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peagi tulekul! Lk. 4

KG 30 -  vilistlaste 
kirjutisi kooli 
almanahhist... 

Teadmiseks õpilastele, kes 
tegid linnavalitsusele koo-
litoidu toetuse avalduse.  
Toiduraha tasumisest vabas-
tus kehtib alates 1.oktoober 
2007 kuni 31.mai 2008. Toi-
dupäeva maksumus on 100% 
sooduse puhul 13 krooni.

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Töö
KG kohviksöökla Noorus 

võtab tööle koristaja ja klien-
diteenindaja.

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Neljapäeval, 27.09.2007 
kell 10.45 toimub KG aulas 
noorte ja juunioride maail-
mameistrivõistlustel Prant-
susmaal osalenud meie kooli 
tublide sportlaste õnnitlemi-
ne.

Tantsu- ja spordiosakond

Õpilaste sünnipäevad

Hindrik Kipper 9B 27.09.
Hedi Kereme 5B 27.09.
Ruuben Liiv 5A 28.09.
Kirsti Vallaste 10B 28.09.
Juta Altmets 10E 28.09.
Aiki Allik 9B 28.09.
Liina Sepp 9C 28.09.
Deelia Kuusnõmm 4A 29.09.
Kristin Liias 10A 29.09.
Hanna Lena Kesküla 6A 30.09.
Mihkel Tanila 10B 30.09.
Mikk Sepp 9C 30.09.
Liis Lepik 6A 02.10.
Kristel Aaslaid 11F 02.10.
Rity Roomets 11C 02.10.
Mihkel Kaesveld 10D 02.10.
Anna-Laura Nurmela 9A 02.10.
Eliise Kõiv 7A 02.10.
Elisabet Arge 10A 03.10.
Andreas Kalm 5B 03.10.

Töötajate sünnipäevad

Riina Mägi 29.09.
Derek Ewen 28.09.
Gerta Nurk 02.10.

Teated

Hipi-Jukud Juhaniteks ehk 
meenutusi aastast 1978

Reedel, 21. septemb-
ril  said pisikesed kümnen-
dikud läbida. Meie, suurte 
abiturientide poolt korral-
datud katseid. Küsite miks? 
Aga ikka sellepärast, et neist 
saaksid täieõiguslikud güm-
naasiumiõpilased.

Hommikul sai vihma-
ga käiskäes tehtud mõned 
võimlemisharjutused ja sel-
gitata seda, mis Jukusid päe-
va jooksul ees ootab.

Kõik vahetunnid olid täis 

siginat-saginat ja Jukud läbi-
sid raskeid katsumusi. Söök-
las küürib keegi laudu, bio-
loogiaklassi ees teeb keegi 
ebatavalisel moel kätekõver-
dusi ja õues pestakse autot. 
Mida veel? See ei olnud kau-
geltki mitte kõik.

Peale koolitunde ootas 
neid ees alles tõeline takis-
tuste rada. Õhtu algas ühi-
se rongkäiguga kooli. Päeva 
kulminatsiooniks oli van-
de lugemine, ühine karaoke 

ja tortide mekkimine. Need, 
muide, olid kõik väga head!

Mainimata ei saa ka jät-
ta abiturientide filmi. Super 
oli!

Juhanid tervitavad Juku-
sid ja loodavad, et väärtusta-
te oma uut seisust ja täidate 
kõiki meile antud lubadusi.

Laura-Liisa Perova, 
�2C klass

Allkiri: Mina Hipi-Juku luban. Foto: Sander Maripuu 12B

Palju
õnne!
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65 noort lauljat Leisis laululaagris

21.-22.septembril toimus 
Leisi keskkoolis 2 maakond-
liku koori – Saaremaa Poiste-
koori ja Saaremaa Neidude-
koori hooaja esimene ühine 
laululaager.

Kokku osales laagris 65 

lauljat Kuressaarest, Valja-
last, Orissaarest, Muhust ja 
Leisist. Neidudekooriga töö-
tasid Anne Kann, Kairit Le-
vit ja Laine Lehto, poiste-
kooriga Tiina Oks, Helen 
Aasmaa ja Veikko Lehto.

Kollektiivide esime-
sed avalikud esinemised on 
15.detsembril Kuressaare 
Kultuurikeskuses ja 16.det-
sembril Karja kirikus.

Laine Lehto,  
muusikaõpetaja

Saaremaa Neidudekooriga tegid laagris tööd Kairit Levit, Anne Kann ja Laine Lehto.

Poistekooril oli tore võimalus hääled tugevaks laulda Tiina Oksa, Helen Aasmaa ja Veikko Lehto käe all.

Esmaabiringid alustavad!
Esmaabi oskused on va-

jalikkud kõigile inimeste-
le kas eneseabistamiseks või 
õigeks tegutsemiseks õnne-
tuspaika sattudes. Loodame, 
et paljud meie õpilased kasu-
tavad selle võimaluse ära, et 
õpetust antakse omas koolis.

Igas klassis peaks olema 
oma rühm, kellel on olemas 
teadmised ja oskused esma-
abi alal.

Sellel õppeaastal alus-
tavad tööd kooli esmaabi-
ringid. Kuid juhendajad on 
uued. 5.-6. klasside ja 7.-9. kl. 
ringi hakkab juhendama me-
ditsiiniõde Marina Mänd ja 
10.-12. kl. ringi Kaarin Peet.

Ringid alustavad 1. ok-
toobril järgmiselt:  5.-6. klas-
sid - esmaspäeviti kell 13.45, 
7.-9. klassid - teisipäeviti kell 
14.45 ja gümnaasiumi ringid 
neljapäeviti kell 15.45.

Klassirühmade vanema-
tel palume tuua selle nädala 
jooksul oma rühma nimekiri 
arsti tuppa.

Kohtumisteni alates ok-
toobrist!

 Ringijuhid

Teated

Loodusteaduste olüm-
piaad Tartus!

Laupäeval, 22. septemb-
ril toimus Tartus loodustea-
duste kompleksolümpiaadi 
lõppvoor, kuhu oli oma eel-
nevate tulemuste põhjal kut-
sutud ka meie kooli 9A klassi 
õpilane Jorgen Holm.

Jorgen saavutas vabarii-
gi 44 parima loodusainete 
tundja hulgas väärika 18 ko-
ha.

Õnnitleme Jorgenit ning 
tema juhendajat õpetaja Irja 
Truumaad ning loodame, et 
loodushuvi jätkub ka edas-
pidiseks.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

Lühidalt
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Jook, mis on valge, aga teeb nina punaseks ja 
nime mustaks...

Vastalanud kooliaastal ja  
alkoholiennetuskuul Kures-
saares, tahaks jagada mõt-
teid nii noortega kui nende 
vanematega.

Noor ja alkohol

Ei ole üleliigne meelde 
tuletada kehtivat seadus-
andlust, kus Alkoholisea-
duses on kirjas, et alla 18- a 
isikul on alkohoolseid jooke 
keelatud tarbida ja osta. Sa-
mas seaduses on kirjas ka, et 
täisealine isik ei tohi alaeali-
sele alkoholi müüa, osta ega 
üle anda.

Missugused on siis need 
alkohoolsed joogid? Õlle, 
viina ja teiste kangemate joo-
kide keeld alaealisele on küll 
selge. Petturiteks osutuvad 
kõik siidrid, ginid, fizzid 
jne., millede magus maitse 
varjab alkoholi kibeda mait-
se. Poelettidel kirevate silti-
dega purgid oleksidki just-
nagu mõeldud  alaealisele 
karastusjoogiks. Kõik need 
magusad joogid on aga sa-
muti alkoholi sisaldavad ja 
jätavad jälje hingeõhku, ver-
re ja teie käitumisse, kui ole-
te neid tarvitanud. 

Lapsevanemad

Olen kuulnud lapsevane-
matest, kes koju oma alaea-
listele noortele ise ostavad 
alkohoolseid jooke. Kuidas 
mõista lapsevanema sellist 
käitumist? Kommentaarid 
on üleliigsed.

Lapsevanemad, teie endi 
käitumisest võtab noor ini-
mene eeskuju enda käitumi-
se kujundamiseks. Öeldak-
se küll, et käi minu sõnade, 
mitte tegude järgi. Tegelik-
kuses käib noor inimene just 
täiskasvanu tegude järgi, sõ-
nu ei panda lihtsalt tähele.

Täisealine ostab alaealise-
le alkoholi

 Raske on mõista neid 
täisealisi, kes lahkesti on 
nõus ostma alaealisele alko-
holi.( Neid tuleb lihtsalt huk-
ka mõista.) Siin pean silmas 
ka neid noori inimesi, kes ise 
alles äsja 18 a saanud ning 
täiskasvanute maailma as-
tunud. Lahkesti on nad nõus 
alaealistele sõpradele keela-
tud joogid poest ära tooma.

Kohates noort, kes palub 
endale alkoholi osta, peaks 

ju kohe selge olema, et sel-
lise palve esitaja vanus ei 
võimalda tal endal alkoho-
li poest kätte saada. Öelge 
siis lihtsalt - ei osta! Rääki-
mata sellest, et täiskasvanud 
isikul, kes alaelisele alkoho-
li ostab, tuleb rahakotti ker-
gendada kuni 18 000 kroo-
ni ulatuses rahatrahvi näol 
ja teistkordse samalaadse ju-
huse korral on tegemist juba 
kuriteoga, mille lõpplahen-
diks võib olla kuni üheaas-
tane vanglakaristus. Välja 
tulevad  täiskasvanu poolt 
alaealisele alkoholi ostmise 
lood politseis, kus alaealine  
alkoholi tarvitamise pärast 
seletusi annab. Täiskasvanu, 
kes sellise keelatud tegevuse 
eest politseilt trahvi on saa-
nud, ei kuuluta sellest naljalt 
sõpradele. Eks omad vitsad 
peksavad!

2007.a. esimesel poolaas-
tal on politseis registreeritud 
Saare maakonnas alaealis-
te poolt toime panduna 345 
väärtegu, neist 155 on seo-
tud Alkoholiseaduse rikku-
misega.

Veidi mõtlemapanev on 
see, et alkoholitarvitajate va-

Tulemas on karaokevõistlus!

17.-18.okt. toimub meie 
koolis järjekordne klassi-
devaheline karaokelaulu-
de võistlus. Esimesel päeval 
võistlevad 1.-9.kl. õpilased,  
teisel päeval gümnaasiumi-

osa. Hindamine toimub 4 
vanuserühmas: 1.-3.kl., 4.-
6.kl.,  7.-9.kl.  ja gümnaa-
sium. Igast vanusegrupist 
valib zhürii välja 3 parimat.

Laulu  esitab klassist 1-2 

lauljat, lisaks võib kasutada 
liikumisrühma või tausta-
lauljaid. Klass võib välja tul-
la kuni kahe võistkonnaga.

Võistlus toimub vahetun-
dide ajal aulas, päeva lõpus 

nuse alampiir on vanuses 
12-13 eluaastat ja mõni neist 
poolaasta jooksul juba kor-
duvalt käinud politseis aru 
andmas oma seaduserikku-
miste pärast.

Noor inimene, kas joo-
gid, mis sulle keelatud tar-
bida, rikastavad siiski sinu 
elu?

Kas register politseis an-
nab sulle edasiseks eluks 
plusspunkte?

Me peame elus tegema 
palju valikuid.

Kui sa teed valiku, siis 
mõtle, mida see endaga kaa-
sa toob.

Tee valikuid pigem sel-
le valikuga kaasnevaid hal-
bu tagajärgi arvestades ja nii 
pole sul ka põhjust tagantjä-
rele kahetsuseks.

Arvesta, et viin on val-
ge, aga teeb nina punaseks 
ja nime mustaks!

Karsket kooliaastat Sulle!

Maret Metsmaa, 
Kuressaare politseijaoskonna 

noorsoopolitseinik

on vastavate vanuseastmete 
autasustamine.

Klassi osalemine annab 
klassile 3 punkti, lisaks veel 
auhinnapunktid žüriilt. 

Täpsema juhendi koos 
laulude nimekirjaga leia-
te varsti 1. korruse kori-
dori seinalt. Infot saab ka 
muusikaõpetajate käest. Re-
gistreerimine muusikaõpe-
tajate juures  8.-12.okt.

Ootame esinema ka õpe-
tajaid!

Laulude valik on kõvas-
ti suurenenud, nii et igale 
maitsele peaks midagi leidu-
ma. 

Okas kurku ja osalema!

Mai Rand, 
korraldaja.
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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.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

KG 30 Vilistlaste kirjutisi kooli almanahhist
Muudan kauniks kooliaja
Muudan kauniks aja.
Muudan kauniks kooliaja.
Muudan kauniks keskkooliaja.
Muudan kauniks elu oma klassis.

Teen kõik endast sõltuva, 
et oma klass jääks parimaks. 
Parimaks, rajooni tahtejõuli-
semaks ja inimsõbralikumaks 
kooliks – 2. keskkooliks.

Ei, ei ole mõtet üles puhu-
da illusioone ja luua eesmär-
ke, mida nagunii täita ei jaksa. 
Kindlasti lööb paljud sõna-
tuks, kui näed lugemas sellist 
kirjatükki.

Kuid siiski, võib-olla oleks 
õigem natukene süveneda as-
ja sisusse ja uurida seda ka tei-
se kandi pealt.

Mõtleme nüüd veidi kaine 
peaga ja arukalt kui Arnold 
Rüütel, ennustame selgeltnä-
gevalt, nagu teeb  Rein Taage-

pera, otsustame sama kindlalt 
nii kui Indrek Toome ja seisa-
me selle eest lõpuni kui Eesti 
rahvas. Ning me näeme tule-
must – lubadusi on kerge an-
da, kuid neid täita märksa ras-
kem.

Mida ma siis tahaksin sel-
lega öelda? Kõige konkreetse-
malt mõeldes – öeldes kuulu-
tan: „Ma ei lähe kaasa sellega, 
mis mulle vastukarva, kuid 
kui mulle juba midagi meel-
dib, siis võin olla ka eestveda-
jaks.“

Need on minu ainuisikuli-
sed ja puutumatud põhimõt-
ted.

Nüüd püüan ma lahti mõ-
testada oma küllaltki raevuka 
lookese. Nimelt, mida ma siis 
õieti soovin? Kas mina ei ta-
hagi olla oma klassi liige. Ei, 
loomulikult ei. Kuid ma tahan 
öelda seda, et ma ei kavatse 

hakata karjuma, et annan en-
dast kõik, antud juhul kooli 
jaoks. Seda sellepärast, et ma 
ei hakka ennast toppima sin-
na, kuhu pole vaja või mille 
täideviimises ma kahtlen. Ma 
tean – ma ei sobi tippjuhiks, 
ma ei sobi massi vedajaks, 
mulle ei meeldi olla liider.

Kuid ennastmõistetavalt 
võin ma anda panuse koo-
li arengusse, ning jäädvusta-
da oma nime siin. Seepärast, 
ma tahan, palun, ma nõuan ja 
kostku kaugele hõik, ma nõu-
an, et 2. keskkooli diskopäe-
vad ikka edasi toimida võiks.

Ma soovin palju jõudu 
rahvatantsijatele, kuigi mulle 
endale ei ole see asi nii süda-
melähedane. Kõik, mida teete, 
see on ilus ja kasulik – see on 
ju oma rahva kultuurilugu.

Loomulikult ma soovin ka 
palju jaksu sportlastele ja sa-

mas tahaksin ma näha, et nad 
ka edasi oleksid agarad ja tub-
lid. Nii tasemel, et 2.keskkool 
ei peaks kunagi spordi pärast 
punastama.

Ja lõpuks...
Ma tean, et kooliaega muu-

dan ma kauniks just nii palju, 
kui mul aega on ja kui palju 
viitsin.

See on ausalt öeldud ja see 
tuleb sügavamalt kui süda.

Meelis Kubits, �0 a �990.a. 
Lõpetas �992.a.

Meelis Kubitsast on saanud 
siiski liider ja tippjuht. Ta juhib 
mainekujundusfirmat Corpore. 
Tõeks on küll läinud sõnad, et 
ta ei lähe kaasa sellega, mis on 
talle vastukarva, kuid kui talle 
juba midagi meeldib, siis võib 
olla ka eestvedajaks.

Rõõm on loota jumala aeda...

aga milline on too aed, 
mida nii lõputult 
tahaksin kaeda, 
kuid silmil nii rasked on kaed.

Ma pingutan, rabelen   
justnagu pöörane -  
saaks kordki piiluda sinna...  
Kuid kes ma üldse olen säära-
ne, et lootusis nii ülbeks võin 
minna.

Võimalus,  
see on atud vaid Jumalal,  
eks aedki on ju tema kants,   
ah küll on mõtted mul, maisel 
rumalal...

...Ei ole läbi veel see tants.

Ei janust karglemist ma eal ei 
jäta, mis siis,  
et üsna rumal see, 
ei miski minult lootusi ei võta,  
just lootusist saab eluveski vee.

Rõõm on loota Jumala aeda...
Indrek Saar, �2B 
Lõpetas �99�.a.

Indrek Saar on olnud kõige 
noorem teatridirektor, juhtinud 
edukalt Rakvere teatrit ja NO 
teatrit, nüüdseks on ta Riigikogu 
liige. Indrek on kaasa löönud ka 
Kuressaare Linnateatri ülesehita-
misel ja suvel tegi Linnateatri la-
vastuses „Reigi õpetaja“ suure-
pärase rolli.

Hääl minevikust

Meil kõigil on esivane-
mad ja nad kõik mõjutavad 
meid, isegi siis, kui me seda 
ei tunnista. Kes on sinu esiva-
nemad, Sinu, kes sa seda kir-
ja loed? Kas oled selle vastu 
huvi tundnud või seda oluli-
seks pidanud? Kas oled taba-
nud end mustlase, tiibetlan-
na või maoorina tegutsemas? 
Mina olen.

Nimelt, kui kuulen ladi-
na-ameerika muusikat, näen 
preeriaid ja savanne, loen is-
tandustest ja vaatan TV-st sõ-
da lõuna ja põhja vahel, tun-
nen teravat soovi minna sinna 

TAGASI.
Just nimelt on tunne min-

na tagasi! Kas saab  see olla 
teadmisest, et põlvkondi ta-
gasi olid minu esivanemad 
Lõuna Ameerikast pärit mu-
latid? Sellest minu jaoks põ-
nevast probleemist tulenevalt 
vaatan enda ümber inime-
si ja usun nägevat (vaimu-
silmas), et hääl minevikust 
juhib ka teisi mingitel hetke-
del. Kui tuleb võimalus kelle-
gagi sellest rääkida, on algu-
ses hoiak tõrjuv, siis kahtlev. 
Ja mõne aja pärast, olen leid-
nud, uurime ja otsime koos 
juuri – juuri minevikust. Kah-
juks on paljudel sidemed kat-
kenud, ähmastunud, raske 
on leida või jõuda milleni-
gi. Olen leidnud lõunamaa-
lase jooni oma emas, vana-
emas. Samas, teades, et mu 
sõbra esivanemad sakslased 
olid, ei saa ma imestada tema 
mõnikord avalduva pedant-
suse ja jaheduse üle. Kui sain 
sõbraks tüdrukuga, kes pide-

valt armastas mööda metsi ja 
rabasid hulkuda, ei mõistnud 
ma teda alguses eriti. Hiljem 
ütles ta end olevat esivane-
mate poolt ühelt väikeselt ük-
sikult saarelt...

Mõistan, et selle üle ja vas-
tu võib ja saab vaielda. Tuua 
seoseid hoopis astroloogia 
või muuga. Minagi ei püüd-
nud praegu mingeid põhilisi 
tõdesid paika panna. On veel 
mõte, et mis oleks, kui KÕI-
GIL oleks võimalus minna 
sinna ja elada seal, kuhu kut-
sub neid hääl minevikust. Kas 
see muudaks midagi?

Geesi Leier 
Lõpetas �99�.a.

Praeguseks elab ja töötab Gee-
si Pariisis, ta on tuntud siseku-
jundaja. Tema hääl minevikust 
viis ta siiski kodust kaugele, kui-
gi just mitte Lõuna Ameerikasse, 
aga, kes teab – maailm on lahti. 
Võimalikuks on saanud see, mil-
lest koolipõlves ei julgenud unis-
tadagi.


