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Lk. 2
Kooli aulas saab loo-
vutada verd regionaal-
haigla verekeskusele Lk. 3

Kannapööre juhtimi-
ses ehk Kiviaeg lõp-
pes kivide lõppemisel Lk. 4

Ujume kui kalad vees, 
aga tulemustest loe 
täpsemalt!

Öpilasesindus tegutseb...

Päevakord:

1. Valimised.
2. Taarakasti illustreeri-

mine.

Otsused:

1. Eelvalimised neljapäe-
val (22. 10), valimised reedel 
(23. 10) hallil  väljakul. Vöi-
malik valida alates 9.45.

2. Kolmapäeval (21. 10) 
on kandidaadaid ÖE koos-
olekul.

3. Kaunistasime taara-
kasti.

Mari-Liis Sepp, ÖE liige 
ö-luse propageerija

Helista mulle mobiilile, kui...

14. - 15. 10. toimus meie 
koolis järjekordne klassi-
devaheline karaokelaulmi-
se võistlus.

Meie võistluse eesmärk 
on pakkuda osalejatele lisaks 
esinemiskogemuste saami-
sele ka võimalust rikastada 
kaasõpilaste kooliargipäeva 
meeleolukate vahepaladega. 
Suure koolipere ees esinemi-
ne peab olema hästi ette val-
mistatud ja esteetiliselt nau-
ditav, selleks olid enamus 
osalejatest ka kenasti oma 
panuse andnud. Meie võist-
lusjuhendi järgi  hinnatak-
se esituse puhtust, emotsio- 
naalsust, diktsiooni jm muu-
sikalisi parameetreid.

Muusikaõpetajad valmis-
tavad tavaliselt ette noore-

mate klasside etteasted, va-
nemad saavad ise hakkama.

Ka sel aastal oli palju 
vahvaid etteasteid ning an-
dekaid leide.

Repertuaarivalik on võr-
reldes eelmise korraga 2 
aastat tagasi kõvasti avar-
dunud, nähtavasti tänu in-
terneti võimaluste arengu-
le. Ka oli rohkem klassi tuge 
kui varasematel aastatel, nii 
liikumisrühmade kui tausta-
lauljate näol. Isegi paar klas-
sijuhatajat lõi  kaasa, see ai-
nult rikastab üritust.

 Suur tänu kõikidele abi-
listele ja toetajatele!

Ja nüüd tulemused:
1.-3. kl:   1.koht - 2.b,  2. 

koht  - 1.c,  3. koht - 1.a, eri-
preemia 3.b kl.

4.-6. kl :  1.koht - 5.b,  2. 
koht - 4.b,  3. koht - 6.b kl.

2 eripreemiat: 6.b- pari-
ma kitarristi preemia,  6.a- 
parima solisti preemia.

7.-9.kl.:   1.koht -  9.a,  2. 
koht - 9.b,  3. koht - 8.a kl.

10. - 12.kl.:   1. koht -  
11.a,  2. koht - 10.c,  3.koht 
- 11.c kl. 2 eripreemiat: 10.b 
- superstaari preemia Han-
na Martinsonile; 12.d -  ori-
ginaal-se valimisreklaami 
preemia.

Kohtume järgmisel aas-
tal, siis juba omaloomingu-
liste laulude võistlusel!

Mai Rand, 
korraldaja

Karaoke oli, on ja jääb:-)Foto: Gert Lutter

Koolitopitajad
15. oktoobril toimus Ki-

helkonnal Saare maakonna 
koolide vahel lõbus võist-
lusmäng "Koolitop".

KG oli välja pannud vah-
va võiskonna, kuhu kuulu-
sid Sander Tiits, Gert Tam-
mel, Mirjam Tenno, Laura  
Oolup, Aili Allas, Minni 
Meisterson, Kertu Laasma, 
Jane Kaju, Alex Vainokivi ja 
Mihkel Aavik.

Teadmistetopil saavuta-
ti 5. koht, loovustopil 2.-3. 
koht ja sporditopil 11. koht. 
Kokkuvõttes 15 kooli arves-
tuses saime tubli 5. koha.

Seekord osutus pa-
rimaks Orissaare Güm-
naasium ning parima lin-
na kooli tulemuse tegi KG 
võistkond.

Tänan kõiki osalejaid 
ning tänud õpetajatele, kes 
õpilasi ette valmistasid.

Anneli Meisterson, 
noortejuht 

Juht tänab
Tänan kõiki kooli karao-

kevõitlusel osalenuid. Erili-
ne tänu peakorraldaja Mai 
Rannale.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Lühidalt
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Oleme doonoriks KG-s!
Sellel õpeeaastal on meile 
avanenud suurepärane või-
malus oma kooli aulas loo-
vutada verd Põhja Eesti Re-
gionaalhaigla Verekeskusele. 
Neljapäeval, 12. novembril on 
varem koostatud registreeri-
mise alusel  kõigil, kes vas-
tavad  tingimustele, olla doo-
noriks.

Eesti haiglate patsien-
did vajavad doonoriverd iga 
päev, sest verd ei ole võima-
lik tööstuslikult toota ja vere 
ainsaks allikaks on doonor. 
Doonorite verd kasutatak-
se rasketel operatsioonidel, 
sünnitustel, patsientide ra-
viks verejooksu, raske trau-
ma, aneemia, leukeemia, 
vähi- ja maksahaiguste, põ-
letuste ja paljude teiste hai-
guste puhul. 

Abivajaja rolli võivad 
õnnetu juhuse tõttu sattu-
da meie sõbrad, lähedased 
ja tuttavad ning doonori-
vere olemasolust võib ühel 

päeval sõltuda ka meie en-
da elu. 

Donare (ld. k) — anneta-
mine, kingitus, heategevus.

Doonorlus on heatege-
vus, mis ei nõua palju ae-
ga ega vaeva ning selle-
ga saaksid hakkama paljud 
meist. Doonoritel on era-
kordne võimalus aidata ras-
kes seisundis patsiente, sest 
üks vereloovutus võib pääs-
ta mitme inimese elu.

Tule doonoriks, kui oled: 
• terve, puhanud ja söö-

nud 
• kehakaaluga üle 50 kg 
• 18-60 aastane 
Sa ei sobi doonoriks, kui 

oled: 
• nakatunud HI-viiruse-

ga või arvad, et võid olla HI-
viiruse kandja 

• põdenud või nakatu-
nud hepatiiti ehk viiruslikku 
kollatõppe või arvad, et oled 
hepatiidiviiruse kandja 

• kasutanud nõelaga süs-
titavaid uimasteid 

Rohkem infot leiad aad-
ressilt: www.verekeskus.ee 

Doonoripäevade täpsem 
tegevuskava  ilmub   5. no-
vembri MeieKG-s

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja

Külas kuningal ja monarhil
Inglise keele õpetajad 

said teada, et...
• Noarootsi Gümnaasiu-

mi õpilased kroonivad igal 
aastal oma kuninga.

• gümnaasiumis õpib 150 
õpilast üle Eesti.

• koolil on omapärane in-
ternaat: eraldiasuvad korte-
rid, kus õpilased iseseisvalt 
peavad hakkama saama.

• internaat ja kojusõit 
kord nädalas on tasuta.

• hästi õppida on popp.
• koolis kantakse vahe-

tusjalatseid või ollakse liht-
salt sokis, sest koridorides 
on igal pool mõnusad vai-
bad.

• gümnaasiumihoones 
on oma külaliskorter kooli 
külalistele ja kaugemalt käi-
vatele õpetajatele.

• kool asub väikses ja ko-
duses mõisahoones

• igas klassiruumis on 
projektor ja ekraan.

• inglise keelt õpitakse 5 
tundi nädalas.

• kõik õpivad lisaks ing-
lise keelele ka rootsi keelt.

• klasside tähed on klas-
sijuhatajate eesnimede esitä-
hed

• Noarootsi Gümnaasiu-
mil ja Põhikoolil on mõlemal 
oma direktor, aga sõbrali-
kult jagatakse maju, õpeta-
jaid ja õppealajuhatajaid.

• õpetajad lähevad oma 
puhkeruumi läbi direktori 
kabineti.

• kooli eelkäijaks võib ni-
metada talurahvakooli, mi-
da esmakordselt mainitud 
1650. aastal.

Inglise keele õpetajad said 
veel teada, et....

• Haapsalu Wiedemani 
Gümnaasimis valivad õpi-
lased igal aastal oma monar-
hi.

• kool algab 7.klassist
• hinnatakse 10-palli süs-

teemis, mis hiljem tunnistu-
sele kantaks järgnevalt: 9-10 
= hinne „5”, 7-8 = hinne „4”, 
5-6 =”3” (edasi võib igaüks 
juba ise arvata :)

• uus kodukord: hiline-
mine =puudumine

• koolil oma lisaklass 7.-
9.klassi  õpiraskustega õpi-
lastele, kus sel aastal on 6 
õpilast.

• direktor õpetab õpiras-
kustega õpilasi 4 tundi nä-
dalas.

• koolis puuduvad vahe-
ruumid, õpetajatel on suur 
õpetajate tuba, kuhu õpila-
sed sisenevad vaid erandju-
hul

• inglise keelt õpitakse 3 
tundi nädalas

• koolimaja asub ajaloo-
lises hoones, mille ajalugu 
saab mõõta sajanditega ja  
kohati on seda ajalugu veel 
euroremondiga katmata jäe-
tud

• gümnaasiumiklassidel 
on tähed M (majandus) ja 
Ü(üld)

Lisaks kroonitud peade 
valimisele on mõlemal koo-
lil naisdirektor.

Inglise keele õpetajate 
õppereisi tähelepanekud pa-
ni kirja

Riina Haljas, 
inglise keele õpetaja

Uurimistööd
Tänavu 16. oktoobril 
toimus Tallinna Ühis-
gümnaasiumis 41. üle-
eestiline koolinoorte ko-
du-uurimiskonverents, 
kuhu saatsid töid ka 
meie kooli õpilased. 

Kõigist konkursile 
saadetud töödest komp-
lekteeriti kodu-uurimis-
konverentsi sektsioonid, 
mida seekord oli 6 ("Aja 
lood", "Elu ja lugu", "Pe-
rekonna- ja isikulood", 
"Paigalood", "Noorte-
loood. Koolilood", "Seda 
ja teist (loodus * pärand-
kultuur * majandus)" . 

Saaremaad ja ka Ku-
ressaare Gümnaasiu-
mit esindasid järgmised 
tööd:

Allikad Ja Nende Levik 
Saaremaal *

Blanche Siirak, 6. kl 
(töö valmis 5. klassis). 
Antud töö pälvis ka au-
hinnatud    koha omas va-
nusastmes (juh Sirje Ke-
reme, rets Ene Luka)

Kaitseliit, Selle Allorga-
nisatsioonid Ja Nende 
Populaarsus *

Grete Hints, 11. kl 
(töö valmis 10. klassis)   
(juh Ingrid Pärtel, rets El-
le Allkivi)

Viimase Viie Aasta Hu-
vitavamad Loodusnäh-
tused Eestis *

Martin Valge, 11. 
kl (töö valmis 10. klas-
sis) (juh Külli Valge, rets  
Riina Olveti)

Minu Vanaisa Joann 
Adramehe Elulugu *

Kattre Adramees, 11. 
kl (töö valmis 10. klassis) 
(juh Sirje Kereme, rets 
Vello Kuldna)

Tänud tublidele esine-
jatele, juhendajatele ning 
ka rangetele retsensenti-
dele.

Sirje Kereme, 
Teadusmaa töögrupp

KG Tervis
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Tervislikkusest!
Seoses projektiõppe 
tunniga käisid Johanna 
ja Angelika esmaspäe-
val, 12. oktoobril rääki-
mas 5. b klassile teemal 
„Millised on kahjulikud 
lisaained ja koostisosad 
toidus ning kuidas neid 
vältida“.

Mõte valida selline tee-
ma tulenes asjaolust, et 
toidus leiduvad kahjuli-
kud lisaained mõjuvad 
palju tugevamini ning ne-
gatiivsemalt lastele, kuna 
nende kehakaal on üldju-
hul väiksem kui täiskasva-
nutel.

Teiseks põhjuseks 
oli, et ebatervislikud toi-
dud tunduvad lastele sa-
geli just eriti ahvatlevad. 
Tsiteerides üht 5.b klassi 
poissi: „Miks täpselt kõik 
maitsvad asjad peavad 
kahjulikud olema?“ Noo-
remate seas levib see ar-
vamus ilmselt päris laial-
daselt. 

Niisiis üritasime sel-
gitada, mida kartulikrõp-
sude, friikartulite, vors-
titoodete, sünteetiliste 
toiduvärvide, maitsetu-
gevdajate ja säilitusaine-
te tarbimine endaga kaa-
sa toob. Klassi ees rääkida 
oli tõeliselt meeldiv, kuna 
teemaga tuldi kaasa, toi-
mus aktiivne arutelu ning 
mis kõige toredam, tekkis 
aina uusi küsimusi (kogu 
aeg oli kellelgi käsi püsti, 
et küsida). 

Kuna propageerisime 
ühtlasi ka seda, et kui juba 
midagi magusat süüa, siis 
isevalmistatud (puuduvad 
säilitus- ja värvained), siis 
oma pooletunnise loengu 
lõpetuseks jagasime kõi-
gile ka enda küpsetatud 
kaeraküpsiseid. Meile oli 
see igatahes huvitav koge-
mus. 

Siinkohal tahaksin tä-
nada alati positiivset õpe-
taja Kristel Salumaad, kes 
oli lahkesti nõus laskma 
meil sisustada ühe 5. klas-
si terviseõpetuse tund. 

Johanna Toplaan, 
11A klass

Maakondlik vene keele päev
1.oktoobril toimus Ku-

ressaare Vanalinna Koolis 
maakondlik vene keele päev 
8-ndate klasside ja güm-
naasiumiklasside õpilaste-
le. Meie koolist osalesid üri-
tusel kaheksandikest Birgit 
Verbitski, Liis Lepik, Getter 
Vaha, Janet Lõbus, Johanna 
Suurhans ja Kertu Leesmaa. 
Gümnaasiumiklassidest olid 
võistlustules Tanel Tõru, 
Ahti Murd, Karena Kiis, He-
lena Hiis, Kattre Adramees, 
Kätlin Keinast, Mareli Ots , 

Kristina Oolu, Mart Varik ja 
Aivo Põlluäär.

Üritus algas lõbusa lau-
luga Kuressaare Vanalinna 
Kooli neidude esituses.

Seejärel jagati õpilased 
loosi põhjal 4-liikmelistesse 
võistkondadesse.

Mõõtu võeti vene keelest 
eesti keelde tõlkimises ja sõ-
navaraülesannete lahenda-
mises.

Auhinnalise koha saa-
nud võistkondade koossei-
sus olid 8-ndate klasside 

arvestuses: I  koht - Liis Le-
pik  8a II koht - Kertu Lees-
maa  8b Janet Lõbus  8b Get-
ter Vaha  8a

Gümnaasiumiklasside 
arvestuses: I  koht - Kätlin 
Keinast 12c; II koht Mareli 
Ots 12c, Ahti Murd  11a III 
koht - Kattre Adramees  11d,  
Karena Kiis   11b, Kristian 
Lember 11d

Suur tänu kõigile osale-
jatele!

Anneli Auväärt, 
vene keele õpetajate nimel

Intervjuu meie külalisega Austriast 
Meie koolis viibis üle nä-

dala Austria kloostrikooli 
õpetaja Anneliese Horvath. 
Oma siinviibimise ajal osales 
ta saksa keele tundides ja tegi 
mitmete õpilastega koostööd 
Austriat puudutavate teema-
de uurimisel. Eelnevad  kolm 
nädalat enne Kuressaare kü-
lastamist oli külaline Olustve-
re põhikoolis. Meie KG toime-
tus uuris Anneliese kogemusi  
ja muljeid siin veedetud ajast.

Mis Teile Eestis meeldib? 
Mis siin uut on?

Ma tunnen, et minu viibi-
mine siin Eestis on väga hu-
vitav kogemus minu elukut-
se jaoks.

Eesti koolisüsteem on 
teistsugune. Näiteks hinda-
mine, Austrias on kõige pa-
rem hinne 1 ja kõige halvem 
5, siin on aga vastupidi. Ka 
see on uus, et õpetajal oma 
klass on. Õpetajate päeva po-
le meil Austrias kahjuks mit-
te ja see oli minu jaoks väga 
põnev.

Loomulikult olen ma ju-
ba ka palju Eestimaad näi-
nud. Olen käinud Tallinnas, 
Tartus, Olustveres, Viljandis 
ja nüüd ka Saaremaal ja Hiiu-
maal.
Mis Teile kõige rohkem 
meie kooli juures meeldib?

Kõige rohkem Kuressaare 
Gümnaasiumi juures meeldib 
mulle see, et kõik töötab ka il-
ma koolikellata. Tunnid alga-
vad õigeaegselt ja kõik on vä-
ga distsiplineeritud.

Meeldib, et kuni 9. klassini 

saavad õpilased tasuta toitu 
koolisööklas ja et igale õpila-
sele klaas piima päevas tasu-
ta on.

Veel meeldib, et enne 
gümnaasiumit ehk siis enne 
10. klassi on kõigil õpilastel 
ühised tunnid ja ühine õppe-
kava. Austrias valitakse juba 
10-aastaselt, milline näeb õpi-
lase tuleviku koolitee välja.

Kuidas Te siia sattusite?

Mina ise sattusin siia tä-
nu Eesti ja Austria haridus-
ministeeriumite koostööle. 
Nad võimaldavad igal aas-
tal 4 Austria õpetajal Eestis 
viibimist ja tänu õnnele olin 
mina üks nendest neljast õn-
nelikust, kes 2 erinevas koo-
lis saksa keele tundidest osa 
saab võtta.

Mis koolis Te ise õpetaja 
olete?

Mina õpetan Rooma-Kato-
likus Põhikoolis Neusidle'is. 
Kellel on huvi, saab tutvuda 
selle kooliga leheküljel www.
klosterschule.at .  Põhikoo-
lis on meil ainult tüdrukud. 
See on Austriale tegelikult üs-
na tavatu, aga selle põhjus tu-
leneb meie kooli ajaloost. Ka 
selle looga saab tutvuda inter-
netileheküljel.

Mis on eestlase iseloomu 
juures midagi teistsugust 
kui austerlaste juures?

Ma lugesin reisijuhist, et 
eestlased on väga tagasihoid-
likud ja lisaks sellele armasta-
vad nad üksindust. Õpilased 

on muidugi tihti tagasihoid-
likud. See on arusaadav, sest 
on raske rääkida kellegagi, 
kes ainult saksa keelt räägib. 
Aga pärast rasket algust sai-
me juba kenasti jutu peale. 

Kui läbi Eesti reisida, siis 
näeb, et üksildust või/ja pri-
vaatsust hinnatakse siin väga. 
Igalpool maakohtades näeb 
üksikuid maju, mis on teistest 
eraldatud. Majade vahemaad 
üksteisest on üsna suured. 
Austrias on majad külades 
enamasti kobaras koos, mitte 
nii nagu siin Eestis.

Kas Te Eesti rahvustoitu 
kama ka proovinud olete?

Kama proovisin ma ka lõ-
puks ära. Mulle see maitses. 
See isegi meenutas mulle mi-
dagi Austriast. Kalja proo-
visin ka ära. Kõigidele eest-
lastele tundub see maitsvat. 
Mulle oli maitse väga võõras, 
aga ma usun, et see on harju-
mise asi. 

Kristi Kandima, 
Kerttu Olesk

Suured tänud õpetaja  
Marika Varjasele saksa keele 
propageerimise eest ja huvi-
tavate tundide ning ürituste 
läbiviimise eest koostöös kü-
lalisõpetajaga Austriast.

Võõrkeelte osakonna nimel, 
Merike Kivilo
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Kannapööre KGs ehk Häid mõtteid Pärnu 
juhtimiskonverentsilt

Mõistega turnaround, mil-
le asemel kasutaks meelsa-
mini maakeelset kannapöö-
ret, tähistatakse tavapäraselt 
majandusraskustes ettevõtte 
restruktureerimist, makse-
võime taastamist, uuele kur-
sile pööramist. 

Olen kindel, et enamik 
meist vajaks turnaround’i

Kas on vaja otsida mee-
leheitlikke samme, vapraid 
uusi liidreid või kõige seni-
tehtu eitamist. Küll aga tun-
neme vajadust üha enam jul-
guse järele ettevõtlikkuses, 
ambitsioonideks, rahvusva-
helisuseks ning kindlasti jul-
gust keskenduda juhtimise-
le nii olemuselt kui ka sisult.

Selleaastane 14. Pärnu 
Juhtimiskonverents „Kan-
napööre“ toimus 15.-16. ok-
toobril hotellis Strand Pär-
nus. Seekordne konverents 
oli ootuspäraselt väiksem 
osavõtjate arvu poolest, kuid 
selgelt tugevama ja tiheda-
ma programmiga.

Pöörded 14. Pärnu juh-
timiskonverentsil: ettevõt-
likkuses (Morten Lund, Pa-
mela Slim, Üllar Jaaksoo), 
ärimudelites (Alexander Os-
terwalder); eestvedamises, 
inimeste juhtimises (Pame-
la Slim); energiamõistmises 
(Peter Kiss, Sandor Liive) ja 
mitmeid muid pöördeid (ju-
hi isiklik pööre, pööre võr-
gustumises jm). 

Eredalt jäi meelde Allar 
Jõksi ettekanne „Pööre ma-
janduses - kas ka pööre ee-
tikas ja õiguses?“, milles ta 
soovitas vähem muretseda:

„Naerge oma õnnetu-
se üle, naerge oma viga-
de üle, naerge oma valude 
üle ja naerge oma naeru 
üle, siis on teil jõudu naer-
da oma õnnegi üle!“

KG rahvale ka vähem 
muretsemist!

Margit Düüna,  
koolituskeskus Osilia 

Mina kuulasin konverent-
sil kõiki ettekandeid suure 
huviga, täheldasin omale ka 
palju üles. Kõige enam pani 
mind mõtlema temaatika tä-
napäevaste organisatsiooni-
de muutumise üle ja seniste 
juhtimis-strateegiate suut-
matus uues olukorras toimi-
da. Osade seisukohtade jär-
gi tuleks tulla tagasi vanade 
väärtuste juurde, teised jäl-
le arvavad, et tuleb leida uu-
si võimalusi, sest vanad on 
end ammendanud ja ei saa-
gi uues situatsioonis enam 
toimida. Panen siia kirja mõ-
ned mõtted, mis mulle kõr-
va jäid ning võimalikke uusi 
suundasid pakkusid:

• tööjõud on tänapäeval 
väga liikuv, seetõttu on ju-
hi jaoks oluline teada oma 
töötajate soove ja mõtteid 
– ühelt poolt küll eeldada, 
et ta on ettevõttele lojaalne, 
aga teisalt ka teda, et töötaja 
planeerib võimalikku lahku-
mist; ei tohiks tekkida olu-
korda, kus töötaja peab and-
ma endast 100%, aga vastu 
saab 0% turvalisust

• inimesed töötavad tih-
tipeale ainult oma erialast 
lähtuvate sihtide saavuta-
misega, ei näe aga organist-
siooni üldsuundasid, pole 
selles osalised; kõik inime-
sed tuleb kaasata ka organi-

satsiooni sihtide loomisse ja 
nende üle tuleb koos arutle-
da, siis on ka töötulemused 
palju paremad, sest kõik töö-
tavad ühise eesmärgi suu-
nas – mida avalikum ja lä-
bipaisvtam on tegutsemine, 
seda rohkem töötajad seda 
hindavad ja töötavad palju 
paermini

• sotsiaalne meedia täna-
päeval aina kasvab – tuleb 
osata seda ära kasutada, see 
tekitab globaalse turu ja seal 
kirja pandud pisiasjad saa-
vad võimendatud tuhandete 
inimeste poolt, seetõttu tu-
leb olla hoolikas, et need pi-
siasjad oleks organisatsiooni 
mainele kasuks, mitte kah-
juks

• tööaeg on juba mõnda 
aega olnud vabam, 

tööajaks ei saa tänapäeval 
lugeda ainult seda aega, 
mida veedetakse töölaua 
taga, sest kvaliteedi osas 
on märgata  paremaid  
tulemusi seal, kus tööaeg 
- ja koht on vaba; 

vana harjumus on aga 
see, et töötajaid usaldatakse 
kõige rohkem siis, kui nad 
istuvad oma ametipostil, 
ametipostil veedetud aeg ei 
võrdu aga tootlikkusega

• eesmärgiks ei saa enam 
olla raha, tootmine, ressur-

siks on muutunud inimene 
ja organisatsioon peab koos 
seisma ühistel väärtustel, 
mitte materiaalsetel eesmär-
kidel

• tänapäeva organista-
sioonid on väga kompleks-
sed; tavapärane hierarhia ei 
ole enam oluline, tähtis on 
võrgustunud kollektiiv

• kiiresti muutuvas ühis-
konnas peab organisat-
sioon olema valmis oota-
matusteks, ette planeerida 
on väga raske, sest muu-
datused võivad tulla väga 
ootamatult

• edasi areneda saab ai-
nult läbi proovimise, kui 
proovid mitte ebaõnnestu-
da, tõmbad vee peale ka in-
novatsioonile

• jäigad struktuurid hak-
kavad tasapisi kaduma, 
kontroll vähenema, sest sel-
lises olukorras sünnib harva 
midagi erakordset; organi-
satsioonid muutuvad inim-
likumaks ja paindlikumaks, 
vähem ettearvatumaks, „kä-
suta ja kontrolli“ strateegia 
asendub „loo võimalusi ja 
koordineeri“ põhimõttega, 
siis on tulevik suur.

Madli-Maria Naulainen,  
ajaloo-osakonna juhataja 

Raske on tuua välja üh-
te ja olulisimat, häid ja  

Ajakirja Director peatoimetaja Taivo Paju viis konverentsil läbi mitmeid põnevaid diskussioone.
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Kannapööre KGs ehk Häid mõtteid Pärnu 
juhtimiskonverentsilt
väga häid ettekandeid oli 
palju ja kuna olid sessioonid 
ka paralleelselt, siis jäi kah-
juks mõni ettekanne ka kuu-
lamata. Siiski tundus minule 
üheks olulisemaks märksõ-
naks ettevõtlus. Mitmed et-
tekandjad rõhutasid ettevõt-
likkuse tähtsust Eesti kriisist 
väljatoomisel. Eesti uue ma-
janduskasvu võti ei saa ol-
la pelgalt väljastpoolt tule-
vad investeeringud, meie ise 
peame tegutsema. 

Eestis on noorte ülikoo-
li lõpetajate seas levinud 
seisukoht, et kindlam töö-
koht on palgatööd tehes, 
oma ettevõtet luues võin 
ebaõnnestuda ja minu tu-
levik ei ole kindel. 

Ameerikas on ülikooli-
lõpetajad risti  vastupidi-

sel seisukohal. Töökohtade 
koondamine on tööta jätnud 
ka tublisid ja tarku inimesi, 
kel nüüd võimalus oma os-
kused ettevõtlusesse raken-
dada.
Eestil on vaja ettevõtjaid, 
ettevõtlikke inimesi, kes 
ise töökohti loovad. 

Alustada võib väga väi-
kesest firmast, tähtis on idee, 
võrgustik ja olla õigel aja õi-
ges kohas ning muidugi ette-
võtja emotsionaalne energia. 
Morten Lund, kes on osale-
nud enam kui 50 kõrgtehno-
loogia käivitamise projektis, 
ja kelle kontol on üle 80 et-
tevõtte, mis tegelevad inter-
neti, side, tervise, reisimise 
ja alternatiivenergiaga, tõi 
välja, et 

Seitse kümnest alustavast 

ettevõttest ebaõnnestub
Kuid märkis ka ära, et see 

on täiesti normaalne, vastu-
pidiselt sellele, mis Eestis 
pankrotist arvatakse. Ta oli 
väga entusiastilik, vaatama-
ta sellele, et üks tema suuri-
maid investeeringuid hilju-
ti ebaõnnestus. Ta kinnitas, 
et tuleb aga uuesti alustada, 
mitte alla anda ning oli kin-
del, et alustaval firmal ei ole 
olulisim raha, vaid peab ole-
ma julgus võtta riske ja lei-
da õiged inimesed, kellega 
koostööd teha.

Olgem siis ettevõtlikud!

Tiia Leppik,  
huvikooli Inspira direktriss 

Kahe päeva jooksul kuul-
dud esinejatelt nii Amee-
rikast, Euroopast kui Ees-
tist sai üles tähendada palju 
häid asjalikke mõtteid, mis 

üht organisatsiooni praegu-
ses kiiresti muutuvas maail-
mas edasi aitaksid viia. Siis-
ki ei antud kindlat retsepti, 
vaid meeleolukates õpituba-
des sai tihti nautida väitlusi, 
kus eri koolkondade pool-
dajad enda avastatut kaitsta 
püüdsid. Järgnevalt mõnin-
gaid häid mõtteid kuuldust.

• MASU = Ma suudan.

 Suures majandustõu-
sus elades ei pidanud inime-
sed palju mõtlema, nüüd on 
aeg mõtlemiseks ja plaani-
de korrigeerimiseks. MASU 
ongi aeg näidata, et ma suu-
dan, tulen toime, kui targalt 
tegutsen ja planeerin.

• Liiga vara alustada po-
le võimalik. Töös on oluline 
tulemus, mitte töö aeg.

• Inimene nopib seda, mil-
leks ta valmis on. 

• Tagasiside sageli ei töö-
ta, sest kui tagasiside ja ini-
mese minapilt on vastuolus, 
otsib inimene alati minapil-
dile õigustusi. 

• Igale inimesele on olu-
line otsustada ja vastutada.

• Oluline, et inimene teeb, 
mitte ei räägi tegemisest.

• Kes julgevad riskida, 
julgevad elus edasi minna.

• Raha ei ole oluline, olu-
line on head ja õiged tööta-
jad su ümber, häid inimesi ei 
ole kunagi palju.

• Harju ära mõttega, et 
kõik – nii õnn kui ebaõnn – 
on sinu enda süü.

• Eestlased on muret-
sev rahvas: muretsevad en-
dale naise, muretsevad lap-
sed, muretsevad enda töö 
pärast ja sageli muretsevad 
end surnuks. 

• Kiviaeg ei lõppenud 
seepärast, et kivid said otsa, 
tuli aeg midagi muuta, nii 
on tänagi...

Marit Tarkin, eesti keele 
osakonna juhataja

Kui tahad tutvuda uute suundadega juhtimises tutvu veebilehega www.juhtimine.ee!
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Toimetaja Madli-Maria Naulainen

Korrektuur eesti keele osakond

Ujumisest meie kooli ujulas
Meie kooli õpilastele või-

maldatakse vastavalt õpe-
taja ainekavale läbi viia üks 
kehalise kasvatuse tund nä-
dalas ujulas. Kuna klasse on 
palju, siis osades tundides 
on ujulas 3 gruppi korraga, 
see nõuab aga üksteise suh-
tes mõistvat ja sallivat suh-
tumist.

Tuletan meelde ujula ka-
sutamise korra. Lugege see 
korralikult läbi ja võtke tões-
ti täitmiseks.

1. Riietusruumi sisene-
takse  ainult õpetaja loal.

2. Jalanõud paigutatak-
se ujula fuajeesse jalanõude 
riiulile. Jalanõudega riietus-
ruumi ei siseneta!

3. Pestakse ilma trikoo 
ja püksteta korralikult en-
ne ujumist. Kahjuks ei ole 
see korraldus meie õpilas-
te teadvusse veel jõudnud. 
Miks on vaja pesta? Meil 
käib ujulast nädalaga läbi li-
gi tuhat inimest ja igaüks ar-
vab, et ega tema ikka must 
ei ole. Inimese organism eri-
tab pidevalt higi. Higi on sa-
muti nagu uriin ainevahetu-
se jääk ja kui see satub vette, 
on tekkinud soodne pinnas 
pisikute tekkimiseks. Mida 
mustem on meie vesi, seda 
rohkem pressib automaatika 
meile vägisi klooriühendeid 
sisse, mis ei mõju meie naha-
le ja silmadele hästi. Inimene 
on ka väga tolmune olend ja 
see tolm, surnud naharakud 
ja lahtised juuksekarvad ko-
gunevad ja ladestuvad bas-
seini põhja. Ärge tulge siis 
ütlema, et vesi on must.  On 
esinenud isegi juhtumeid, 
kus trikood pannakse sel-
ga juba kodus. Seame sisse 
nn. naabrivalve - miks mina 
pesen ja sina ei pese ennast, 
mina ei taha sellisesse vette 
oma nägu panna, kuhu sina 

tuled pesemata. Ja selleks, et 
õpetajal oleks lihtsam kont-
rollida teie pesemist, seame 
sisse nõude: duši alt tulles 
peab ihu märg olema, see-
bist lõhnama  ja ujumisrii-
ded kuivad. Kui seda ei ole, 
tuleb uuesti pesema minna.

4. Ujumisel kasutatakse 
ujumismütsi (mütsita  võib 
ujuda ainult „siilisoengu-
ga“). Inimesel langeb ala-
ti lahtisi juuksekarvu ära ja 
pole just  kuigi mõnus ujuda 
kui sõrmede vahele kogu-
nevad hõljuvad juuksekar-
vad. Mütse laenutame välja 
erandkorras, kui tõesti juh-
tub müts kogemata koju jää-
ma.

5. Vette ei tohi minna il-
ma õpetaja loata.

6. Basseini küljelt me ei 
hüppa ega tõuka kaaslast, 
aknapoolsel basseini serval 
õpilased ei liikle (teravad 

ventilatsioonikarpide ser-
vad).

6. Õpilased spordivahen-
dite ruumi ise ei sisene. Tun-
ni lõppedes korjame kokku 
kasutatud ujumisvahendid 
ja  õpetaja viib need spordi-
vahendite ruumi.

7. Peale ujumist loputa-
da end duši all, eriti silmad. 
Vesi uhub kloori hästi mi-
nema. Hoidu seebist. Sel ei 
ole mingit mõju kloorile, ka 
kuivatab seep liigselt nah-
ka. Tundlikku nahka määri 
emulsiooni või õliga

8. Duširuumis väänata 
välja ujumisriided ja kuiva-
tada end. Riietusruumi sise-
neda kuivalt.

9. Õpetaja ja treener lah-
kub ujulast koos viimase 
õpilasega ja vastutab ujula 
korra eest.

10. Kui ujulas midagi lõ-
hutakse ja süüdlane ei selgu, 

vastutab ja tasub lõhutu eest 
kogu klass või grupp.

11. Raha ja isiklike asjade 
kadumise eest ujula töötajad 
ei vastuta. Väärtasjad võt-
ta endaga kaasa ujulasse või 
anda õpetaja kätte hoiule.

11. Päeval meil koristajat 
ei ole ja me ise peame hoid-
ma  puhtust ja korda, et meil 
kõigil oleks ujulas  mõnus 
olla.

12. Ujula kasutamise ees-
kirjade rikkumise eest on 
ujula töötajatel õigus keelata 
tervel klassil või grupil uju-
mine

Ujumine-see on tervise ja 
energia alus! Soovin kõigile 
head ujumise hooaega!

Norma Helde, 
ujula juhataja

Foto: Arvi Tanila
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