oli kõigil aeg 
suunduda oma valitud ala-
de juurde. Sel aastal sai va-
lida endale meelepärane ala 
24 ala seast. Kõige populaa-
rseimaks alaks osutus jalgsi-
matk, kuhu oli algselt regist-
reerunuid 175 õpilast. Aitäh 
Sirje Azarovile, kes sellele 
suurele seltskonnale matka-
juhiks nõustus olema ning 
kõikidele õpetajatele, kes tal-
le abiks olid! Piiratud kohta-
dega aladest oli kõige popu-
laarsem Yoga, mille nimekiri 
täitus kohe peale registreeri-

mislehe avamist.
 Algklassidel oli võima-

lus mängida pesa- ja rahvas-
tepalli, kus samuti selgitati 
parimad tegijad.

Suured tänud kõikide-
le külalistreeneritele: Aivi 
Auga, Gunnar Usin, Gab-
riel Sepp, Martin Kose-
mets, Maret Seeman, Heigo 
Kips, Janek Meet, Annely 
Oolup, Tiit Tilk, Rein Aru,  
Iiri Roomets. Tänud Ku-
ressaare Spordikeskuse-
le, kes andis soodsalt oma 
ruume kasutada ning samu-

ti  SPA Rüütlile, SPA Meri-
le ja SPA Saarema Valsile, 
kes juba mitmendat aastat 
järjest on nõustnud võimal-
dama KG õpilastele tervises-
pordipäeval kasutada tasuta 
bowlinguradasid, jõusaale 
ja ujumiskeskusi koos kõige 
muuga. Ning kõige lõpuks 
veel tänusõnad kõikide-
le meie oma kooli õpetaja-
tele, kes nõustusid ise min-
gisuguse ala õpilastele välja 
pakkuda ja neid juhendama 
ning kõikidele teistele õpe-
tajatele, kes spordipäevast 
osa võtsid ja nõu ning jõuga 
abiks olid.

Kuna tervisespordipäeva 
üks eesmärkidest on tutvus-
tada õpilastele Saaremaal 
leiduvaid spordiklubisid ja 
üldse spordiga tegelemise 
võimalusi, siis ootame uusi 
pakkumisi ja meeldivat koos-
tööd nii juba olemasolevatelt 
kui ka uutelt spordiklubidelt 
ja treeneritelt järgmiseks KG 
tervisespordipäevaks. See 
on teie võimalus propagee-
rida õpilaste seas rohkem 
tervisesporti ning samu-
ti kasutada ettevõtmist en-
da reklaamimiseks. Kel on 
häid pakkumisi, palun võtta 
ühendust Kuressaare Güm-
naasiumi kehalise kasvatuse 
õpetajatega!

Inge Jalakas, kehalise 
kasvatuse õpetajate nimel

Teist aastat järjest on spordipäeval võimalik tegeleda purjetamisega, juhendajaks Aivar Laus. Foto: Gert Lutter

Tempokas võrkpallivõistlus. Foto: Gert Lutter
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Ventspils - KG - SÜG kergejõustikus

Spordipäeva teine pool 
oli kergejõustiklaste päralt. 
Toimus  koolidevaheline 
kergejõustikuvõistlus. Kü-
las olid Ventspilsi I Güm-
naasiumi õpilased. Juba eel- 
ülesandmise järel võis arva-
ta, et tuleb tasavägine heit-
lus ,aga pisike kahtlusekübe 
andis lätlastele parema sei-
su. Kõik jäi võistluste otsus-
tada.

Tulemused:11tj T-Ma-
ra Griva 16.60,Kadri Pulk 
SÜG 16.98,III-Katrin Eiert 
KG17.00KÕRGUS

I Agnese Seglina 1.65,II 
Mara Griva 1.65, 5. Lilli-
Mai Rebel KG 1.45, 100m  
I Kristi Väli KG 13.94,IIBaiba 
Auzina 14.22,IIIMari Truu-
mees KG 14.39,400m Linda 
Treiel SÜG 1.03.54, Annema-
rie Randla SÜG,III Kädy Tä-
nav KG 1.05.68, 800m I Da-
rola Kruusik KG 2.30.97, II 
Marta Grube 2.34.50, III Tee-
le Treiel SÜG 2.35.95, KUUL 
Dita Janavica 10.35, II Andra 
Mesila SÜG 10.11, III Sandra 
Lindeberga 9.48, KAUGUS 
Mara Griva 5,26, II Gunde-
ga Griva4.82, III Mari Truu-
mees 4.73, KETAS Linda 
Treiel 31.87, II Sandra Linde-
berga 29.32,III Dita Janavica 
28.93, ODA  I Kristi Väli KG 
36.71, II Mara Griva 33.10, III 
Dita Janavica 32.34, 4x200m 
i SÜG 1.53.91, II KG 1.55.54, 
III Ventspils  1.56.31.

POISID:1
110tj I Jürgo Engso 15,3, II 

Andri Põrk SÜG 16,0 III Ka-

rel Lõbu KG 16,7, 100m Rei-
nis Ziemelis 11.99, II Andri 
Põrk SÜG 12.41, III Mihkel 
Kalm 12,52, 400m I Reinis 
Ziemelis 52,35, II Mihkel 
Kauber KG 52,83 III And-
ri Põrk SÜG 54,26, 1500m I 
Tõnis Juulik KG 4.22, 53, II 
Mario Paiste SÜG 4,40,87, 
III Kaur Väer SÜG 4,45,07, 
KÕRGUS Herki Leemet SÜG 
1.90, II Nauris Bloks 1,85, III 
Tõnis Lukk KG 1,80, KAU-
GUS I Nauris Bloks 6,47, II 
Sander Sooäär SÜG 6.41, III 
Herkki Leemet SÜG 6,18,KE-
TAS I Tõnis Lukk  KG 38,79, 
II Mikk Tasa SÜG 37,90, III 
Mihkel Kauber 35,76, ODA 
I Ansis Bruns 58,10, II Mikk 
Tasa SÜG 51,59, III Kar-
li Kasin 49,23, KUUL I Tõ-
nis Lukk   KG 12,39, II Ansis 
Bruns 12,31, III Reinis Iva-

novs 11,69, 4x200m  I  KG 
1,35,83, II SÜG 1,36,71, III 
Ventspils  1,38,36.

KOOLID: 
I Ventspilsi I Gümnaa-

sium 152p.II Saaremaa Ühis-
gümnaasium 144p., III Ku-
ressaare Gümnaasium 141p.

Kui eelülesandmine eel-
das lätlaste väikest pare-
must, siis vaatamata sellele 
võisteldi väga tublilt. Püsti-
tati mitmeid isiklikke rekor-
deid ja elati oma võistlejatele 
kõvasti kaasa. Kaasaelami-
se esikoht läheks seekord 
kindlasti SÜG-i fännklubile. 
Võistlust soosis igati ilus sü-
gisilm. Ka kohtunikud olid 
tõsiselt valmistunud. Juba 
kevadel sooritati Eest ker-
gejõustiku liidu kohtunike-
kogu poolt korraldatud lit-
sentsi eksam. Suur tänu ka 

KG vilistlane Jaagup Kallas Etapiga,  vastaseks Marek Niit. Foto: Heiko Kull

neile .
Pärast kolme kooli koh-

tumist olid vastamisi  meeste 
4x100m jooksus Saaremaa ja 
ülejäänud Eestimaa.Esime-
sena lõpetas Eesti  võistkond 
ajaga 42,11, 18 sajandikku 
kaotas Saaremaa võistkond 
saades ajaks 42,29. mis on 
uus Saaremaa rekord. Saa-
remaa võistkonnas jooksid, 
Marek Niit, Madis Kallas 
Indrek Tustit ja Villu Sepp, 
Eesti võistkonnas jooksid, 
Sten Sults, Henri Sool, Mar-
tin Vihman ja Taavi Tohvri.

Seejärel näitas odavis-
kesaladusi Audentese  tree-
ner Heiko Väät. Päeva lõpe-
tasid aga Eestimaa kiiremad 
sprinterid, kel seekord olid 
vastasteks hobused. . Või-
meid hobuse vastu proovi-
sid Marek Niit, Henri Sool, 
Taavi Tohvri ja Sten Sults. 
Seekord olid ratsud kiire-
mad näidates stabiilselt ae-
gu 6.50 ja 6,70 vahele. Ho-
buse jooksukiirus on ikka 
suurem, kuigi stardist saab 
inimene paremini välja.

Jooksjate arvamus oli, 
et tasub veel proovida, aga 
50m distantsil. Hobusega 
jooks andvat kõvasti adre-
naliini. Oli ilus kergejõusti-
ku pärastlõuna. 

Endel Tustit, 
võistluste peakohtunik

12C klassi õpilane Kristi Väli - 100 m jooksu võitja. Foto: Heiko Kull
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Olulisi reegleid ja seadusesätteid politseilt 
Taas on alanud uus kooli-

aasta, milleks soovin kõigile 
õppuritele ja õpetajatele jõudu 
ja jaksu ikka ilusasti kevadeni 
vastu pidada.

Praegu, alanud kooliaasta 
hakul, oleks vajalik meelde tu-
letada mõned reeglid ja seadu-
sesätted, mis on ununema kip-
punud või millest pole üldse 
kuulnudki.

• 01.septembrist kuni 31. 
maini on alla 16-aasta vanus-
tel isikutel ilma täiskasvanust 
saatjata või ilma lapsevane-
mata keelatud üksinda viibi-
da avalikus kohas kella 23.00-
06.00-ni.

Alkoholist

alaealisel on alkohoolse 
joogi tarbimine keelatud. (Po-
le vist ülearune   nimetada, et 
Siider, Fizz,Cooler, õlu jne. on 
kõik alaealisele keelatud joo-
gid)

• alaealisel on keelatud 
omandada alkohoolset jooki;

• täisealisel on keelatud os-
ta, pakkuda või üle anda ala-
ealisele alkohoolset jooki;

• müüja ei tohi teadvalt 
teenindada isikut, kes ostab al-
kohoolset jooki,  selle             ala-
ealisele pakkumise või üleand-
mise eesmärgil;

Karistused täiskasvanule, 
kes ostab alaealistele alkoho-
li, on läinud karmimaks. Trah-
visummaks on ostmise kor-
ral  kuni 18 000.- krooni, alates 

02.01.2005.a.
Teistkordse samasuguse 

õigusrikkumise eest ootab täis-
kasvanut kriminaalkorras ka-
ristus – kuni üheaastane van-
gistus.

Kriminaalkorras karista-
tav on ka tegu, kui täiskasva-
nu kallutab nooremat kui 18 
aastast isikut alkoholi tarvita-
misele- kuni üheaastane van-
gistus.

Alkohoolse joogi käitle-
misel vanusepiirangu rikku-
mise eest on karistuseks kuni  
18 000.-kroonine rahatrahv. 

Suitsetamine

Tubakaseaduses on uuen-
dusi, mis hakkasid kehtima 
alates 05.06.2005.a.

• Alla 18-aasta vanusel isi-
kul (alaealisel) on suitsetami-
ne või suitsuvaba tubakatoo-
te tarvitamine  keelatud. Trahv 
kuni 600.- kr.

• Alaealisel on keelatud 
omandada või omada tuba-
katoodet. (suitsud või suitsu-
pakk sinu taskus on keelatud) 
Trahv kuni 600.- kr.

• Täisealine ei tohi alaea-
lisele tubakatoodet osta, pak-
kuda ega üle anda. Trahv ku-
ni 6000.- krooni.

• Keelatud on müüa alaea-
lisele tubakatooteid. Selle kee-
lu järgimiseks on müüjal õigus 
nõuda ostjalt tema isikut tõen-
dava dokumendi esitamist ja 
keelduda tubakatoote müümi-

sest, kui dokumenti ei esitata. 
Trahv kuni 12 000.- krooni.

Selleks, et kutsuda korra-
le suitsetavaid alaealisi Kures-
saare koolide juures ja ka tä-
naval, on Kuressaare politsei 
alustanud erariietes ja eraauto-
dega politseinike patrullidega. 
Nii on suitsetamise eest või ka 
suitsude omamise eest karista-
da saanud Kuressaare kõikide 
koolide alaealistest õpilasi. Sel-
lised patrullid kestavad edasi.

Samasuguseid patrulle te-
hakse ka kaupluste juures ta-
bamaks täisealisi, kes alaealis-
tele alkoholi ostavad. Selliseid 
täisealisi isikuid on tabatud ja 
ka karistatud.

Mõned meeldetuletused 
veel:

• Jalgrattaga võib teedel 
ja tänavatel sõita ilma täiskas-
vanust saatjata, alates 10ndast     
eluaastast, jalgrattalubade ole-
masolul. Soovitavalt kiiver 
peas.

• jalgrattur sõidab tänaval 
sõidutee parempoolses servas.

• jalgrattur ei tohi sõidu-
tada sõitjat, kes ei istu kindlal 
istmel.(Jalgratta raamile sõpra 
ei võta istuma)

• Mopeediga, rolleriga 
võib sõita jalgrattalubade ole-
masolul alates 14-eluaastast. 
Kiivri kandmine on kohustus-
lik juhil ja ka kaassõitjal.

• Jalgrattasõiduks ja mo-
peediga sõiduks ei nõuta ohu-

tu sõidu võtete tundmist tõen-
davat tunnistust (luba),  alates 
15-eluaastast.

• Jalgratturi, mopeedijuhi, 
jalakäija või sõitja poolt liiklus-
nõuete rikkumise eest on trahv 
kuni 600.- krooni; sama teo 
eest kui see on pandud toime 
alkoholijoobes, on trahv kuni 
6000.- krooni.

• Piiratud juhtimisõiguse-
ga  (“Titelubadega”) võib olla 
autoroolis alates 16-eluaastast 
tingimusel, et mootorsõidukis 
on tema kõrval lapsevanem 
või lapsevanema poolt volita-
tud isik, kellel on  olnud vähe-
malt kaks aastat  kehtiv B- ka-
tegooria juhiluba.

• Piiratud juhtimisõigus 
annab õiguse juhtida mootor-
sõidukit üksnes Eestis.

Need on olulisemad seadu-
sesätted, mis puudutavad ala-
ealisi, s.t alla 18-aastaseid isi-
kuid ja milliste rikkumistega 
on enam kokkupuutumist ka 
politseil.

Pidage kinni neist olulis-
test reeglitest, mis eelpool loet-
letud said. Sellest on hea meel 
Teil endil, Teie vanematel, Teie 
õpetajatel, Teie koolil ja ka 
meil-politseitöötajatel.

Ilusat ja tegusat kooliaas-
tat!

Maret Metsmaa, 
Kuressaare politseijaoskonna 

noorsoopolitseinik

Laupäeval, 2�. septembril käisid 7b klassi �9 õpilast jalgrattamatkal Nasval. Ühiselt võeti Keidi maakodus osa veel orienteerumismän-
gust, peeti maha lõbus viktoriin ning grilliti. Suur tänu Keidi isale ja Hindriku emale abi eest klassiürituse läbiviimisel! Tekst: Laine ja Veikko Lehto, 
klassijuhatajad. Foto: erakogu
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KG 30 – ja ootadki seda...
Tihti võib kuulda ülla-

tunud hüüatusi: „Kas tões-
ti jälle juubel, alles oli 25!“ 
Ümmarguse tähtpäevani 
jääb veel 3 aastat, aga ette-
valmistused peavad käima, 
et  KG – 30 ei saabuks oota-
matult nagu esimene lumi.

27 aastaga on kooli üm-
ber istutatud puud jõudnud 

suureks kasvada ja vilistlas-
te hulgast on sirgunud pal-
ju tuntud ja teatud inimesi. 
Kooli õpetajatest – töötaja-
test on ligi 30 oma vilistla-
sed.

Eelmisel aastal juba alus-
tasime vilistlaste tutvusta-
mist. Sellel aastal ilmub üks 
kord kuus intervjuu tegija 

vilistlasega. Esimesena võ-
tab ette mälurännakud koo-
lipõlve 9. lennu  vilistlane 
Reet Rand – saarlane Amee-
rikas. 1.korruse koridoris 
on avatud tema fotonäitus 
„Ameerika portreed „ imeli-
kest ja imelistest inimestest.

Leelo Laus ja Kätlin Soon, 
Meie KG vilistlastoimetus

Saame tuttavaks, meie kooli  
IX lennu vilistlane Reet Rand!

Millest kõik alguse sai? 
Mida said kaasa kodust?

Ülikooli psühholoogia 
loengutest on meelde jää-
nud, et pere keskmised lap-
sed arenevad tavaliselt kõige 
iseseisvamateks… Ei hak-
ka rääkima esimestest vasi-
katest, aiast, aia august ega 
selle tagusest… Olin kesk-
mine peres. Vanema õe var-
jus hakkasin nelja aastaselt 
lugema. Mäletan, kui proo-
visin trükitähtedes kohali-
kust häälekandjast Rahva 
Hääl kokku veerida sõnu, 
mille tähendust ma siis veel 
ei mõistnud. Vanaema, kes 
oli mu lapsepõlve soojenda-
ja päikene, tahtis mind hirm-
sasti aidata, et “lapsekene, 
see on sinu jaoks veel liiga 
raske!” Kuid ei. Mina ise! Ja 
nii ma siis lõpuks välja vee-
risingi “Kõigi maade prole-
taarlased ühinege!’”Usun, et 

just see näitas minu iseloo-
mu juba varases lapsepõl-
ves. Vanaemaga koos said 
loetud muinasjutud, ikka 
mitu korda ühte ja sedasa-
ma, kuidas tüdruk metsa ek-
sis ja karu koopas elas, ning 
lauldud kõik laulud, kuidas 
leiti poiss põõsa alt, kelle 
alumine pool oli hallitand ja 
pealmine pool oli päevitand. 
Ning kuidas vares istus ka-
tusel ja vaatas ,mis toimus 
teistre Minni matusel….

Minu lapsepõlv on kuld-
kollast värvi.

Sind kõige rohkem mõju-
tanud või suunanud õpe-
tajad? 

Esimene koolipäev… 
Läksin esimesse klassi Ku-
ressaare Algkooli. Enne oli 
vanem õde hirmutanud, et 
kui sa nüüd õpetaja Jansoni 
klassi satud, siis on küll kole 

lugu. Tutid peas ja põlvikud 
sirged, ootasin oma esime-
se koolipäeva aktusel , millal 
minu nimi maha hüütakse. 
“Reet Rand” kõlas õpetaja 
Jansoni suust. Hirmus! Ma ei 
nõustunud mingi hinna eest 
lava ette minema. “Ma ei lä-
he kooli!” teatasin. Lõpuks 
suutis ema mind oma sülest 
maha pukseerida ning lava 
ette lükata. Seal ma siis sei-
sin, ainus mõte peas, et kui-
das nüüd siit küll põgene-
da….

Õpetaja Janson oli karm 
nurgakivi minu edasisele 
kooliteele. Võimatuna tun-
duv kirjatähe väike ‘s’ sai 
lõpuks jonksu ja esimene 
kakski seemnekotikeste eest, 
mida mul ei õnnestunud 
kuidagi komplekteerida…

Olin oma koolilapse staa-
tuse üle nii uhke, et ei raat-
sinud paukuvas pakases  

“Me oleme kõik enda kodu nägu, oma mineviku moodi, kuid oma tuleviku teha,” arvab Reet Rand  Foto: erakogu

KG jätkab õpilasvahetust 
Narva Pähklimäe Gümnaa-
siumiga.

25. septembrist kuni 1. 
oktoobrini õpib 5 KG XI 
klassi õpilast Narvas. Pro-
jekti eestvedajaks on olnud  
Sander Kaart XI c-st.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Täienda oma teadmisi Saa-
remaast!

17. septembrist jät-
kub raadio Kadis ajaloolase  
Bruno Pao autorisaade „Saa-
remaa läbi aegade“. Igas saa-
tes tutvustatakse ühte Saa-
re- ja Muhumaa kirikut ja 
maalinna.

Saade on raadio Kadi eet-
ris laupäeviti kell 12.00, kor-
dus pühapäeviti kell 19.00.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Projekt „Kustuti“ Tiigri-
hüppe Sihtasutuselt

Eesti keeles on välja antud 
erinevat tuleohutuse alast 
materjali, kuid “Kustuti” 
laadne mäng oma konkreet-
sete situatsioonide lahenda-
misele põhineva ülesehituse 
ja mängulisusega on looja-
te teada hetkel ainuke Eestis.  
Keskendutakse tuleohutuse-
le kodus ja koolis ning enne-
kõike juhtumitele, kus tule-
kahju avastaja saab suurema 
õnnetuse ära hoidmiseks veel 
midagi ette võtta. “Kustuti” 
sisaldab praegu väikest osa 
sellest, mida igaüks peaks 
hädaolukorras teadma. Pro-
jekti rahastas Tiigrihüppe 
Sihtasutus, koostööd tehti 
Tuletõrjeliidu ja Harju Pääs-
teteenistuse spetsialistidega.  
Projektiga on võimalik tutvu-
da aadressil: http://www.
koolielu.edu.ee/kustuti/

Info edastas:
Anu Saabas, 

õppealajuhataja

Teated

Lühidalt

KG noortesaade Rendes-
vouz on jälle eetris 28. sep-
tembril kell �8.00 raadio 
Kadis.

Räägime Jukude näda-
last, KG persoon on Madis 
Majorov ja stuudios on ka 
õpetaja Piret Paomees.

Merle Rätsep, 
meediaõpetaja
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bussis isegi kinnast kätte 
panna. Torust kinni hoides 
pidid ikka kõik nägema, et 
ma olen koolitüdruk ja kir-
jutan juba tindiga! Enne olin 
käe meelega tindiseks mää-
rinud….

Milline õpilane olid ise?  
Meenuta mõnd eredamat 
seika koolipõlvest...

Ma ei olnud silmapais-
tev iludus, erakordne gee-
nius või harukordne õpeta-
jate lemmik. Usun, et olin 
suhteliselt hall pardipoeg. 
Mulle meeldis valju hääle-
ga ette lugeda, deklamee-
rida, kirjandeid kirjutada, 
joosta ja joonestada. Meeldi-
sid keeled. Sattusin õppima 
saksa keelt, kuna gruppides-
se jagamise päeval juhtusin 
olema haige. Kõik tahtsid 
õppida ainult inglise keelt. 
Mõtlesin, et mis siis ikka, 
küll jõuan mõlemat keelt õp-
pida… Laulda meeldis ka, 
kuid mingil teadmata põh-
jusel visati mind lastekoorist 
välja. Olgugi, et viis aastat 
muusikakoolis akorde ritta 
seadsin. Ja lõpuks ka ülikoo-
li koori solistina mööda Eu-
roopat ringi laulsin. See läks 
tookord lapsele hinge. Olin 
sporditüdruk. Ükskõik, kui 
kiiresti ma ka ei jooksnud, 
ikka teadsin, et suudan veel 
kiiremini… Üks nuhtlus oli 
aga küll: mulle meeldis ala-
ti teistele ette öelda.

 Keskmise rea viimane 
pink oli selleks parim posit-
sioon. Tagantjärele mõeldes 
oli see üks suurepärane õp-
pemeetod.

Kas oled püüdnud teistest 
erineda, teha midagi sel-
list, mida teised ei tee?

Usun, et kooliaeg on vä-
ga habras aeg. See on aeg, 
mil püütakse pigem sarna-
neda kui erineda. Iga erine-
vus kuulutatakse malli vä-
liseks ja ebanormaalseks. 
Kahju kui palju aega ja ener-
giat kulutatakse oma grupi-
kuuluvuse kindlustamiseks. 
Kindlasti ei olnud minus tol 

ajal nii palju mina, et oleksin 
julgenud erineda. Mina kas-
vades julged olla erinev, sest 
sellest hetkest enam ei hoo-
li nii palju teiste arvamusest. 
Oled piisavalt tugev iseene-
ses. 

Millise tee oled läbinud? 
Kuidas meenutad kõrg-
kooliaastaid ja õpinguid 
ning tööd välismaal?

Peale kooli oli tunne, et 
nüüd see õige elu alles algab. 
Astusin Tallinna Pedagoogi-
kaülikooli koolieelse kasva-
tuse ja psühholoogia eriala-
le. Mitte, et ma juba lapsest 
peale õpetajaks saada olek-
sin tahtnud, vaid et pingi-
naaber läks. Ja kõvast kon-
kurentsist tulin auga välja. 
Mäletan end mõtlemast, et 
nüüd olen see, kes ma olla 
tahan, mitte see, kes ma saa-
re raamides olema pidin. Ja 
ka ütlemist, et esimene kur-
sus läheb aegamööda. Aga 
kõik mis sealt edasi, lausa 
linnutiivul. Ja nii saigi mu 
kuus aastat ülikoolis ja elu-
koolis kiirelt mööda. Nii kii-
relt, et äsja iseseisvunud Ees-
tis diplomit vastu võttes ei 
teadnudki ,mis suunas eda-
si. Usun, et minu elus on ‘ju-
hustel’ suur roll kanda. Või 
on need juhustena tundu-
vad väljakutsed lihtsalt suu-
naviidad edasi?

Mulle ei ole kunagi meel-
dinud lõpetamata asjad. 
Teada on ka ütlus, et koo-
liseinte vahel küll ühtegi 
keelt selgeks ei õpi. Mulle ei 
meeldinud teadmine, et olen 
kuus aastat saksa keelt õppi-
nud, kuid ma ei räägi seda 
keelt soravalt! Kalaauto pea-
le hääletades jõudsin Sak-
samaale, kuhu jäin aastaks. 
Käisin koolis ja elasin saksa 
pere elu. Reisisin ja rända-
sin risti-rästi läbi Euroopa, 
ikka häälega. Aasta pärast 
Eestisse naastes läksin sirge 
seljaga end tööle pakkuma 
Saksa saatkonda. Kolm aas-
tat Schengeni viisavabrikus 
juhatas mind edasi Euroo-
pa Komisjoni Delegatsiooni. 

Võibolla oleksin praegugi 
veel Brüsseli ametnik, kuid 
minul oli oma tee käia. Haa-
rasin kinni tööpakkumisest 
USA’s. Kolme aastaga töö-
tasin end üles turismi vald-
konnas klienditeenindajast 
osakonna manager’ks. 

Oled teadlikult oma kar-
jääri suunanud või oled 
olnud õigel ajal õiges ko-
has?

Ma arvan, et ma olen õn-
nelik inimene. Elul on minu 
jaoks ikka ja jälle uusi väl-
jakutseid esitada. Arvan, et 
võimalused tulevad meie 
kõigi juurde. Ainus mida 
vaja , on oskust neid näha 
ja julgust neist kinni haara-
ta. Ega muidu ei oleks ma 
hiljuti alustanud minu jaoks 
täiesti uuel, infotehnoloo-
gia alal. Ülikooli haridus ku-
lub ära LA eesti pühapäe-
vakoolis, kus õpetan lastele 
eesti keelt. Me oleme kõik 
oma kodu nägu, oma mine-
viku moodi, kuid oma tule-
viku teha. Sa oled see , mida 
sa mõtled!

Kas oled enda üle uhke?

Kas ma olen enda üle uh-
ke? Ma olen uhke, et olen ol-
nud enda suhtes aus. Ei ole 
lasknud end läbi elu libista-
da. Olen julgenud elada. Ma 
ei aktsepteeri ütlust – ma ei 
tea. Ma ei tea, kuid las ma 
küsin kelleltki,  kes teab. Las 
ma uurin välja. Ja ma ei salli 
ütlemist  – mul on igav. Iga-
vus on mugavus, küündi-
matus ja mõttetus.  

Mis on elus veel tegema-
ta? Millest unistad?

Mis on mul veel tegema-
ta? Lapsed. Mis riiki iganes 
nad ka sünnivad, saavad 
neist eestlased ja maailma-
kodanikud, nii nagu olen se-
da ise. Nagu oma kooli lõ-
pukirjandis kirjutasin: “Ma 
arvan, et oma südames on 
väliseestlased jäänud siis-
ki eestlasteks, olgugi et ko-
dumaast lahutavad neid tu-
handed kilomeetrid”.Oma 
küpsuskirjandit kirjutades 
ei oleks teadnud arvata, et 
omaenda   elukäiguga  mõ-
ne aja pärast kirjanditeema-
le  järje loon...

Leelo Laus, 
vilistlaslehe toimetaja

Saame tuttavaks, KG 9. lennu vilistlane...

Reet Rand -  saarlane, eestlane ja maailmakodanik Foto: erakogu
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

KG õpetajate suvelõpureisist Kesk-Norrasse
Algus eelmises ajalehes...
Järgmine sihtpunkt on 

Ålesund ehk Põhjamaade 
Veneetsia. Kõigepealt heida-
me linnale pilgu Aksla mäe 
vaateplatvormilt, seejärel 
sõidab enamik reisiseltskon-
nast bussiga alla kesklinna. 
Vapramatest vapramad trot-
sivad aga uduvihma ja lä-
bivad linna jõudmiseks 418 
trepiastet. Veikko Lehto ar-
vates on see juugendis linn 
eriline pärl, justkui nukulinn 
ilusate värvikirevate maja-
dega. 

Kuid siis algavad õudu-
sed. Dalsnibba mägi kutsub 
meid oma serpentiinidega 
ja meie võtame kutse paha-
aimamata vastu. Juba esi-
meses järsemas kurvis tea-
tab Kaja Puck, et tema käed 
higistavad, lisades, et kui ta 
autoga peaks sama teed sõit-
ma, siis ta arvatavasti pea-
tuks iga saja meetri tagant ja 
nutaks natuke.  Nii hirmus 
on. Ka Merle Rätsepa arva-
tes on see üks õuduste tee-
kond, mil elufilm silme eest 
nii mõnigi kord läbi jook-
seb. Kruusakattega teel puu-
duvad piirded, tee on kaldu 
kuristiku poole ja giid mee-
nutab varasemat nalja selle 
kohta, kuidas antud hetk ei 
ole üldsegi mitte sobiv püs-
titõusmiseks, sest muidu 
võib buss kuristikku kuk-
kuda. Igatahes kogemus on 
jube nii bussis eesistujatele 
kui ka viimase pingi pundi-
le. Kord tunnevad esimesed, 
kuidas nende all laiub ku-
ristik, kord tunnevad tagu-
mised, kuidas pind alt kaob. 
Nii mõnelgi tekib küsimus, 
kas alla võiks ehk jalgsi min-
na. Igatahes üles me jõua-
me ja ~1500 meetri kõrgusel 
tuult ja külma tunda saame. 
Loomulikult ei maksa unus-

tada seda uskumatut vaa-
det. See on üks hetkedest, 
kus tunned, et tahaks kõi-
ke seda ilu ja võimsust foto-
dele jäädvustada: kaljud, lu-
mi, kaugused. Samas tajud, 
kui väike on inimene selliste 
loodusjõudude kõrval.

Pärast edukat lasku-
mist, mis ei olnud pooltki 
nii õudne kui tõusmine, tee-
nivad bussijuhid suure ap-
lausi. Järgmine turismimag-
net – Trollitee – ootab meid. 
Oleme selleks rohkem val-
mistunud kui eelnevaks 
ekstreemsuseks. Trollitee 
11 kurvi kaovad imekiires-
ti meie silme eest, kuna udu 
on justkui tellitult kohal. 
Ehk on see toregi, sest silma-
pilk kitsastele teedele on nii 
ajutine, et hirm ei jõua tek-
kidagi. Lohutab seegi, et sel 
korral tuleb meil kõigest las-
kuda. Merle Rätsep ütleb ta-
bavalt: „See on köki-mö-
ki, võrreldes Dalsnibbaga.“ 
Arvatavasti nõustub selle-
ga terve reisiseltskond, ise-
gi Kaja Puck, kelle käed sel 
korral ei jõudnud higistama 
hakatagi:)

 Pärast närvesöövaid 

momente mägedes võib tõ-
deda, et Norrasse vaatama 
tuldud loodus pakkus mee-
letut mitmekesisust. Kui 
Maren Asumetsa sõnul mee-
nutavad Norra mäed väga 
Šotimaa omasid, siis Marje 
Pesti tõmbab paralleele Por-
tugaliga. Mäed ja teed on 
täpselt samad, ainult inime-
sed on täiesti erinevad. 

 Norrakad peavad 
end kinnisteks inimesteks, 
kuid tegelikult juba esime-
sel õhtul Norras pani Marika 
Varjas nad proovile, koputa-
des valgusfoori taga seisvate 
autode akendele, küsimaks 
turistidele omaseid küsi-
musi Norra elu kohta. Mitte 
ükski autojuht ei vibutanud 
vastuseks rusikat ega kihu-
tanud autoga minema. 

 Viimane põnev ela-
mus Norras on Trondheim 
ja sealne Nidarose katedraal. 
See on Merle Rätsepa sõnul 
kõige muljetavaldavam paik 
eelkõige oma võimsa ener-
giakogumi poolest. See mee-
nutab oma olemuselt Praha 
toomkirikut. Küllap annab 
katedraalile võimsust juur-
de teadmine, et sinna kuhu-

gi on maetud Püha Olav.
 Seejärel algab sõit 

Rootsi poole. Meie suureks 
rõõmuks näeme teel mit-
meid põhjapõtru, üks uh-
kem kui teine. Teel Stock-
holmi põikame sisse Nils 
Olssoni töökotta ja vaatame, 
kuidas valmistatakse Rootsi 
ühte sümbolit – käsitsi val-
mistatud puuhobust. Kõige 
väiksem hobune on silmaga 
raskesti haaratav, kuna on 
kõigest nööpnõelapeasuuru-
ne (2,6 mm). Suurimad ho-
bused on aga nii jõulised, et 
kannatavad enda seljas istu-
mist. 

 Nii mõnigi reisi-
kaaslane ostab siit kaasa vii-
maseid meeneid koduste-
le. Seda teen minagi. Ostan 
endale mälestuseks väikese 
punase hobusega järjehoid-
ja. Võtan rahakotist 20-kroo-
nise ja minu suureks ülla-
tuseks ilutseb sellel Nils 
Holgersson hane seljas. Ula-
tan raha müüjale. Meie ime-
line teekond läbi Norra (ja 
Rootsi) on läbi saanud.

Eve Paomees, 
emakeeleõpetaja

Merle, Maren ja Eve poolel teel Põhjamaade Veneetsiasse. Foto: Kadri Paomees


