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Toimetaja 
veerg

Esimene koolinädal sai  
läbi ja oi kui palju neid veel 
ees on ! Kindlasti oli tore nä-
ha üle pika aja kõiki oma 
sõpru, õpetajaid,  kolleege. 
Eriti põnev oli see kindlas-
ti nende jaoks, kes on meie 
koolis uued.  

1. septembril kuulutati 
Põlvas  välja koolirahu. Koo-
lirahu väljakuulutamine  on  
iga-aastaseks meeldetuletu-
seks, et soodsa ja turvalise 
koolikeskkonna loomisega 
peab tegelema aastaringselt. 
Koolirahu  ühendab nii õpi-
lased, õpetajad, kooli juht-
konna kui ka lapsevanemad 
tegutsema ühise eesmärgi ni-
mel – parem koolikeskkond.

Ometigi läbis juba 2. sep-
tembril meediat uudis sel-
le kohta, et Pärnus Rääma 
põhikoolis toimus intsident, 
kus üks õpilane lõi teist noa-
ga. Kuigi kannatanu vigas-
tused olid kerged ja ta lubati 
kohe koju, on niisugune lugu 
hirmutav. Ei taha mõeldagi, 
et meie koolis võiks mida-
gi taolist juhtuda. Seepärast 
saab igaüks mõelda praegu 
ja kohe, mida teha, et koolis 
oleks turvaline. Mida peaks 
tegema, et õpilased ja õpeta-
jad  tahaksid siin  käia ja neil  
oleks  hea olla? Et vanemad 
saadaksid rahuliku südame-
ga oma lapse kooli ja teak-
sid, et siin midagi halba ei 
juhtu. Kool saab  olla turvali-
ne vaid siis, kui igaüks mõis-
tab, et tal on peale õiguste ka 
kohustused, mida tuleb sa-
ma tõsiselt võtta. Kui mul 
on olemas õigus olla kaits-
tud vägivalla eest, õigus ol-
la teistest erinev, õigus olla 
koheldud austusega jne, siis 
on mul ka kohustus  respek-
teerida neid õigusi teiste ini-
meste suhtes.

Olgem siis kõigi vastu lu-
gupidavad ja hoolivad. Et me 
saaksime öelda, meie kool on 
maailma  turvalisim ja sõbra-
likem kool. Selleks meile kõi-
gile  tahtmist soovides

Kaja Puck, 
KG psühholoog

KG Oesel
Ehk mida tegi abituurium neljapäeval, 4. septembril.

Uus kooliaasta on alanud, 
kõigil on käed-jalad tööd täis. 
Nii ka KG abiturientidel. Ku-
na tulemas on töörohke aas-
ta, alustas 31. lend oma tööde 
ja tegemistega neljapäeva õh-
tul kell 20.00, kui huvitund-
jad kogunesid kooli aulasse, 
„ööakadeemiasse“.

Mis seal siis tegelikult toi-
mus? Kuna meie korralda-
da on selle aasta Jukude ris-
timine, õpetajate päev ning 
ka jõulupidu, siis selle jaoks 
kogunemine loodigi. Ööaka-
deemia kodukord nägi ette, 
et gruppidena arutatakse eri-
nevad asjad läbi ning siis tut-
vustatakse oma mõtteid kõi-
gile.

Kindlasti on kõik märga-
nud, et koolis on palju uu-

si õpilasi, nagu igal aastal-
gi. Kõige suuremal hulgal on 
n-ö uustulnukaid 10-ndike 
seas. Traditsioon on, et nad 
on vaja ära ristida. Toimus 
põnev arutelu, mida teha sel-
leks, et 10-ndikud hakkaksid 
end meie kooli väga koduselt 
tundma. Ideid oli mitmeid, 
üks põnevam kui teine. Mis 
ristimisel toimuma hakkab, 
saab lähemalt  teada siis, kui 
õige aeg käes.

Teine arutelu toimus õpe-
tajate päeva kohta. Kuidas, 
miks, mida ja millega. Kui 
kõikidel küsimustele vasta-
tud sai, toimus taas arutelu 
uute ja huvitavate ideedega. 
Jutuks tuli ka see, mida kor-
raldada õpetajatele selle päe-
va puhul. Ideedepuudust ei 

Ehk Kuidas abituriendid öösel koolis käisid
Neljapäeva öösel vastu 

reedet (4.-5. september) ot-
sustasid meie abituriendid 
kokku saada ja arutada tule-
mas olevate sündmuste üle. 
Et asi oleks huvitavam, siis 
otsustati teha see öösel, või-
malusega koolis ööbida.

Peale mitmetunnist arute-
lu oli soovijatel võimalik ka 
teha üks värskendav suplus 
kooli ujulas, sai ka sauna.

 Arutati Jukude päe-
va ja õpetajate päeva teema-

del, kuigi plaanis oli ka pan-
na paika plaanid maagiliseks 
jõulupeoks, jäid need seekord 
soiku, kuna meie, noored, oli-
me juba väsinud, kui see kell 
pool kaksteist öösel peale ras-
ket koolipäeva teemaks tu-
li, seetõttu arutame jõulupeo 
teemadel hiljem, siis kui maa 
lumekatte all on, loodetavas-
ti. 

Kokku oli meid sinna tul-
nud umbes 50 inimese ringis 
ning et kõik läbisegi üle aula 

ei karjuks, jagasime me ennast 
gruppidesse, kes panid enda 
plaanid paberile ja kandsid 
siis ülejäänud inimestele et-
te. Sai nalja, sai vaidlust, pal-
ju mõtteid ning hilja koju.

Võin öelda, et oli tore üri-
tus, vahva seltskond ja väga 
lennukaid mõtteid!

Teele Viil, 
�2B klass

olnud! Kui praktikas on mõt-
ted sama head kui teoorias, 
on teil, meie kallid õpetajad, 
ees suurepärane päev! 

Kuna kell oli juba saanud 
üsna palju ja pea tähtsatest 
asjades pulki täis, otsustasi-
me, et jõulupeo arutamine 
jääb mõneks teiseks korraks.

Seejärel avati meie jaoks 
ujula!! Algas lõõgastumine. 
Kütsime sauna, sulistasime 
basseinis ja hullasime mulli-
vannis. No mida veel koolilt 
tahta!

Kuna emotsioonid olid 
üritusest väga positiivsed, 
ootaksime meeleldi juba uut 
Ööakadeemiat, KG Oesel!

Ketri, 
�2C klass

Foto: Ellen Kask
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Töötajate sünnipäevad

Malle Tiitson 1.9
Ave Jõgi 9.9
Gabriel Sepp 16.9
Merle Sullakatko 21.9
Marit Tarkin 21.9*
Margit Düüna 21.9*
Marvi Mäeots 21.9
Gert Lutter 24.9
Derek Ewen 28.9
Riina Mägi 29.9

Tervisespordipäev „KG liigub“

Teisipäeval, 16. sep-
tembril toimub  Kuressaa-
re Gümnaasiumis 10. korda  
traditsiooniline ülekoolili-
ne tervisespordipäev. Ku-
na tegemist on juubeliüri-
tusega, siis algab päev  juba 
kell  8.30 kogunemisega ja 
klasside kaupa rivistumi-
sega Kuressaare Gümnaa-
simi ette (Nooruse tänava-
le), kust seejärel alustatakse 
kell 9.00 meeleolukat rong-
käiku Kuressaare linna staa-
dionile. Selleks puhuks tuleb 
igal klassil valmistada oma 
klassi numbri ja tervisespor-
dipäevaga seonduv rong-
käigus kantav plakat. Loo-
mulikult on lubatud kaasa 
võtta igasugused viled, sa-
histid, õhupallid vm meele-
olukad rongkäigurekvisii-
did. Rongkäiku saadab elav 
orkester ning läbitavateks tä-
navateks on Nooruse, Tuu-
le ning Staadioni tänavad. 
Orienteeruvalt 10.00 peak-
sid kõik olema staadionile 
jõudnud ning klasside kau-
pa pidulikuks 10. tervises-
pordipäeva avamiseks üles 
rivistatud. Avatseremoonia-
le järgneb ühine soojendus-
võimlemine koolijuht Too-
mas Takkise juhendamisel, 

ning pärast seda toimuvad 
alates 2. klassist klassideva-
helised teatevõistlused. Tea-
tevõistkonda kuulub igast 
klassist 10 liiget (5 poissi+5 
tüdrukut)! Alates 11.20-st  
suunduvad kõik (vastavalt 
valitud spordiala algusaja-
le)  juba eelnevalt registree-
ritud aladele. Seekord on 
võimalus valida 5. klassist 
alates 28 sportliku tegevuse 
vahel (vt. lk. 3). Uute alade-
na on naiselike spordialade-
na kavas kõhutants, SAM-
BA, peotants. Maskuliinsete 
aladena on esmakordselt ka-
vas ameerika jalgpall ja sur-
famine. Kuna meie koolis on 
väga palju õpilasi, siis  nagu 
ikka kehtivad osadel aladel 
piirangud. Kõikidel aladel ei 
ole lihtsalt võimalik osaleda 
lõpmatu arv õpilastega. Re-
gistreerimine aladele toimub 
seekord interneti teel kooli 
koduleheküljel 10. - 15. sep-
tembrini.  Nii, et kes ees, see 
mees! Iga õpilane saab vali-
da ainult ühe tegevuse.

Õpilaste ümberregistree-
rimised spordipäeval, 16. 
septembril, on keelatud! Kui 
oled juba ühe valiku teinud, 
siis ümber muuta enam ei 
saa!

Ükski õpilane sellel päe-
val põhjuseta puududa ei 
tohi. Need, kellel füüsili-
sest koormusest    vabas-
tused, leiavad rakendust 
nii mitmelgi alal, nagu ke-
pikõnd, vesivõimlemine, 
matk,  pentanque, maasti-
kuvibu, laskmine, orientee-
rumine. Ühesõnaga tegevusi 
on ju palju, mida harrastada, 
kui just „surmatõbi“ ei kol-
lita!:) Põhjuseta puudujatel 
tuleb päeva ulatuses puudu-
tud tunnid kehalise kasvatu-
se tundide näol oma kehali-
se kasvatuse õpetaja juures 
vastavalt kokkulepitud ajal 
järgi teha! 

Klassi osaluse protsent 
läheb loomulikult ka klassi-
devahelise võistluse arves-
tusse!

2. - 4. klassi õpilastele toi-
mub alates kell 12.00 Tite-
rannas rahvastepalli turniir. 
Ning meie kõige väiksemad 
ehk siis 1. klassid lähevad 
koos õpetajaga linnamatka-
le.

Ilusat päikselist tervise- 
spordipäeva!

Spordiosakonna nimel,

Gabriel Sepp, 
KG tantsu- ja spordiosakond

Sügisspordipäev.

Sünnipäevad

Riigieksamid
• Eesti keel 25. aprill
• Inglise keel 2. mai ( kirja-
lik) 4. – 8. mai (suuline)
• Ühiskonnaõpetus 11. mai
• Matemaatika 15. mai
• Saksa keel ja vene keel  
19. mai (kirjalik) 20. – 21. mai 
(suuline)
• Bioloogia 25. mai
• Ajalugu 29. mai
• Geograafia 2. juuni
• Keemia 6. juuni
• Füüsika 10. juuni

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Õpilaste sünnipäevad

Elis Ramst 11C 02.09
Katre Soon 10C 02.09
Martin Nelis 11B 03.09
Elle Kukk 11C 03.09
Peeter Kaju 1A 04.09
Agnes Alevi 11B 05.09
Kätlin Nõgu 7B 05.09
Germo Klimov 9B 06.09
Kendra Rand 1A 06.09
Angelika Usin 10A 06.09
Kristiina Krikun 10D 07.09
Sander Tulk 10A 07.09
Johannes Tõhk 11D 07.09
Krislin Soon 6A 07.09
Martin Merilo 10D 08.09
Stella Ruus 11E 08.09
Estella Avik 8B 09.09
Age Õun 11B 09.09
Kersti Rabi 11D 09.09
Kristi Kandima 10C 10.09
Klemet Vaha 9A 10.09
Stella Soosaar 5B 10.09
Mari Truumees 12C 11.09
Triinu Mets 11E 12.09
Alan Väli 11B 12.09
Karin Kilumets 12B 12.09
Piret Salumäe 9A 13.09
Aliin Sepp 11E 13.09
Märten Opp 3B 15.09
Merilin Nõgu 9A 15.09
Mariliis Sepp 11B 15.09
Kai Reinfeldt 12D 16.09
Karl Jakob Toplaan 3B 16.09
Oliver Õunaid 10D 16.09
Henri Kelder 4A 16.09
Sten Pugi 11E 17.09
Renate Aavik 8B 17.09
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Teated
Segaansambel Sa:rlaine 
otsib oma ridadesse uusi 
meeslauljaid.

Vajalik eelnev ansamb-
lilaulu kogemus. Huvilistel 
pöörduda muusikaõpetaja 
Laine Lehto poole   muusika 
vaheruumi 102.

Laine Lehto, 
ansambli juhendaja

Saaremaa Poistekoori mu-
dilaskoor võtab vastu uusi 
5 - 6 a. lauljaid.

Soovijail tulla E, 15.09 ja 
K, 17.09 kl.18.00 Kuressaare 
Gümnaasiumi (Nooruse 1)  
1. korruse klassi 101.

Info Laine Lehtolt  
tel 53 439 183

Laine Lehto, 
koori dirigent

Osavõtjad Spordiala Vanuseklass Spordiala toimumise koht Algusaeg Juhendaja MärkusedP+T P T Algus Lõpp
10 Laskmine 10 12 Lasketiir 12,00 M.Kasemets
10 Laskmine 10 12 13,00 M.Kasemets

25 Kepikõnd 5 12 Algab Kuressaare Linnastaa-
dionilt 12,00 M.Baran

25 Vesivõimlemine 5 12 KG ujula 12,00 N.Helde Kaasa ujumisriided + pesemisvahendid

25 Golf 11 12 Kuressaare Golfiväljakud Tuul-
te-Roosis 11,30 M.Kumm

25 Golf 11 12 12,30 M.Kumm
25 Golf 11 12 13,30 M.Kumm
25 Golf 11 12 14,30 M.Kumm

15 Tennis 5 9 Kuressaare linnastaadioni kõr-
val olevad tenniseväljakud 11,30 A.Auga Kaasa reket+sileda tallaga jalats

15 Tennis 10 12 13,00 A.Auga Kaasa vahetusjalatsid

10 Lauatennis 5 12 Saare Teedevalitsuse fuajees 
(Marientali tee 27) 12,00 G.Usin Kaasa vahetusjalatsid+reket

10 Lauatennis 5 12 14,30 G.Usin Kaasa vahetusjalatsid+reket
5 Surf 5 8 Nasva( väljasõit staadionilt) 11,30 J.Kaju Kaasa vahetusriided
5 Surf 9 12 Nasva( väljasõit staadionilt) 12,45 J.Kaju Kaasa vahetusriided
50 Pilatese võimlemine 9 12 Spordihoone aeroobikasaal 13,00 K.Tiidermann Kaasa vahetusjalatsid

20 20 Peotants 7 9 KG aula 12,00 K.Kirs Kaasa vahetusjalatsid
10 Purjetamine 5 7 Kuressaare jahisadam 12,00 K.Klaos Kaasa vahetusriided

10 Purjetamine 5 7 13,00 K.Klaos Kaasa vahetusriided
20 Võitluskunstid 5 8 Spordihoone maadlussaal 12,00 R.Paasma Kaasa vahetusjalatsid
20 Võitluskunstid 9 12 13,00 R.Paasma Kaasa vahetusjalatsid

56 Poiste jalgpall 5 8 KG kunstmurustaadion 12,00 H.Hiiuväin

105 Korvpall( võistkon-
nas 3P+2T) 10 12 Spordihoone pallisaal 12,00 E.Tustit Kaasa vahetusjalatsid

45 Matkamine 10 12 Mustjala, buss väljub Lin-
nastaadioni parklast 11.30 11,30 G.Nurk Kaasa eine

50 Jalgrattakross 5 9 KG mets 12,00 R.Räim Kaasa ratas+kiiver
40 Orienteerumine 5 12 KG mets 12,00 T.Tuisk
70 Samba 5 12 Spordihoone väike saal 13,00 K.Kakkum Kaasa vahetusjalatsid
8 Maastikuvibu 5 8 Lossihoovis 13,00 I.Torn
8 Maastikuvibu 9 12 14,30 I.Torn
50 Kõhutants 8 12 Spordihoone aeroobikasaal 12,00 G.Ader Kaasa vahetusjalatsid
50 Linedance 5 8 Kuressaare linnastaadion 11,30 K.Õispuu
30 Ameerika jalgpall 5 9 KG murustaadion 12,00 D.Ewen
80 Aeroobika 9 12 Spordihoone väike saal 12,00 T.Käen Kaasa vahetusjalatsid

30 Jalgrattamatk 7 12 Kuressaare Linnastaadionilt- 
Viidumäe- Kuressaare 11,30 R.Nook Kaasa ratas+eine+kiiver

20 Rulluisutamine 5 8 Algab Kudjape Kalmistu tee al-
guses 12,00 K.Salumaa Kaasa uisud+kaitsed

20 Rulluisutamine 9 12 13,00 K.Salumaa Kaasa uisud+kaitsed
20 Jõusaal 9 12 Kuressaare Spordihoone  12,00 K.Kütt Kaasa vahetusjalatsid
20 Jõusaal 9 12 13,00 K.Kütt Kaasa vahetusjalatsid
12 Kiiking 5 12 Tivoli platsil 12,00 P.Kuusk
12 Pentanque 6 12 Tivoli platsil 12,00 A.Koplimäe

Tervisespordipäeva alade tabel

Ringi nimetus Juhendaja
3.a muusikaring H. Rand
4.a muusikaring P. Karu
5.a muusikaring P. Karu
6.-7.a muusikaring H. Rand
Solistiring 3.-4.klassile P. Karu
Solistiõpe 5.-12.kl  P. Karu
Solistiõpe 5.-12.kl L. Lehto
Poistekoor V. Lehto
Poistekoori ettevalmistuskoor V. Lehto
Poistekoori mudilaskoor L. Lehto
Neidudekoor Neidis L. Lehto
Trumm  P. Arge
Löökpilliõpe J. Moilanen
Eesti rahvapillid M. Aardam

Ringi nimetus Juhendaja

Kitarr  (ka täiskasvanutele) K. Käo, kontaktisik 
V. Lehto

Klaverisaate kujundamine V. Lehto
Tantsuring lasteaialastele L. Ojasaar
Tantsuring 1.-2.  klass K. Jalakas
Tantsuring 3.-4. klass K. Jalakas
Tantsuring (gümnaasiumi õpilas-
tele ja täiskasvanutele)

külalistreenerid, 
kontaktisik R. Pihl

Aeroobika (ka täiskasvanutele) L. Ojasaar
Golf (gümnaasiumi õpilastele ja 
täiskasvanutele) M. Kumm

Kõhutants alates 8.klassist ja  ka 
täiskasvanutele G. Ader

KG Huvikool Inspira oo-
tab lapsi, noori ja täiskasva-
nuid ringidesse. Tegemist 
on avatud ehk tasuliste rin-
gidega ja kooliringid, mis 

Inspira avatud ringid

mõeldud ainult Kuressaa-
re Gümnaasiumi õpilaste-
le  avaldatakse järgmise nä-
dala lehes. KG Huvikool 
Inspira info 45 56 576 ,  

http://www.oesel.ee/kg, 
tiia@oesel.edu.ee.

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira direktriss

Meie KG, 10. september 2008
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Abituuriumi Sõrmuse vanne

Kuressaare Gümnaasiumi 
sõrmus on abituriendiks ole-
mise märgiks. Sõrmuse väärika 
kandjana olen eeskujuks noore-
matele õpilastele, uhkuseks ja 
auks enda koolile. Sõrmus on 
minu kestva seotuse märgiks 

kodu, kooli ja Saaremaaga.
Mina, Kuressaare Gümnaa-

siumi abiturient, luban kanda 
meie kooli sümbolit, vabaduse, 
tõe ja ilu sümbolit rõõmu, aus-
tuse ja väärikusega.

Võtan sõrmuse – täiuslik-

kuse ja ühtsuse sümboli ning 
panen sõrme.

Sõrmus jääb mulle kogu 
eluks meenutama oma kooli-
teed Kuressaare Gümnaasiumi 
kolmekümne esimeses lennus.

Foto: Ellen Kask

Õpetaja Kellaaeg Koht
Aaviste Maren K 14.00-16.00 .005
Arak Olle R 14.00-15.00 215
Arikas Liia K 15.30-16.30 400A
Asumets  Maren R 14.00-15.00 300
Auväärt Anneli K 15.30-16.15 200A
Baran   Marianne K 14.00-14.45 Ujula
Engso  Inga N 12.00-13.00 209

Erin-uussaare Kelly E 15.45-17.00, 
K 14.00-14.45 403, .003

Ewen Derek N 15.00-16.00 .002
Haljas  Riina T 15.45-16.45 411
Helde Norma T 14.45-15.45 Ujula
Hütsi  Karin T 15.45-16.45 304
Jasmin Ruth K 14.00-15.30 306
Jasmin  Ülle E 12.00-13.00 208

Jõgi  Ave R 13.45-14.45, 
T 13.45-14.45 413

Jurkatam  Elle N 14.00-14.30 203

Kaju Johannes E 16.30-17.30
Võimla/ 
Tervise-
park

Kanemägi  Reene N 14.45-17.00 105
Kask  Ellen K 16.00-17.00 410
Kaubi  Raili E 15.45-16.30 201
Kereme  Sirje K 15.00-15.45 003

Keso-vares Katrin K 15.00-15.45 Kaplani 
ruum

Kirs Kersti T 13.45-14.45 205
Kivilo  Merike N 15.45-17.00 310
Kuiger  Vilma N 14.45-15.00 409
Kumm Marko N 15.30-17.00 Golfiväljak
Kuuseok  Asta T 14.50.-16.00 403
Käen Tiina T 15.00-16.00 Ujula
Laurson  Maret E 14.45-16.00 205
Lehto Laine T 15.45-16.30 203
Lehto  Veikko T 14.00-15.00 102
Mehik Sirje K 14.00-15.00 308

Õpetaja Kellaaeg Koht
Mets  Anne E 15.00-16.00 408
Metsküll  Sirje T 15.00-16.00 .024
Metsmaa  Hilja T 15.00-16.30 215
Mulenok Irina T 15.45-16.30 204
Mäeots Marvi K 14.00-14.45 200
Naulainen, Madli-maria N 15.30-16.30 407
Nurk Gerta E 15.45-17.00 105
Paomees Piret N 15.45-17.00 405
Pesti  Marje K 15.00-16.00 400

Pihl  Grete E 12.45-13.45; 
R 12.45-13.30 206

Puck Kaja T 15.30-16.30 309A
Pärn  Maria N 15.00-16.00 412
Rand  Helle E 13.45-14.30 203
Rand  Mai T 15.45-16.30 101
Rekaya Merle E 14.45-15.30 301
Riis Ene K 13.00-15.00 108
Rääp   Raina K 12.00-13.00 107
Salumaa Kristel T 13.00-13.45 307
Sepp  Ariita K 15.30-16.50 406
Sepp, Eve K 12.00-13.00 207
Sepp Gabriel N 15.45-16.45 Võimla
Tarkin Marit T 15.30-16.30 305
Tiidovee Raina E 12.00-14.00 109
Tiitson Malle E 15.00-16.30 103

Truu  Heidi T 14.00-15.00, 
N 14.00-15.00 300A

Tuisk Eve T 15.00-16.00 303
Tustit  Endel K 15.45-16.45 Võimla
Tustit  Malle K 14.00-15.00 303
Tustit  Merle T 13.00-14.00 106
Vahar Eneli T 15.00-16.30 103
Vahkal  Signe K 15.00-16.00 401
Varjas Marika N 15.30-16.30 404
Välisson Reet N 14.00-15.00 309

Vöö Tiiu N 14.00-14.45, 
15.45-16.30 407

Aineõpetajate konsultatsioonid
I õppeperiood 2008/2009

Inspiras tänavu 
üksteist koori!

Kuressaare Gümnaasiu-
mis on igas vanuses koo-
lilastel võimalus tegeleda 
koorilauluga. Algklassides 
tegutseb neli mudilaskoori: 
Aveke I, Aveke II, Ave Sol, 
Ave Sol-bemoll. Põhikoo-
li tütarlapsed saavad laulda 
Vocaliisas, gümnaasiumis on 
kaks koori – segakoor Ave ja 
neidudekoor Neidis ja mees-
telaulu lauldakse Saaremaa 
Poistekoori kolmes kooris. 
Kõik koorid ootavad oma ri-
dadesse lisaks endistele liik-
metele ka uusi lauljaid, et 
esitada heal tasemel koori-
laulu ja osaleda huvitavates 
kontsertprojektides ning su-
visel laulupeol.

2009. aastal toimub XXV 
laulupidu ÜhesHingamine, 
kus loodetavasti osaleb ena-
mik meie koore.  140 aastat 
tagasi alguse saanud laulu-
peod on kindlasti üks väär-
tuslikumaid ja ilusamaid 
kultuuritraditsioone meie rii-
gis.  Eesti, Läti ja Leedu ühis-
projektina esitatud laulu- ja 
tantsupidude traditsiooni on 
UNESCO  valinud välja suu-
lise ja vaimse pärandi meist-
riteoste nimekirja 2001. aas-
tal.

Kooriproovide toimumi-
se ajad:

Mudilaskoorid tegutse-
vad vastavalt tunniplaanile

Tütarlastekoor Vocaliisa 
dirigendid Helle Rand, Pilvi 
Karu. Prooviajad:  

N. 14.45 – 15.30 
Aula

K. 14.45 – 15.30 
Ruum 100

Neidudekoor Neidis 
dirigent Laine Lehto. Proov: 
   

K. 16.00 – 17.30
Segakoor Ave  

dirigendid Mai Rand, Helle 
Rand. Proov:  

E. 15.40 – 17.10
Saaremaa Poistekoor 

dirigendid Veikko Lehto, 
Tiina Oks, Helen Aasmaa. 

E. 15.45 – 17.00 
Ruum 101  P o i s i d 
(sopran, alt)

K. 16.30 – 18.00 
Ruum 101 Noorme-
hed (tenor, bass)

Rõõmsat lauluaastat soo-
vib KG huvikool Inspira 
muusikaosakond!

Meie KG, 10. september 2008
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Neidise neiud osalesid Saaremaa 
Ooperipäevade galakontserdil

25. juulil toimunud Saa-
remaa Ooperipäevade suure-
jooneline galakontsert paelus 
publikut oma  mitmekesise 
kava ja nauditavalt kõrgtase-
mel esinejatega. Õhtu jooksul 
esitati täissaalile ooperiklas-
sika rikkalikust varamust nii 
tuntumaid orkestripalu kui 
soolo-  ja koorinumbreid. 

Viimastes oli kaastegev 
ka Saaremaa Neidudekoor, 
mille moodustavad Orissaa-
re Tütarlastekoor (dir.Anne 
Kann, Kairit Levit) ja KG Hu-
vikooli neidudekoor Neidis 
(dir.Laine Lehto).

Koos sümfooniaorkestri-
ga ooperipäevade galakont-
serdil osalemine (koori aja-
loos suurima kuulajaskonna 
ees!) andis neidudele hinda-
matu kogemuse. Järgnevalt 
toomegi lugejateni mõned 
lauljate endi mõtted vahetult 
pärast nii vastutusrikast esi-
nemist.

Dea: Minu jaoks oli kõi-
ge huvitavam võimalus vii-
bida lava taga koos pea-
osalistega. Kusjuures meid 
koheldi samasuguse austu-
se ja tähelepanuga nagu kõi-
ki teisi, olenemata sellest, et 
ühes numbris laulsime ainult 
mõned taktid ja teises pisut 
rohkem. Ja mulle endale jõu-
dis ka alles järgmisel hommi-
kul kohale, kellega ja milli-
sel üritusel oli meil tegelikult 
võimalus koos esineda. Lahe!    

Maarja-Liis: Kontsert oli 
muljetavaldav. Ei osanud et-
te kujutadagi, et nii paljudele 
inimestele laulame. Enne esi-
nemist oli muidugi närv sees, 
aga laval olles läks üle. Pärast 
Calafi aariat publiku aplausi 
kuuldes tuli kananahk ihule. 
Niivõrd hea tunne oli esine-
da koos nii kuulsate inimes-
te ja tohutult hea orkestriga. 
Teine koorinumber läks juba 
täie naudinguga, kuna RAM-
i mehed laulsid koos meiega. 
Nad on fantastilised!  

Anett: Minu kõige suurem 
elamus seoses ooperipäeva-
dega oli kohtumine professio-
naalidega. Laval ja lava taga 
nägin lauljaid ja pillimängi-

jaid, kes tegid oma tööd hästi 
ja hingega. Mulle meeldis see, 
et meiega suheldi kui oma-
sugustega, kuigi olime nen-
de kõrval tegelikult lihtsad 
amatöörid. Oli võimas tunne 
nendega laval koostööd teha. 
Sain lauljana juurde tohutult 
enesekindlust – nii proovis 
kui kontserdi käigus sisen-
dati meile ikka, et oleme tub-
lid ja saame hästi hakkama. 
Kindlasti sain juurde ka uue 
kogemuse ooperi vallas, sest 
me laulsime kooriga esimest 
korda selliseid teoseid.

Liis: Võimas tunne oli laul-
da koos tuntud ja ülitoredate 
ooperilauljatega, see oli kind-
lasti meeldejääv. Ooperigalal 
osalemine andis juurde kind-
lasti ühe uue kogemuse. See 
on minu jaoks siiani ka kõige 
erilisem ja teistest erinevam 
üritus - ei satu just kõige tihe-
damini ooperiga kokku. Kõik 
oli nii äge!

Linda: Sain esimest korda 
ooperipäevadel esineda ja te-
ha koostööd tuntud inimeste-
ga. Selles projektis osalemine 
andis mulle kui lauljale juur-
de lavalist julgust. Juba am-
mu pole esinemisel nii pabis-
tanud kui sel korral. Ja seda 
kõike vaid 4 takti pärast, mi-
da ühes aarias laulma pidi-
me! Õnneks läks kõik hästi ja 
laulud olid ilusad.

Mari-Liis: See ooperigala 
oli midagi uut ja huvitavat, 
nüüd oleme kogemuse võr-
ra rikkamad. Ma küll tavali-
selt ei kuula ooperit, aga ol-
les ise asja sees, tekkis tunne, 
et see on peaaegu kõige lahe-
dam asi maailmas. Loodan, et 
kui meie koorile selline pak-
kumine taas tehakse, see ka 
vastu võetud saab, sest tege-
likult oli tõesti lahe:)

Kaire: Minu kõige suurem 
elamus seoses ooperipäeva-
dega oli see, et sain laulda 
koos väga heade solistide-
ga ja ka meie kooriga. Ülihea 
tunde lõi kontserdil valitsev 
õhkkond. Sain uusi kogemu-
si ja kindlasti tahtmise veelgi 
rohkem laulda ja üldse muu-
sikaga tegeleda. 

Mareli: Kogu see üritus oli 
suurte tähtedega ELAMUS. 
Kuna mina isiklikult ei ole 
ooperipäevadel enne käinud, 
siis esimene kord kohe lava-
le pääseda - väga uhke tunne 
oli! Elamus omaette oli laul-
da Eri Klasi käe all. Osale-
mine sellel kontserdil andis 
kindlasti tublisti julgust juur-
de. Ei mäletagi, millal viima-
ti nii palju sai pabistatud en-
ne lavale minekut. Muidugi 
tugevdas see taaskord meie 
koori, sest tagasiside pärast 
kontserti oli väga positiivne. 
Saime kõik koos peale esine-

mist uhkusega öelda: “Teh-
tud!”  Väga meeldejääv üri-
tus! 

Neidudekoor Neidise uus 
hooaeg tõotab tulla sama hu-
vitav kui äsjalõppenud. Käes-
oleva aasta  sügisel osaleme 
Saaremaa Neidudekoori ri-
dades üleriigilisel naiskoo-
ride võistulaulmisel, koos 
Saaremaa Poistekooriga kau-
nistame eesti rahvusliku koo-
rimuusika kavaga Kuressaa-
re Spordihoones toimuvat 
rahvusvahelist konverentsi. 
Lisaks sellele tuleb kollektii-
vil esinemisküpseks harjuta-
da  P. Ripsi Missa ja kantaat 
„Hingedemaa kellad“, mida 
plaanime esitada Saaremaa 
ja Muhu kirikutes. Samuti on 
koori oluliseks eesmärgiks 
laulda end  2009. a. toimuva-
le üldlaulupeole.

Neidudekoori Neidis ni-
mekiri on uuel hooajal ava-
tud kõigile lauluhuviliste-
le neidudele alates 9.klassist 
– pöörduge aga julgesti oma 
sooviga Laine Lehto poole! 

Kollektiivi esimene kok-
kusaamine on kolmapäeval, 
10.septembril kl.16.00 klassi-
ruumis 101.

Rõõmsa kohtumiseni!

Laine Lehto, 
Neidise ja Saaremaa 

Neidudekoori dirigent

Saaremaa Neidudekoor Saksamaal Bad Arolseni barokklossi taustal 14.06.08. Foto: Laine Lehto
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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 - meenutame seiku kooli ajaloost
Ei-No klubi osast Eesti 
kunstiajaloos*

1980-ndate II poolel koon-
dus Kuressaare 2. Keskkoolis 
grupp loominguliselt tegut-
sevaid inimesi. Ei-No klubi, 
mis sündis Ilmar Raagi init-
siatiivil, oli paljude ettevõt-
miste inspireerivaks jõuks. 
Klubi korraldas performance’i 
-laadseid diskofestivale ja  
dadaistlikke kunstinäitusi. 
Klubi tegevusest said mõ-
jutusi Kalle Käesel, Oliver 
Maaker, Marek Allvee, Tau-
no Peit, Urmas Reinart ja 
Taave Tuutma, kelle video-
katsetused jõudsid juba koo-
li ajal erinevatele amatöörfil-
mide festivalidele ja ka Eesti 
esimesse kaabeltelevisiooni 
võrku- Kadi TV-sse, kus esi-

tati ka live-show’sid. Kooli-
ajast pärit irooniline suhtu-
mine ühiskonda avaldus ka 
Virgo Intacta grupina (KG 
õpilasleht kannab siiani sa-
ma nime) Eesti kunstiüri-
tustele jõudnud media-art 
töödes. Tõsisemalt on Ees-
ti šoki- ja popkunstiring-
kondades oma ebateoste-
ga kuulsust kogunud Taave 
Tuutma. 

Kunsti-disainer And-
res Vinn (KG 16.lend) tege-
leb viimasel ajal  Tuutmale 
(Tuutule) uue imago loomi-
sega. Kõige tudengisõbrali-
kuma kõrgkooli leidmiseks 
käivitasid nad filmiprojekti 
„Parima pelleri otsinguil” ... 

Fotol: Andres Vinn ja 
Taave Tuutma filmi „Parima 
pelleri otsinguil” võtetel.

*Ei-No klubi tegevusest 
on lähemalt kirjutatud ka 
KG eelmises juubelikogumi-
kus.

Eesti kaasaegse kuns-
ti arengutest vt ka Mari So-

bolevi artiklit: http://www.
hot.ee/siramsiram/invisibl.
html

Palju huvitavat selgus meie vilistlaste käekäigust  

Selgus, et Ei-No klubist on mõjutet saanud nii Eesti ajakirjandus, teatrielu 
kui kunstimaailm (foto a.1992).

Selgus, et Ei-No klubi kõrval tegutses 
ka EPU klubi (1990)

Selgus, et praegune Volex Eesti tegevjuht Margus Tang oli tubli poliitlaulu 
konkursil 1980.a. 

Selgus, et KG vilistlasi on laiali üle maailma 
(pildil Marjam Vaher) 


