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8. jaanuaril 2003, kui ilmus 
koolilehe Meie KG esimene 
number, kirjutas koolijuhataja 
Toomas Takkis meile saateks 
niimoodi.

“Meie kooli esimene ajaleht 
ilmus märtsis 1991 nime all 
“Võrsed”.

Nii esimest toimetust kui ka 
järgmisi on koolijuhatajal tul-
nud erinevatel aastatel erineval 
viisil stimuleerida (stiimul- la-
dina keeles “stimulus”- astel, 
kepp- ergutus- ja virgutusva-
hend, ajendav põhjus), et see 
meie ajaleht või infoleht ikka 
ilmuks sisukusest rääkimata.”

Koolijuhatajapoolset virgu-
tust on meil tõesti vaja olnud ja 
kuigi peatoimetajate vahetami-

ne on asjaosalistele vahel tun-
dunud ebaõiglane, on see siiski 
kokkuvõttes lehe kasvamisele 
kõvasti kasuks tulnud.

Meie koolileht on ikka ol-
nud ka koolijuhi nägu ning 
Toomase hoolika kastmise all 
kasvanud just selliseks nagu 
me praegu oleme. Ehk nagu 
mõned ütlevad, teeme maa-
konnalehele silmad ette!

Kirjutades saateks viima-
sele Meie KG numbrile, jätkab 
Toomas sujuvalt oma mõtet: 
“Pole vast liialdus alustuseks 
avaldada pisike saladus, et koo-
lijuhataja on üks Meie KG an-
dunumaid fänne.

Need eesmärgid, milleks ku-
nagi algusaastatel kooli ajaleht 

mõeldud oli, on märkimisväär-
selt täitunud. Tänan kõiki nen-
de pikkade aastate jooksul meie 
ajalehe toimetamisel ja sisusta-
misel osalenuid. Eelnenud lause 
ei ole lihtsalt üks lause, vaid sii-
ras ja tunnustust täis tänulause.

Aga me poleks meie koolis 
meie ise, kui me sellise tun-
nustava lausega piirduksime. 
Meenutagem vana Wikmani, 
tuntud seriaalist „Wikmani poi-
sid“, kui ta ütles (ligilähedaselt, 
mäletamist mööda, tsiteeritud): 
„Poisid! Ainult parim saab 
meile olla rahuloldav! See keh-
tib kõigi ja iseäranis tüdrukute 
kohta!“

Et siis, lugupeetavad ja au-
väärsed, praeguse ja tulevaste 

kooli lehe toimetuse liikmed. 
Meie kooli leht, tulevast sügi-
sest Nooruse Meridiaan, saab 
olla ja saab olema veelgi parem, 
sisukam,  õpilaste ja lapsevane-
mate sihtgruppe senisest palju 
laialdasemalt kajastav, kooli 
elu senisest enam suunav ja ku-
jundav.

Jätkem siis meelde - ainult 
parim saab meile olla rahulol-
dav!”

Aitäh, Toomas! Koolilehe 
toimetus tänab, et oled kaasa 
mõelnud, innustanud ja vahel 
lihtsalt lubanud meid omanuh-
ti toimetada!

Toimetus

Võrsumisest, kasvamisest ja kastmisest

Toomase Meridiaan

Kuressaare Nooruse Kooli ajaleht nooruse.edu.ee/meridiaan
Peatoimetaja Jaana Puksa. Toimetus: Eve Tuisk, Reet Lasn, Anu Liik, Triin Kald, Gert Lutter.Toomase Meridiaan
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2 Kuressaare Nooruse Kooli ajaleht 14. oktoober 2022

KG töötajate ametiühing otsustas 
direktori puhkama saata

Uued tuuled Nooruse koolis1. aprill 2018
29. aprillil kogunesid Ku-

ressaare Gümnaasiumi ameti-
ühinguliikmed erakorralisele 
koosolekule, et arutada ainsa 
päevakorrapunkti üle. Ameti-
ühingu juhatuse liige Ruth Rist 
andis ülevaate kujunenud olu-
korrast ja kohal olnud 61 liiget 
võtsid vastu ühehäälse otsuse. 
Väljavõte protokollist:

KG ametiühingu koosoleku 
otsus:

Panna kokku rahad ja saa-

ta KG direktor Toomas Takkis 
viieks aastaks, kuni pensionile 
minekuni, jalust ära Tai ku-
ningriiki Phuketisse keskmise 
palga säilitamisega. Põhjus – 
hüperaktiivsus pedagoogilisel 
sügavkünnil, igasuguste uuen-
duste väljamõtlemisel ja juuru-
tamisel.

Protokollis Ruth Rist, ame-
tiühingu juhatuse liige

Toimetus

1. aprill 2022
Täna, 1. aprillil 2022 esitas 

kauaaegne Kuressaare Nooru-
se Kooli direktor Toomas Tak-
kis lahkumisavalduse ning tea-
tas, et asub peagi tööle Sinimäe 
Põhikooli direktorina.

Asjaosaliselt endalt pole 
õnnestunud täpsemaid kom-
mentaare saada, kuid väideta-
valt sai määravaks uuest kohast 
pakutud suurem palk ning te-

gemist olevat juba tuttava ko-
haga.

Nooruse Meridiaanile tea-
daolevalt asub direktori kohu-
setäitjaks kehalise kasvatuse 
õpetaja Gabriel Sepp, kes täi-
dab koolijuhi ülesandeid, kuni 
uus direktor on leitud. Töö-
kuulutus avaldatakse peagi.

Henri Lember, 9.c

Juhuseid pole olemas!

2005
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1998 vs 2021
EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja 
Hannes Nelis õnnistab kooli lippu

Tervisespordipäev uuel koolistaadionil

2018
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Aeg tänada Et kastmisest tõesti kasu on, 
annab tunnistust presidendi 

tunnustus. Meil on riigi kauneim 
kooliõu!

Neid, keda tänada soovin, on 
meie kooliga seotud aastate jook-
sul palju kogunenud.

Tänan lapsevanemaid, kes on 
oma lapsed meie kooli toonud, 
meid usaldanud. Teid on tuhan-
deid ja meie koostöö on olnud 
enamasti nii meeldiv kui ka tu-
lemuslik.

Tänan erinevate aegade lap-
sevanemate esinduste, eri aega-
de hoolekogude liikmeid, kes on 
nõudlikult ja toetavalt aidanud 
kaasa meie ühistele lastele pare-
ma kooli tegemisele.

Tänan meie põhikooli ja 
keskkooli/gümnaasiumi õpilasi/
vilistlasi, kes andsid oma värvika 
panuse, et need koolitöö aastad ei 
oleks mitte igavad. Ja igavad need 
aastad ei olnud. Saame meenuta-
da ja rõõmustada tuhandete meie 
endiste õpilaste elus edenemise ja 
saavutamiste üle.

Siinkohal on paslik soovida 
kõigile meie Nooruse kooli õpi-
lastele hakkamist ja nupukust 
oma kooliaastate huvitavaks 
muutmisel. Igav on vaid nendel, 
kes ise on igavad. Ja õppida oleks 
koolis ka mõistlik, targalt õppida. 
Tingimused ja väärt koolmeist-
rid on teil selleks olemas.

Tänan kõiki endisi ja praegusi 
kolleege koos toimetatud aastate 
eest. Õnneks pole me siin meie 
koolis harrastanud masendavat 
pedagoogilist sügavkündi. Suut-
sime kenasti järgida tervet mõis-
tust, tasakaalukat talupojatar-
kust. Eks vahel võimendasime ka 
asju üle, aga oli ju meie pisikeses 
ühiskonnas vaja eristuda. Eristu 
või sure, nagu targad õpetavad. 
Ja me eristusime ja edenesime. 
Meie kool täna on organisat-
sioonina tugev, tulemuslik, heas 
korras, meie koos kujundatud 

traditsioonide ja kultuuriga. Ku-
jundasime kunagise „teise kesa“ 
Kuressaare Gümnaasiumiks ja 
seejärel meie Nooruse kooliks. 
Saime sellega kenasti hakkama 
ning oleme täna varasemast tu-
gevamad.

Kui suudate, siis hoidke ja 
edendage kõike meile omast ja 
väärtuslikku.

Tänan eri aegade koolipida-
jaid, kes meie kooli hea käekäi-
gu eest on nende aastate jooksul 
oma võimaluste ja oskuste ja 
tahtmise piires hoolitsenud.

Tänan kõiki koostööpartne-
reid ja toetajaid väljastpoolt Roo-
massaare karjamaad – koole ja 
teisi haridusasutusi saarel ja kau-
gemal, arvukaid ettevõtteid, ko-
danikeühendusi ja üksikisikuid.

Tänan ajakirjanikke, kes meie 
tegemisi tihedalt kajastasid ja kes 
ei lasknud meil end lõdvaks lasta 
ega igavust tunda.

Loodetavasti hoiavad ja aren-
davad meie inimesed edasi ka 
kooli ilusat ümbrust ja hoolivaid 
koostöösuhteid kõikidel tasandi-
tel.

Usun, et olijatel ja uutel tu-
lijatel jätkub tarkust, julgust ja 
intuitsiooni nägemaks uusi aren-
guid meie inimestele ja koolile.

Loodan, et mäletatakse, mida 
meie jaoks tähendavad Vabadus, 
Ilu ja Tõde.

Loodan, et meie inimesed 
ikka tahaksid koolis käia, ehk-
ki mitte alati pole see lihtne ega 
kerge.

Ja et ei ununeks, mida tähen-
dab, et kasta on vaja!

Parimat soovides

Toomas Takkis 
koolijuhataja 

Kuressaares reedel, 14.10.2022

2022


