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3. KLASSIVÄLINE TEGEVUS 
AASTAIL 1995-2005 
Triino Lest ja Diana Õun 

3.1. Õpilasesindus 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus on 
SÜG-i õpilasi ühendav ja esindav organ, mille
põhiülesanneteks on esindada SÜG-i õpilaste 
huve, vajadusi, arvamusi nii koolis kui ka 
väljaspool kooli, kaitsta õpilaste õigusi, jätkata 
kooli traditsioone ja korraldada erinevaid
üritusi.

SÜG-i õpilasomavalitsuse moodustamisel on 
atsetatud erinevaid süsteeme. Meie koolis 

sesinduse nime.

mee o
olnud k a
kom aastal

kuulusid esindusse (valiku tegi noortejuht)
ainult noormehed, kellest igaüks valis endale 
tütarlapsest kantsleri. Praegu tundub, et kõige
rohkem õigustab end viimastel aastatel olnud 
süsteem, mil õpilasesindus on valitud kõigi
õpilaste poolt. Võimalus kandidaate esitada on
olnud nii olemasoleval esindusel kui kõigil 
klassidel. Järgnenud on kandidaatide tutvus-
tamine ja valimiskampaania. Valimised on 
salajased. Esimees, aseesimees ja sekretär on 
valitud esindusesiseselt ja esimees kuulus 
ühtlasi ka kooli direktsiooni. Liikmete
ülesanded olid seotud järgmiste töölõikudega: 

o
e

esimees koordineeris klassivanemate tööd, 
spordi- ja kultuuriorganisaatorid 
klas e duse
kokk sa kõigi
koo oli
vahendajaks õpilaste ja

k
kannab omavalitsus õpila
Paaril aastal valis noortejuht ise endale 

sk nna ning määras esinduse esimehe. O
a nii, et valitakse esimees ja tem

n

plekteerib endale meeskonna. Ühel

kultuur, sport, sponsorlus, ÜKT, inf
(kontaktid teiste Eesti koolidega). Esindus

oma töölõike
sid s. Kord nädalas toimusid esin

amised. Eu sindus koordineeris
li suurürituste korraldamist ja

 õpetajate vahel.

Re t Truverk ja Indro Mäe 2003. aastae l õpilasesinduse im

Süg s
sium
otsu t usele
luua
ana g ud
toimusi sindus

lood s sed
saak g
kor a e.

Viie a oli
direktor ilasesinduse

val istel hääletussedelit kasti panemas

ise t 2002 hakkas Saaremaa Ühisgümnaa-
is tööle kaks huvijuhti. Seoses sellega

sta i lisaks gümnaasiumi õpilasesind
põhikooliosa õpilasesinka dus, mis töötas 

loo ilistel põhimõtetel, koosolek
d kahel korral kuus. Põhikooli e

i elleks, et ka 7.–9. klasside õpila
sid koolielus kaasa rääkida nin

rald da üritusi oma vanuseastme õpilastel

nd l detsembril 2002 kinnitati ko
i poolt meie kooli õp
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põhikiri. Selle põhikirja järgi on õpilasesindus 
kaks vi aastat ka tegutsenud. Kuna
koo ö v,
siis 200 sustati need omavahel liita. 
Nii m .-12.
klasside õpilastest. Tekkis vajadus põhikirja
siss i ektori
poolt 12. septem

Õpi e
esim adusel
toim saab
üks p
aastat.
iga 7.- 12. klassi õpilane. Valida saab iga 5.–

aa Ühisgümnaasi-
õpilaste

oraamatu

or selgitab koos aineõpetajate ja
klassijuhatajatega mahajääjad;

imub

te töö lihtsustamine

oma klassi õpilaste 
võlgnevustega ning sellega seoses muutub ka 

imast õppe
stö kahe esinduse vahel oli väga suju

4 kevadel ot
oodustub nüüd õpilasesindus 7

e v ia muudatused, mis kinnitati dir
bril 2004.

las sinduse koosolekud toimuvad iga kuu 
esel ja kolmandal teisipäeval, vaj
uvad ka lisakoosolekud. Esindusse 
õ ilane kuuluda maksimaalselt kolm

Vabadele kohtadele võib kandideerida 

12. klassi õpilane. Valimised on demo-
kraatlikud. Õpilaseinduse siseselt valitakse
esimees ja muud ametimehed. Esindusse 
kuulub 15 õpilast. Esimees kuulub kooli
juhtkonda ja oma esindaja on ka kooli
hoolekogus.

Aastatel 1995–2005 Saarem
umi õpilasesindusse kuulunud
nimekiri on toodud käesoleva ajalo
lisas.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus
kuulub ka Saaremaa ja Eesti Õpilasesinduste
liitudesse. EÕEL-ile kirjutatud projekti kaudu 
sai meie kooli esindus 2003/2004 õppeaastal 
arvuti.

Kevadel 2004 töötas esindus välja õppimises
mahajäävate õpilaste järeleaitamissüsteemi
ehk õpilastuutorluse. 

Õpilastuutorlus on järeleaitamissüsteem, mis
käivitus meie koolis 2003/2004 õppeaasta 
viimasel veerandil. Täpsemalt kujutab see 
endast seda, et: 

seatakse sisse mahajääjate päevik; 
igast klassist valitakse üks peatuutor, 
kelle ülesanne on tuutoripäeviku 
pidamine ja igakuiste kokkuvõtete 
koostamine;
tuut

vastavalt vajadusele ning mahajääjate
arvule koostatakse tuutorite meeskond,
kes on valmis mahajääjaid aitama;
tuutorite ja aineõpetajate vahel to
koostöö;
tuutoritele arvestatakse tehtud nähtud 
vaeva eest koolile kasulike töö tunde. 

Kogu asja idee on õpetaja
ja töötamine mahajääjateta. Tänu sellisele 
süsteemile on ka klassijuhatajatel parem
võimalus olla kursis

lastevanemate informeerimine kiiremaks ja
tõhusamaks.

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilasesinduse liikmed 2003. aasta sügisel 
Vasakul põhikooli esindus: Laura Tilk, Bret Kuldsaar, Liis Vanem, Krista Tiit, Kaarel Väer, Sander, 

Mölder, noortejuht Diana Õun, Mikk Saarela ja Märten Tootma
Paremal gümnaasiumi esindus: Anet Ansperi, Anni Jasmin, Berit Varvas, Anne-Liis Maripuu, 

Rasmus Vooglaid, noortejuht Triino Lest ja Mehis Vipp 
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3.2. Nõukoda 

Nõukoda moodustati 2001. aasta oktoobris.
Nõukotta kuuluvad kooli õpetajad, kes aitavad 
oma ideedega kooli klassivälist tegevust 
huvitavamaks muuta, samuti paremini
traditsioonilisi üritusi korraldada. Nõukoda ei 
tegele mitte ainult õpilaste elu huvitavamaks
muutmisega, vaid ka õpetajate tunnivälise elu
hoogsamaks muutmisega. Nõukoja tööd
juhivad huvijuhid. 

Nõukoja peamised ülesanded on: 
Taaselustada ja mitmekesistada
õpetajate vaba aja veetmise
kultuurseid vorme, võtta kasutusele 
ÜKT-kaardid (ühise koosolemise
tunnid)
Integreeruv SÜG — tõhustamaks
kutsevaliku näitlikustamist, olla 
solidaarne intelligents- erialadega 
Paranda

Tee terve õpilaseni käib läbi terve 
õpetaja

mis on kaasa aidanud õpilaste

ka üleriigilistel konkurssidel. Ringide 
eesmärkideks on olnud ka kooli ürituste 
korraldamise abistamine ja neil üritustel
esinemine.

Järgnevalt on ära toodud nimekiri ringidest, 
mis meie koolis lühemat või pikemat aega
tegutsenud on. Enamus neist tegutseb ka 
praegu.

Algklassidele mõeldud ringid 
1.–2. kl. mudilaskoor Krõll — 
juhendaja Riina Oeselg 
3.–4. kl. mudilaskoor JO-LE-MI — 
juhendajad Riina Oeselg ja Sirje 
Medell
Algklasside näitering — juhendaja 
Alli Kallaste 
Balletiring — juhendaja Ene Vahter 
Kangakudumisering — juhendaja Aili 
Jung

endaja Virge

Liikumisrühm — juhendaja Margit 

Poiste korvpall — juhendaja Enn 

maks õpetajate stresseerunud 
tervist, tarbida meeskondlikult
naeruteraapiat

Kergejõustikuring — juh
Treiel
Kunstiring — juhendaja Irena Sink 

Seada tähtsale kohale rahvakalendri 
tähtpäevade tähistamine

Nõukoja koosolekud toimuvad üks kord kuus 
kolmapäeviti.

Esimesse nõukotta kuulusid huvijuht Diana 
Õun, emakeeleõpetajad Rita Ilves ja Sirje
Kreisman, muusikaõpetaja Mari Ausmees,
füüsikaõpetaja Indrek Peil, kunstiõpetaja Ülle 
Mägi, keemiaõpetaja Anne Teigamägi ja
algklassiõpetaja Ruta Kelt. 

Sügisel 2002 lisandus huvijuht Triino Lest ja
2003. aastast veel algklassiõpetaja Irena Sink. 
Nõukojast lahkusid Anne Teigamägi 2003. 
ning Ruta Kelt 2004. aastal. 

3.3. Ringide töö 

Aastatel 1995–2005 on Saaremaa Ühis-
gümnaasiumis tegutsenud palju erinevaid
ringe,
mitmekülgsele arengule. Ringide liikmed on 
edukalt esindanud kooli nii maakondlikel kui 

Mägi
Male — juhendaja Juuno Jalakas 
Mudilaste laulu- ja tantsuring — 
juhendaja Eha Kask
Plokkflöödiring — juhendaja Riina 
Oeselg

Laanemäe
Poisteansambel Hundinuiad — 
juhendaja Mari Ausmees
Poisteansambel Väikesed Varsad — 
juhendaja Mari Ausmees
Rahvatants algklassile — juhendaja 
Kersti Truverk
Ravivõimlemine — juhendaja 
Marianne Starikova 
Rütmikaring algklassides — juhendaja 
Riina Oeselg 
Visuaalse mõtlemise strateegia— 
juhendaja Maie Uustulnd 
Võimlemisring — juhendaja Tiiu 
Haavik
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Noormeesteansambel Varsakabi 2005. aastal 

Tütarlastekoor — juhendaja Mari 
Ausmees
Ujumisring — juhendaja Aime
Metsmaa
Võimlemisring — juhendaja Tiiu 
Haavik
ÜKE — juhendajad Aime Metsmaa ja 
Ivar Metsküll 

Gümnaasiumile mõeldud ringid

Rüblikute I klassi tantsulapsed 2001. aastal

Põhikoolile mõeldud ringid 
Enesekaitse — juhendaja Heigo Kips
Esmaabiring — juhendaja Marianne 

Treiel

ambel Hõbesõrake — 
juhendaja Mari Ausmees

tering Kreputlased — juhendaja

tantsurühm Rüblikud — 

e Starikova

Bridžiklubi — juhendaja Arne 

e Lõbus

Starikova
Hea rühi kool — juhendaja Tiiu 
Haavik
Kergejõustikuring — juhendaja Virge 

Kodunduse ja käsitööring — 
juhendaja Virve Lõbus 
Korvpall noormeestele — juhendaja 
Enn Laanemäe
Neidudeans

Neidudeansambel Kreliine — 
juhendaja Mari Ausmees
Nukunäitering Krepikud — juhendaja 
Sirje Kreisman
Näi
Rita Ilves.
Poisteansambel Väikesed varsad — 
juhendaja Mari Ausmees
Puutööring — juhendaja Väino Paju 
Rahva
juhendaja Eha Kask 

lemine — juhendaja Ravivõim
Mariann
Segaansambel — juhendaja Mari 
Ausmees
Solistide ring — juhendaja Sirje 
Medell
Tüdrukute tantsuring — juhendaja Liis 
Ojasaar
Tütarlasteansambel Krõõdad — 
juhendaja Sirje Medell 
Tütarlasteansamblid — juhendajad 
Riina Oeselg ja Mari Ausmees

Loorpuu
Enesekaitse — juhendaja Heigo Kips
Esmaabi ring — juhendaja Marianne 
Starikova
Filmiklubi — juhendajad Diana Õun 
ja Triino Lest 
Hea rühi kool — juhendaja Tiiu 
Haavik
IT klubi — juhendajad Erika Matsak, 
Kunnar Sink
Kergejõustikuring — juhendaja Virge 
Treiel
Kodunduse ja käsitööring — 
juhendaja Virv
Korvpall noormeestele — juhendaja 
Enn Laanemäe
Kujutava kunsti ring — juhendaja Aili 
Jung
Luuleteater Krevera — juhendaja Rita 
Ilves.
Meediaklubi — juhendajad Triino 
Lest ja Urmas Kiil 
Neidude korvpalliring — juhendaja 
Aime Metsmaa
Noormeesteansambel Varsakabi — 
juhendaja Mari Ausmees
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Noortekoor Kreedo — juhendaja Mari 
Ausmees
Näitering Kreisis — juhendaja Sirje 

a Tiiu
k

ei pääsenud vabariiklikule festivalile Paides ja 
tekkis mõte kutsuda need trupid, kes sinna ei 
saanud, alternatiivfestivalile S

uppi, kellest Jõgeva Liblikapüüdjad

o (nemad on 

ringi liikumas särasilmset, uhke keebi ja 
lustliku kübaraga Teatrimehikest, kes täidab
konferansjee rolli ja kelle lahutamatuteks
kaaslasteks on Kuu ning Päike.
Teatrimehikesena on püüne pääl olnud Tiina 

miniteatripäevade
kulgu füüsikaõpetaja Indrek Peili vahendusel 

atrimehike sai Väikeselt Printsilt
sõnumi: Ainult südamega näeb hästi. 

tajad küll
muutuvad, kuid mäletatakse samu asju. 

Kreisman
Segaansambel — juhendaja Mari 
Ausmees
Solistide ring — juhendaja Sirje 
Medell
Tarbekunstiring Krearte — juhendaja 
Ülle Mägi
Ujumisring — juhendaja Aime
Metsmaa
Võimlemisring — juhendaj
Haavi

Paljude ringide liikmed on saavutanud
maakondlikel ja üleriigilistel konkurssidel
silmapaistvaid tulemusi. Osaletud konkursid ja
saavutatud kohad/preemiad on loetletud lisas. 

3.4. SÜG-i korraldatud üleriigilised 
festivalid ja konkursid 

3.4.1. Saaremaa miniteatripäevad.

Rita Ilves 

Saaremaa miniteatripäevad said alguse 1992. 
aasta mais, kui vastloodud kooliteater Krevera 

Häng, Kristi Trei, Edith Seegel, Mairi Leemet,
Ursel Velve, Liis Kupits, Alice Noormägi,
Margot Ojamets, Kerstin Varvas, Miko Pupart, 
Kadri Püüa, Krista Maajärv ja Liisa
Saaremäel.

Alates 2000. aastast suunab

aaremaale.

Esimese festivali etendused toimusid
Kuressaare Kuursaalis ja Kultuurimajas.
Osales 6 tr
on osa võtnud ka kõigil järgnevatel aastatel. 
Tänaseks ulatub truppide arv üle 20, on olnud 
ka välistruppe Saksamaalt ning Poolast. 
Viimastel aastatel on tiheda ajagraafiku tõttu
jäänud mitmeid soovijaid ukse taha. Žürii 
koosnes esimesel korral vaid kohalikest
jõududest: Tõnis Kipper, Viljar Ar
olnud hindajateks kõigil järgnevatelgi 
aastatel), Lea Kuldsepp ja Sirje Kreisman.
Esimesel õhtul said osalejad pidutseda kooli 
maiballil. Järgnevad festivalid on toimunud
mitte mais vaid märtsikoolivaheajal.

Esimesest konkursist alates võib sel ajal näha 

Teatrimehikese Tähtis Mõte, mis igal aastal
uus ja vormitud sõnadele lisaks ka pilti: 

2000 — Te

2001 — Aeg muudkui voolab, aga Teatri-
mehike tuleb alati tagasi. 

2002 — Kunst peegeldab tegelikult vaatajat, 
mitte elu (O. Wilde).

2003 — Kõik, mis laval tehakse, muutub
vaataja silmades. Muutub tõeks. 

2004 — Mälestus on püsiv. Mäle

2005 — Aga Teatrimehike ei karda Saaremaa
kive! Nende keskel tundub nii turvaline. 

Teatrimehikese 2005. kevade Tähtsat Mõtet 
väljendav pilt, millega selle aasta festivali 
võitjaid autasustati. (Saaremaa turvalised 

kivid. Akvarell, digiprint. I. Peil)
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Kooliteater Krevera kompositsioon “On kuskil üks rahvamaja” (2005)
Pildil Marili Pärtel, Merli Kalm, Joonas Rõõm, Tauno Salumaa, Lagle Heinmaa ja Ott Rosenfeld 

estivali läbiviijaks on õpilastest ja õpetajatest

s. Iga konkursil osaleva
trupiga eraldi tegeleb üks noormees. Neid 

pärast tööd. Olen osalenud
kõnealusel üritusel žüriiliikmena ja iga kord 

imetlenud, kui sujuvalt korraldus laabub.
Olgugi, et suurem osa korraldajaist alles
kooliõpilased, võiksid nad olla mõnelegi

tervitusesinemised,
õpilasžürii loosimine ja professionaalse žürii 

d Kersti
Kreismann, Andrus Vaarik, Tiit Sukk, Andres 

jatega ja
analüüsib nähtut. Iga päeva lõpus toimub žürii 

F
koosnev korraldustoimkond, mille tööd 1995.
aastani juhtis Toomas Kivi, sealt edasi Rita 
Ilves. Väga suure panuse ürituse toimumisse
on aastaid andnud noortejuhid Diana Õun ja 
Triino Lest. Festivali sümboolika ja kaunite 
kingituste ning auhindade eest on hoolitsenud 
Indrek Peil, Ülle Mägi ja Irena Sink. Esimesest
festivalist alates on korraldustoimkonda
kuulunud ka Sirje Kreisman ja Mari Ausmees.
Korraldustoimkonna alagrupid kannavad hoolt 
selliste valdkondade eest nagu sekretariaat, 
majutus, valvelaud, info, kunst, turvamine,
garderoob, toitlustamine, piletimüük, heli-
tehnika ja valgustu

truppide tugiisikuid on hakatud kutsuma
Väikesteks Isadeks, viimaste tööd koordi-
neerib omakorda Truppide Suur Ema.
Viimastel aastatel on iga festivali korral-
dustoimkonda kuulunud ligemale kakssada 
õpilast.

Aastaid žürii töös osalenud Rakvere Teatri 
direktor Indrek Saar on öelnud: ”...Tahan esile
tuua Saaremaa Miniteatripäevade korraldus-
toimkonna suure

analoogsele professionaalsele üritusele
eeskujuks oma mõtestatud ja operatiivse
tegutsemisega.”

Miniteatripäevad avatakse piduliku tseremoo-
niaga, mille lahutamatuteks koostisosadeks on
saanud koolipoolsed

tutvustamine. Viimasesse on korduvalt
kuulunud teatrijuht, Riigikogu liige ja
kultuuriminister Jaak Allik, Rakvere Teatri 
direktor Indrek Saar, Tartu Vanemuise
peanäitejuht Ain Mäeots, näitleja

Raag, Taavi Teplenkov, Velvo Väli, TPÜ 
režiiõppetooli juhataja Toomas Lõhmuste,
teatrikriitikud Margot Visnap, Gerda
Kordemets ja Jaanus Kulli, Kultuuri-
ministeeriumi esindaja Tõnu Lensment jpt. 

Etendused toimuvad kolmel päeval ja pärast
iga etendust kohtub žürii trupi näitle

ja juhendajate nõupidamine. Seega on festival 
nii õpilastele kui juhendajatele ka omamoodi
koolituseks.
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Festivali žürii annab välja grand prix ja kolm
laureaaditiitlit, preemiad parimale muusika-
lisele ja lavakujundusele, parimale juhenda-
jale, mees- ja naisnäitlejale. Lisaks terve rida
eripreemiaid. Korraldustoimkond annab

dee ühe autori Toomas
Kivi mälestusele. Samuti peavad oma

ka
lem

Vii lus etendusi jälgida 
ka k uva videoülekande
kau estivalist ilmub
fest äevade ajaleht.
Aja iseks on suure töö ära 
tein ägi ja Triino
Les

he õhtu
tendus,

aulu.

e vastu on huvi

saates O

Osavõtvaid koore oli 12, nii A kui B
kategoorias võrdselt 6. Lauljaid kokku üle 300.

Žürii e Üleoja kirjutab pärast
festivali “Õpetajate lehes”: “Me kõik — ligi 

jatele. Olgu
järgnevas lühikokkuvõte nende pakutust:
Reede — SÜG-i kooliteatrilt Ü. Vinteri
muusikal “Pildikesi Paunverest”, õpetaja Lauri

pillimängi-
jatega. Õhtu — 11. klasside varieteeprogramm

aviku seatud “Ma vaatan paadist

sin seda taas žürii esimehe Ene 
Üleoja sõnade läbi: “Erilist lugupidamist

nipidamiseni ja lõpuks

aastaid välja Elurõõmu preemiat, mis
pühendatud festivali i

lemmikuid meeles kooli taidluskollektiivid ja 
neljal korral on truppide poolt valitud

mikžüriiliige.

mastel aastatel on võima
ooli auditooriumis toim

du ning alates kolmandast f
al teatripivali viimasel päev

lehe lugejateni jõudm
ud Kunnar Sink, Anne Teigam
t.

Lisaks etendustele sisustab festivali ü
üheteistkümnendate klasside kabaree-e
teisel õhtul mängib tantsuks ansambel ja
truppidel on võimalus üles astuda vabal laval. 

Lõpetamisel antakse kätte preemiad, tänatakse 
juhendajaid ja žüriid spetsiaalselt selleks
ürituseks valminud meenetega. Toimub
üllatusesinemisi ja finaaliks lauldakse ühiselt
festivali lõpul

Saaremaa miniteatripäevad
tundnud ka vabariiklik meedia. Üritusest on 
kirjutanud Postimees, Sirp ja Päevaleht.
Kahest festivalist oli pikem ülevaade ETV

P!

Lõpetuseks ühe žüriiliikme, kriitik Tanel
Tomsoni mõte pärast 5. festivali lõppu: “Ma ei 
usu, et nii suur asi on olemas. Kuigi ise nägin, 
ikka ei usu!” 

3.4.2. Üleriigiline noortekooride festival 

Mari Ausmees

Kellelt muult kui meie kooli direktorilt Viljar
Arolt tuli selline idee — on meil juba
kooliteatrite konkurss — miks mitte
korraldada ka üleriigiline koolikooride
mõõduvõtmine?! See mõte meeldis mulle kui 
SÜG-i kammerkoori juhendajale ning meie
suure elukogemusega toimkonnale, kellel
üleriigiliste ürituste korraldamise kogemus
tagataskus, väga ja nii see 17.–18. märtsini
1995. a. toimuski.

Žüriisse kuulusid Ene Üleoja, Erki Pehk,
Jukka Lehtinen (meie Soome sõpruskoolist), 
Viljar Aro, Madli-Maarja Vainokivi, Inge
Raudsepp, Paul Raud.

simees Ene

500 lauljat, koorijuhid ja žürii — õppisime
palju. Saaremaa Ühisgümnaasiumis oli
tegemist fenomenaalse meeskonnatööga, mis
tagas ürituse sujuvuse ning emotsionaalsuse,
andis ideid eelkõige osale

osas gümnaasiumi direktor Viljar Aro.
Laupäev — konkurss-festivali avamine, kus
laulis, liikus ja deklameeris kooli luuleteater. 
Autasustamine — läbikomponeeritud terviklik
programm oma juhtide, lauljate,

kõige sinna juurde kuuluvaga: laulud, tantsud,
miljöö. SÜG! Me imetleme, me armastame
teid! Ärge ainult väsige!” 

Nii oli ots lahti tehtud. Teine samalaadne
konkurss toimus taas meie koolis 5.–6. dets.
1997. a. Osavõtjaid 13 koolikoori ligi 400
lauljaga. Kui esimesel konkursil tuli
kohustuslikus korras ette laulda saarlastest
heliloojate loomingut (P. Süda “Linakatkuja”
ning J. A
kiikriga”), siis seekord kuulutati eelnevalt
välja uute Saaremaa-teemaliste laulude
konkurss. Parimateks tunnistati A. Marguste
“See on Saaremaa” ja T. Kiilaspea “Saaremaa
kohal”. Need laulud tulidki siis korduvalt
ettekandele, esimene neist A, teine B
kategooria kooridele.

Festivalid läksid nii korraldusliku poole pealt 
kui meie Kreedo tulemuste poolest (II-III ning 
III koht) igati korda. Et ei peaks iseennast 
kiitma, siis teek

väärib festivali korraldus alates pidulikust 
avamisest kooli hümniga, festivali logost 
signatuurini, täpsest ja laitmatust korraldusest
ajagraafikust kin
ehtsaarlaslik olemine ja külalislahkus. On
peaaegu uskumatu, et selle taga on üks kool — 
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SÜG! Miks ta seda suudab? Kes ütles, et 
noorus on hukas?” (“Muusikaleht” nr. 1. 1998) 

Tundub, et tõesti — kõik läkski hästi korda. 
Seega tuli otsus: meisterdame rändauhinna ja

punktiarvestuse ja autasustamise kord.
Kolmele esimesele paarile riputati kaela 
bridžiliidu ametlikud medalid. SÜG-i
parimatena saavut

laseme festivali rändama. Vanast aegunud 
m tsasarvest sai ilus, läikiv ja originaalne
t
K
meie laps ükskord koju jälle ta

.4.3. E sed
juunior

eistrivõistlused toimusid 2. mail
1999 juba Kuressaares, Saaremaa Ühisgüm-
naasium

asid Andres Kuusk ja Indrek
Kuusk viienda koha. Sellel ja järgnevatel 
turniiridel meie kooli õpilaste poolt saavutatud 
tulemused on toodud lisas. 

d samuti Kuressaares, SÜGi
ruumides, korraldajaks Arne Loorpuu ja kooli

matuna tänaseni.

e
aies! Nii ongi läinud: ta on olnud Tartus,
uusalus ning nüüd taas Tartus. Ehk jõuab

gasi …
Kõik järgnevad Eesti juuniorpaaride meistri-
võistlused toimusi

3 esti lahtised meistrivõistlu
paaridele turniiribridžis

Arne Loorpu 

Esimesed Eesti meistrivõistlused juunior-
paaridele (turniiribridžis loetakse juuniorideks
kuni 25-aastaseid mängijaid) toimusid 1998.
aastal Tartus, millest Saaremaa Ühis-
gümnaasiumi õpilased osa ei võtnud.

Järgmised m

i ruumides. Korraldajaks füüsika-
õpetaja Arne Loorpuu juhendatav SÜG-i
bridžiring koostöös Eesti Turniiribridžiliiduga.
Esimesel SÜG-is korraldatud turniiril pandi
osalejate ja peakohtuniku poolt paika

bridžiklubi.

Alates 2000. aastast võtavad turniirist osa ka
lõunanaabrid lätlased ja aastast 2004
lisandusid leedulased. Tänu neile on võistluste 
tase tõusnud ning turniiri võib pidada 
rahvusvaheliseks (sellepärast ka sõna
“lahtised” turniiri ametlikus nimetuses).

Aastal 2001 toimus turniir esmakordselt
kolmesessioonilisena ja sellisena püsib ta
praktiliselt muutu

Osalejad ja ETBL on turniiri korraldusega
Kuressaares rahule jäänud, mistõttu turniirid
jätkuvad — igal aastal aprilli- või maikuus.

Pilk 2004. aasta b
Esiplaanil oleva laua taga võistlevad Karel

ridžitur
Keskü

niiri võistlussaali
la, Elen Kontkar, Mikk Tasa ja Ahto Pukk.
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3.4.4. Üleriigiline noorte solistide ja duettide 
konkurss

Oli aasta 1995, kui kooli direktori Viljar Aro
ettepanekul otsustati hakata meie koolis 
korraldama noorte lauljate konkurssi. Põhjuse
ürituse korraldamiseks andis vähene väljund
meie kooli laulusolistidele võimaluse puudu-
mine om ga võrrelda.

Sellise suurürituse organiseerimine valmistas

abi
ürituse õnnestumiseks osutas näitering Kreisis 

a taset teiste

Esimene konkurss pidi toimuma 1996. aasta
jaanuaris, kuid seoses kooli põlenguga lükkus 
üritus aasta võrra edasi. Aasta hiljem, 17.-19.
jaanuaril 1997, saigi Saaremaa Ühisgümnaa-
siumis toimuma Üleriigiline solistide
konkurss, mis oli pühendatud meie kooli

sünnipäevale. Kuna palju oli neid, kes soovisid
üles astuda duettidena, siis lülitati konkursi
kavva ka duettide osa ning muudeti võistluste
nimetust. Täna tuntakse festivali kui noorte
solistide ja duettide konkurssi. 

algul suuri raskusi. Kuna uus huvijuht töötas 
alles esimest aastast, puudus tal taolise ürituse
organiseerimise kogemus. Välja olid
kujunemata ka selle festivaliga seotud tavad,
neid tuli alles kujundama hakata. Suurt

Sirje Kreismaniga eesotsas. Nende poolt
korraldati töö nii majutuse, toitlustuse,
infoleviku kui ka turvamise alal.

Üleriigilise noorte solistide ja duettide konkursi 2002. aasta võiduduett Elina Toompuu ja Liisu Ots. 
Liisu pälvis toona solistina Grand Prix ja neidude juhendaja Sirje Medell parima juhendaja tiitli.

Seitsmel esimesel aastal oli konkursi
peakorraldajaks ja loominguliseks juhiks 
SÜG-i muusikaõpetaja Sirje Medell, kes
tegeles projektide kirjutamise, toetajate 
leidmise ja saateansambli ning žürii
kohaletoimetamisega. Kogu muu üritusega 
seonduv lasus huvijuht Diana Õuna õlgadel.
Kahel viimasel aastal (2004 ja 2005) on Sirje
Medell täitnud vaid konkursi kunstilise juhi
ülesandeid, kuna elutee muutused on ta
Saaremaalt ära Tallinnasse viinud. Konkursi

kohapealse organiseerimisega ja projektide 
kirjutamisega tegelevad nüüd huvijuhid Triino
Lest ja Diana Õun.

Konkurss kestab kaks päeva, traditsiooniliselt 
reedel ja laupäeval. Hindamisele lähevad neli
erinevat kategooriat: 5.–6. klass, 7.–9. klass,
10.–12. klass ja duetid. Hommikuti on
mõlemal päeval mikrofoniproovid koos 
saateansambliga. Reedel on esimene võistlus-
kontsert, kus konkureerivad 5.–9. klasside
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õpilased. Laupäeval aga astuvad võistlustulle
gümnaasiumiastme solistid ja kõik duetid. 
Õhtud on sisustatud kooli kabaree etenduse ja 
tantsupidudega.

Žüriisse on kuulunud läbi aastate tuntud
lauljad ja muusikud ning muud muusika-
maailma tegelased. Näiteks Ivo Linna, Koit 
Toome, Rolf Roosalu, Kadi Toom, Maiken,
Kersti Kuusk, Rein Laaneorg, Semy, Kalmet
Rauna, Mare Väljataga, Taniel Vares, Kerli 
Elvak, Heidy Tamme jt. 

Esimesest konkursist alates on lauljaid saatnud 
professionaalne saateansambel koosseisus Jaak 
Jürisson, Toomas Rull, Raul Vaigla, Taavo
Remmel (esimesel konkursil) ning helipuldis 
on nuppe keeranud Tanel Klesment.

Alates viiendast konkurist on meil olnud 
kuldsponsor IS Music Team eesotsas Raivo
Sersantiga, kes kuulus samuti žüriisse ning
jagas võitjatele auhindu. Aastate jooksul 
ilmnes ja süvenes festivali korraldajate ning
Rai
seetõttu on alates 2005. aastast on kuld-
ponsoriks kauplus Muusik Pärnust.

Korrald äga õnnelikud, et huvi
selle konkursi vastu on väga suur ja kahjuks 

Seni on m eie juurde 
tahetaks

ja klassiväline elu toetab õppetöös ja 
kasvatuses seatud eesmärke. Oleme püüdnud 
oma koolis seda põhimõtet järgida ja
tahaksime loota, et see on ka enam-vähem
õnnestunud.

3.5.1. Kooli traditsioonid 

Nüüd siis veidi lähemalt traditsioonidest, mis
on aastatega välja kujunenud ja püsima jäänud. 

Kümnendate klasside laager

Sellega kooliaasta augusti lõpus algab, 
kahepäevane laager, kus uutel klassidel on
võimalik tuttavaks saada. Neile tutvustatakse
kooli töökorraldust, antakse kätte teklid, külas 
käivad vilistlased, tegeletakse taidluse ja 
spordiga. Juba mitu aastat järjest on
kümnendikud laagris selgeks õppinud ka 
vähemalt 3 seltskonnatantsu. Toimub ka 
esimene klassijuhatajatund, kus valitakse 
klassiaktiiv ja tehakse esimesi plaane algavaks
kolmeks aastaks. Laagris jagatakse kõikidele

eb
käia esimene kuu koolis, selleks, et ülejäänud 
koolipere neid kiiremini ja paremini tundma

nime Jukukooli laager, mis asendab 
Jukude nädalat koolis. Laagrit aitavad
huvijuhtidel läbi viia abituuriumiõpilased.

, siis on see kogu
õppeaasta ainus üritus, kus kogu õpilaspere 
korraga koos saab olla. 

Kooli olümpiamängud

Saaremaa Ühisgümnaasiumis on olümpia-

vo Sersanti kontseptsioonide erinevus ning kümnendikele nimesildid, millega neil tul

s

ajatena oleme v

oleme igal aastal olnud sunnitud ukse taha
jätma nii mõnegi laulja. Päevad on küll
pingelised ja pikad, kuid kompensatsiooniks
selle eest on lauljate kõrge tase ja osalejate
rahulolu konkursi korraldusega.

eiega rahule jäädud ning m
e tagasi tulla.

Üleriigilise noorte solistide ja duettide
konkursi Grand Prix’de võitjad läbi aegade 

1997 — Liisi Koikson 
1998 — Liisi Koikson 
1999 — Kadi Toom
2000 — Sofia Rubina 
2001 — Raimondo Laikre 
2002 — Liisu Ots 
2003 — Eliisa Kõiv 
2004 — Karl-Jörgen Viskus 
2005 — Anna-Liisa Supp ja Johanna Ratt 

3.5. Traditsioonid ja sündmused 

Üks kool saab olla tugev vaid siis, kui tal on
välja kujunenud ka oma kindlad traditsioonid 

saaks. Alates 2004. aasta augustist kannab 
laager

Esimene september

Kogu kooli ühine rongkäik läbi kesklinna 
lossihoovi, kus toimub õppeaasta ava-aktus. 
Kuna õpilasi on koolis palju

Jukude pidu 

Kõik kümnendikud tutvustavad oma klasse, 
korraldavad võistlusi ja viktoriine, panevad
abituuriumi proovile. Abituriendid ristivad
Jukusid. Peol esitavad Jukud kümnendike
laagris õpitud seltskonnatantse.

mänge peetud kuuel korral. Mängud toimuvad
samal aastal, kui pärisolümpiat peetakse. Tänu
kehvadele lumeoludele, oleme saanud pidada
vaid ühe taliolümpia 1994. aastal.

 51 



KLASSIVÄLINE TEGEVUS T. Lest ja D. Õun 

Osa võtavad õpilased 1.-12. klassini, iga klass
kujutab üht maad oma kindla nime ja
sümboolikaga (maale mõeldakse välja oma
nimi ja kujundatakse lipp ning ühtne vorm).
On olemas SÜG-i olümpiahümn, lipp ja
maskott. Mängude esimesel päeval Toimub
avatseremoonia — rongkäik ja kultuuriprog-

on
kindlalt veendunud, et taoline üritus tavalise

hüpe, ratsutamine,
tagurpidi paaris odavise, palli püüdmine

ning
päevast kujunes sügisene spordipäev. 2002. 

ramm. Teisel päeval võisteldakse. Õpilased

spordipäeva asemel on palju põnevam ja
sisukam.

Esimesed olümpiamängud said teoks 1992.
aastal. Avatseremoonia linnastaadionil oli
pidulik ja võimas, parodeeriti Barcelonat —
esinesid võimlejad, ooperisolistid, kohal oli
tema kõrgus Kuninglik Paar. Võistluspäeval
võis näha igasuguseid huvitavaid alasid — 
kuulijänn, tagurpidi kaugus

etteviskelt jne. Vanuseastme 7.-12. klass
üldvõidu sai Edumaania Khaaniriigi Haarem
ehk 12a klass. 

Ka esimesel taliolümpial olid mitmesugused
nalja-alad — paaris suusatamine, bobisõit,
lumepallihoki, paaris ilusuusatamine, laske-
suusatamine jne.

Aastatel 1996, 2000, 2002 (asendas
taliolümpiat) ja 2004 toimunud mängudel olid
võistluspäeval tõsiseltvõetavad alad

aasta teemaks oli loomariik, 2004. aasta
teemaks legendid ja müüdid läbi aegade.
Viimasel kahel korral on mängude avamine
toimunud kooli staadionil. Et Kooli spordiplats
ikka veel linnavalitsuselt renoveerimisraha
ootab, viidi võistlused läbi siiski Kuressaare 
Linnastaadionil.

Võistkond 4B klassist valmistub koos klassijuhataja Sirje Essiga Saaremaa Ühisgümnaasiumi 2004. 
aasta olümpiamängude avatseremooniaks.

Õpilasesinduse valimine
Eelnevalt pannakse üles kandidaate tutvus-

Iga 7.-12. klassi õpilane saab kandideerida
õpilasesinduse vabadele kohtadele. Koolis
valitakse õpilasesindus demokraatlikul teel.

tavad stendid, et valijad (kõik 5.–12. klasside
õpilased) saaksid valida neile enim sobiva 
kandidaadi.
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Mälumäng

Mälumäng toimub kord kuus, gümnaasiumil I 
poolaastal, põhikoolil II poolaastal. Mälumäng
on mitmevooruline, iga voor on kindlal teemal,
näiteks keeled, reaalained, ajalugu, loodus jne.
Võitjad selguvad kõikide voorude kokku-
võttes.

Maastikumängud

Meeldivaks traditsiooniks on kujunenud 1.–12.

isel päeval kooli
petajatele korraldab

Tantsu-

uusikat ka Sirje 

Ei saa mainimata jätta klassidevahelist 

taidluses ja spordis.
Esimesel poolaastal võistlevad omavahel

iaõhtu

akse kooli

sse, et seal aeg maha võtta 
Kuulatakse luulet,
u.

ele jõulupidudele:
kam r nni-
kon rd ahe-
tunnid, iku-
disk rii,
luul a
aedades ja haiglas, kirikukontserdid 
algk ss
ühis n lossi
kapiitlis esitamisele
sam i
vas õ le
järgneb al
saab t klasside
lava t

Toi b et
koolima
külaliste
teinud koolile kingitusi. Kooli sünnipäevaks 

klasside õpilastele korraldatud maastikumäng
— orienteerumised kooli ümbruses, lossi-
hoovis ja Kuressaare linnas. 

Õpetajate päev 

Koolis tähistatakse seda päeva esimesele
oktoobrikuu pühapäevale eelneval reedel.
Neljapäeval toimub võimu üleandmine
pärisdirektsioonilt ja õpetajatelt abituuriumile.
Viimased hakkavad järgm
haldama ja tunde andma. Õ
abituurium mitmesuguseid ettevõtmisi ja
üllatusi. Viimastel aastatel on selleks olnud 
näiteks väljasõidud. Õpetajaid on viidud 
Nasvale, Kaali, Lümandasse, Kuressaare
linnas erinevatesse kohtadesse — piima-
kombinaati, Leivatehasesse, lasteaeda, huvi-
keskusesse, ööklubisse, sanatooriumisse ja 
Kassi kohvikusse. Päeval annavad õpilased 
õpetajatele kontserdi ja õhtuse peo koos 
eeskavaga korraldavad õpilastele õpetajad 
(teemadeks Maxi Missi ja Misteri valimised,
Horoskoop, Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi, 
filmiõhtu, Galakontsert, telemängu Nõrgim
lüli parodeerimine, Kabaree jne.). 
muusika eest hoolitsevad meesõpetajatest
diskorid (Arne Loorpuu, Indrek Peil, Kunnar
Sink ja Veljo Volke). Esimesel õpetajate
diskol (1995) valis m
Kreisman. Õpetajate esinemistel on 21 aasta
pikkune ajalugu. 

Õpetajate päevale eelneval neljapäeval
korraldab nõukoda õpetajatele lõõgastava
puhkeõhtu erinevates Kuressaare linna
saalides.

Isadepäev

Isadepäeva tähistamisega on Saaremaa
Ühisgümnaasiumis seotud põhiliselt alg-
klassid. Antakse kontsert isadele, toimub
ühiseid spordivõistlusi ja klassiõhtuid.

Kooli TOP

võistlusmängu Kooli TOP, mis sai alguse
1996/97 õppeaastal. Tegemist on mänguga,
kus klassid võistlevad nii mälumängus ja
nuputamises kui ka

gümnaasiumiklassid, teisel poolaastal aga
põhikooliklassid. Aastatel 2000–2004 toimus
mäng vaid põhikooliklassidele, õppeaastast 
2004/05 ka gümnaasiumiklassidele.

Mälestuspäev ja nostalg

Mälestuspäeva tähistamine sai alguse seoses 
kooli tulekahjuga 1995. aastal. Iga aasta 12.
detsember algab kooliperele Kuressaare
Laurentiuse kirikus hommikuse mälestus-
teenistusega. Üheskoos meenutat
jaoks kalleid inimesi, keda meie seas enam ei 
ole. Abituriendid viivad surnuaedadesse
küünlad. Mälestuspäeva eelõhtul on luuleteatri 
Krevera eestvedamisel kõikidel võimalus
koguneda kooli aula
ja elu üle mõtiskleda.
kauneid laule ja muusikapal

Jõulunädal

Jõulunädalaks valmib igal aastal põhjalik 
eriplaan. Mõned näited sellest, mis toimub
lisaks traditsioonilist

me koori ja ansamblite vahetu
tse id, algklassidele muinasjutuv

päkapikkude jõukatsumised, homm
od kooli õuel, jõululaat või -lote
ete tri nostalgiaõhtu, esinemised laste-

idele, kammerkoori jala luuleteatri
ko tsert linnarahvale Kuressaare

aalis. Viimane kava tuleb
kapiitlisaalisut toimuval direktori 

tuv tul kõigile kooli töötajaile. Vastuvõtu
õpetajate jõulupidu, kus igal aast

eoks üheteistkümnendaste
sta ud kabaree esietendus.

Kooli sünnipäev

mu kontsert-aktus, mis leiab tavaliselt as
ja ees. Läbi viiakse vilistlastest
ga klassijuhatajatunde, klassid on
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selgub itja.
Võidutö ja
õpilastele tänuks tehtu eest. Juubeli-
sünnipä d
aktused. On olnud ka ühine suur kringli-
söömine andnud
omaküp

Viim st ale
pühenda ste
nädal: kooli viktoriin 1.-12. klassini, karaoke-
võistlus, kabaree-etendus kooliperele ning
mitmed erinevad kontserdid ja etendused. 

Karaokevõistlusest võib osa võtta igast 5.–12. 
klassist 1–2 õpilast. Nad esitavad ühe endale
meelepärase laulu. Laulu põhiettekandjat võib 
saata taustlauljate või -tantsijate grupp.

Või s petajad ning
direktor

Vilistlas stal
jaanuari
uus kabaree-etendus. Üritusel osalevad
peamiselt nooremad vilistlased. Tantsu-
muusikat valivad meesõpetajatest diskorid. 

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

Eesti Vabariigi aastapäevaks selguvad kooli
omaloomingukonkursi võitjad, aktusel on 
tavaliselt külaliseks olnud mõni tuntud poliitik.
Toimuvad vastavasisulised klassijuhataja-
tunnid.

ka kooli joonistuskonkursi võ
ö kingitakse tublimatele õpetajatele

evadel toimuvad kooli aulas piduliku

, kringlisse on iga klass
setatud osa.

a el aastatel on kooli sünnipäev
tud terve huvitavate ettevõtmi

stlu est võtavad osa ka kooli õ
.

Vilistlasõhtu

õhtu korraldatakse igal aa
s-veebruaris, eeskavaks järjekordne

Direktori 1999. aasta jõuluvastuvõtul austati ju ari matemaatikaõpetajat Valentin Oopkaupa 

Huumoriõhtu

Huumoriõhtu kujutab endast ühel kaunil
aprillikuuõhtul toimuvat vahvat koosviibimist
koos Krevera, Kreputlaste, lõbusa publiku ja 
hea tujuga. Paaril viimasel aastal kannab üritus 
nime Kelmikas kerglane kevadõhtu ning see
viiakse läbi kooli kevadpäevade raames.

Direktsiooni vastuvõtt

ubil

Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktsiooni
vastuvõtt on mõeldud parimatele ja tublimatele
õpilastele ja nende vanematele ning õpeta-
jatele. Alates 2000. aastast kuulutatakse välja 
10 parimat õpilast kolmes valdkonnas.
Õpilaste paremusjärjestus teaduses, taidluses
ja spordis selgitatakse välja spetsiaalse punkti-
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süsteemi alusel, mis arvestab maakondlikel,
vabariiklikel ja viimastel aastatel üha enam ka
rahvusvahelistel olümpiaadidel, konkurssidel
ja võistlustel saadud kohti (vt lisa).

Direktsiooni vastuvõtul kuulutatakse välja ka
kooli Aasta Õpilased ja Aasta Õpetaja (vt lisa).
Seda auväärset nimetust on võimalik saada 

kevadkontsert ja õpilastööde
näitus.

, üllatusi.
Selgitatakse välja parimad abituriendid 

lassid annavad kontserdi ja sellele
järgneb tutijooks. Õhtul on olnud abituuriumil

tuste kätte-
andmine. Aktusele järgneb kooli juures
tammeistutamine ja õhtul toimub koos-
viibim
te

3

sseastumiskatseid
kontsert ja sel ajal, kui vanemad olid

kmed
ritus toimus neli aastat.

n esimesse klassi sissesaamise
kord muutunud. Lapsed käivad eelkoolis, kus 

ina.

otsustas SÜG Sihtasutus välja panna preemiad

vaid üks kord elus. Vastuvõtuga samal päeval
toimuvad kooli

Juhanite pidu

Juhanite peo korraldavad kevadel abituu-
riumile kümnendate klasside õpilased. Õhtu on
täis erinevaid võistlusi, konkursse

tantsus, laulus, kunstis jne.

Tutipäev

Tutipäev on abiturientide viimase koolikella 
päev. Toimuvad klassijuhatajatunnid, esime-
sed k

pidu — kas ühine kogu lennul või klassiti, see
on erinevatel aastatel erinev. On olnud ka
klasse, kel sel päeval ilus traditsioon kõikide
klassikaaslaste kodud läbi käia. 

Vilistlaste kokkutulek 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi vilistlaste kokku-
tulek toimub suvel iga viie aasta järel.
Traditsiooniliselt on kokkutuleku programmis
kalmistu külastamine, kõigi lendude ühine
rongkäik lossihoovi, kus toimub kontsert-aktus
ning teeneliste ja auvilistlaste nime

ine koolimajas. Sellel esinevad koolis
gutsevad taidluskollektiivid.

.5.2. Uued traditsioonid ja ettevõtmised

Aastatel 1995–1999 toimusid raadio Kadis 
meie kooli elu kajastavad iganädalased
raadiosaated. Esimene raadiosaade oli terves
ulatuses eelnevalt stuudios valmis lindistatud.
Ülejäänud saated kõlasid otse-eetris. Algus-
aastatel toimetust ei olnud — iga saate eest
vastutas eraldi inimene. Viimased kaks aastat 
töötas raadiosaadete toimetus, mille töö eest 

vastutasid gümnaasiumiõpilased Marko Kiisa,
Kairi Õun ja Erli Kontkar.

Kevadel 1998 algatas õpilasesindus uue vahva
ettevõtmise. Vastsetele esimesse klassi
tulijatele toimus pärast si

koosolekul, mängisid õpilasesinduse lii
aulas lastega. Taoline ü
Nüüdseks o

nendega nii õpitakse kui ka mängitakse.

Sügisel 1998 käivitus uus ülekooliline
võistlussari informiin, mille ülesandeks oli 
arendada vajalikku informatsiooni leidmise
oskust teatmeteostest, Internetist, kaartidelt,
skeemidelt ja tabelitest; loogilist mõtlemist,
aineteadmiste integratsiooni, sõnastuslikku
täpsust, ladusat meeskonnatööd ja aja
ratsionaalset kasutamist. Võistluse eestveda-
jaks oli õpetaja Mia Rand. Osa võtsid 2.–12. 
klasside viieliikmelised võistkonnad. Informiin
toimus kord veerandis kooli raamatukogus.
Eraldi arvestust peeti algklasside, põhikooli ja
gümnaasiumi osas. Taoline ettevõtmine kestis
kolm õppeaastat. Informiinist kasvas välja
õpioskuste olümpiaadi ettevalmistuse ring. 

Septembris 2001 sai alguse uus üle-eestiline
ettevõtmine — Euroopa keeltepäeva vikto-
riin. Esimene viktoriin toimus erinevates
maakondades ühel ja samal ajal. Küsimused
saadeti vahetult enne algust arvuti teel ja meie
kooli aulas olid koos Saare maakonna
gümnaasiumide võistkonnad. Auhinnad oli
välja pannud haridusministeerium. Sellest sai
alguse tore viktoriin, mida juba kolm aastat on
koolisiseselt korraldanud võõrkeelte aine-
komisjon. Kahel viimasel aastal on see läbi
viidud 24-tunnise internetiviktoriin

Õppeaastal 2002/03 otsustati taas ellu äratada 
klassidevaheline võistlus. Klassid võistlevad 
omavahel õppeedukuses, mälumängudes,
taidluses, spordis. Kokkuvõtteid tehakse iga
veerandi lõpus. Aasta lõpus saavad
vanuseastmete võitjad rahalised preemiad.
2002/03 said 1000-kroonised preemiad vaid
esikoha-klassid. Alates õppeaastast 2003/04

järgmiselt: I koht — 3000.- Kr, II koht —
2000.- kr, III koht — 1000.- kr, IV koht —
650.- kr ja V koht — 400.- kr. 
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Samal õppeaastal hakkasid toimuma ka
taidlusülevaatused, mille motoks on “Ise
tehtud hästi tehtud”. Ülevaatuste eesmärgiks
on hoida kõrgel kooli vaimsust ja traditsioone.
Taidlusülevaatus koosneb kolmest voorust —
koolimood, mis on maakondliku ürituse 

mängu ka kooli direktsioon. 

School Fashion Show eelvooruks, tants ja 
liikumine ning muusika. Õppeaasta 2004/05 

taidlusülevaatuse üldvõitjaid autasustati
rahalise preemiaga: I koht — 500.- Kr, II koht 
— 300.- Kr ja III koht — 200.- Kr. 

Gümnaasiumiõpilased saavad end proovile
panna lauamängude turniiris. Klasside
võistkonnad mängivad kabet, malet, Aliast,
Reisi ümber maailma, Tsirkust jne. Aastal 
2004 kaasati

003. aastal.
oompuu ja Andres Lepik 

arutamist ja mõtlemist jagub mitmeteks
pikkadeks tundideks.

Laagris käivad õpilasesinduse liikmed,
klassivanemad ja igast klassist lisaks paar
aktiivset õpilast. Laager on kahe vahetusega 
— põhikool ja gümnaasium eraldi. Õpilas-

Lauamängutu
Esiplaanil mängivad malet

rniir 2
Arli T

Meie laagri tõsisemat poolt
sisustavad enamasti ajurünnakud, kus 

tmine iga 
aasta 31. augusti õhtul toimuv meeldiv

Kahele viimatinimetatud üritusele lisandus 
õppeaastal 2004/05 põhikooli rekordite
püstitamine. Rekordeid püstitakse ja purusta-
takse kaks korda aastas väga erinevatel aladel, 
näiteks kiiruse peale veejoomises, kätelseisus, 
hundirattaviskamises, raamat peas käimises,
käte abita pannkoogisöömises jne (vt. Lisa).

Õppeaastal 2003/04 taaselustati vana tradit-
sioon — sügisene aktiivilaager. Miks on 
sellist laagrit vaja? Eelkõige seepärast, et
kaasata enam õpilasi klassivälise töö
organiseerimisse ja aktiviseerida õpilaste
omaalgatust. Peale tõsise vaimutöö tegeletakse 
taolises laagris ka meelelahutuslike ette-
võtmistega.

esindus saab kohal viibida mõlemas vahetuses.

Alus pandi ka õpilasesinduse laagritele.
Mõeldud on see väljaspool oma kooli ruume
vaimutöö tegemise laagrina. Laager on alati 24
tunni pikkune.
3.5.3. Õpetajate seltsielu 

Alates 1992. aastast on suve ärasaa
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õppeaasta alustamise eelõhtu. Üritus leiab aset
Kuressaare linnuse siseõues. Sealt ei puudu
küünlad, laste poolt korjatud lilled, kooli poolt
pakutav vein ja kontsert. Erinevatel aastatel on 
esinenud Thea Paluoja ja tema juhendatav 
lauluansambel, Sirje Medell ja Tiit Paulus, 
vennad Johansonid, "Kuldne kvintett", 
metsasarveansambel Soomest, Ursel Oja 
laulustuudio, Kuressaare Muusikakooli
keelpillikvartett, Toomas Volli juhendatav 
laulustuudio Vaprad ja ilusad jt.

Tartu maraton on meie jaoks nüüd oma.
Võtame kaasa ka huvisuusatajad ja kiibitsejad-
kaasaelajad.

Õpilasesinduse eestvedamisel saab teoks 
õpetajate mälumäng, mis on toimunud
telemängude Kuldvillak ja Kes tahab saada 

miljonäriks põhimõttel. Ettevõtmine sai alguse 
õppeaastal 2002/03. Sel aastal jõuti kahel
korral oma teadmised proovile panna. Uudne 
mängustiil tekitas õpetajates palju elevust.
Esimese mängu võitis meeskond, kuhu
kuulusid Merike Kuldsaar, Anne Teigamägi,
Sirje Kreisman, Indrek Peil ja Aado Haandi.
Teise mängu võitsid Liina Truu, Kunnar Sink, 
Irena Sin
2004. aasta ve
liikmeteks olid
Haandi ja Urmas Kiil. 

aistepäevalgi püütakse midagi teha, mõni-
kord rohkemgi. Püüdjateks on peamiselt

atavad kooli naistöötajaid
moodi.

Õpilasedki hakkavad paremini õppima, sest 
õpetajad tahavad.” 

3.5.4. Muud ettevõtmised 

Tihti juhtub koolis ka midagi ebatradit-
sioonilist. Läbi aastate on koolis käinud 
huvitavaid külalisi, kontserte ning korraldatud
ka ise erinevaid koosviibimisi, konkursse, 
foorumeid. Järgnevalt mõned näited huvita-
vamatest ettevõtmistest:

Roomajate presentatsioon, millel
Toomas Prantstibel tutvustas oma
isiklikku roomajate kollektsiooni. 
Tantsuetendused organisatsioonilt 
Lehva lehva, mis tutvustasid tantsude 
erinevaid liike ja stiile.
Fredi ja Kreisipööra meeleolukas
etendus algklassidele Eesti 
Nukuteatrilt.
Mängufilmi Sigade Revolutsioon ja 
lastefilmi Ruudi osatäitjate otsimine
meie kooli õpilaste hulgast. 
Sõbrapäevale pühendatud 
alternatiivmuusikapidu Lõpu algus.
Meeleolukas päev Happy Day, mis

uviise.
töö Eesti Kontserdiga,

tavaid
o Linna, Antti Kammiste,

Mihkel Mattisen, Rondellus, Vill 

ent & Home

k, Viire Pors. Komas mäng toimus
ebruaris ja võiduka meeskonna

Reet Lulla, Irena Sink, Aado

tutvustas noortele tervislikke el
Meeldiv koos
kes on meile saatnud huvi
esinejaid: Iv

N

meesõpetajad, kes üll
igal aastal ise

Juunis, õppeaasta viimasel päeval, toimub
kooli töötajate üldkoosolek, millele järgneb
meeleolukas väljasõit kultuuriprogrammi ja
meeldiva kõhutäiega. Nende väljasõitude
käigus on Saaremaale mitu ringi peale tehtud 
ja otsaga Hiiumaalegi jõutud.

Kord paari aasta jooksul saab teoks õpetajate
välisreis. Eesmärgiks on külastada maailma
paremaid paiku. Nii on õpetajad üheskoos
saanud võimaluse ära käia Norras,
Prantsusmaal, Itaalias ja Kreekas.

Viljar Aro: ”Kõik see liidab ja on vajalik, sest
siis suudab rohkem ja siis tahab rohkem.

Valdmaa, Alar Haak ja Siim Selis. 
Rahvusvahelised keskkonna-
konverentsid Environm
Rahvusvaheline noortefoorum Voice

of Youth, kus õpilased arutasid 
võimalusi, kuidas noored midagi
maailma heaks ära saaksid teha.
Võeti osa ETV-s toimunud koolide 
võistlusmängust “Üks kahest”
Meie oma kooli muusikal
Lainetelaulune lugu (autor Ülo 
Vinter), osalesid kooli taidlejad ja 
huviringid ning samuti õpetajad. 
Tuleviku kompass on Saare 
maakonnas toimuv noorte info- ja 
haridusmess, millest võtab osa ka meie
kool.
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Päris oma muusikali “Lainetelaulune lugu” esietendus 24. aprillil 1998. 

3

3.6.1. Sporditegevuse üldine ülevaade 

ime Metsmaa

riietus- ning
duširuumid. Aastal 1999 läks õpilaskodus 

Aastatel 2000–2005 on koolis töötanud
eelpoolnimetatud õpetajatele peamiselt kerge-

unduvalt paranenud.
Võimlas tehti 2003. aasta suvel kapitaal-

3.6.2. Kooli traditsioonilised spordiüritused 

ka
Kuressaare teiste koolide õpilased.

.6. Sporditöö
leidnud sponsoreid inventari soetamiseks ning
võistlussõitudeks välismaale.

A

Aastatel 1995-2000 töötas koolis kolm
põhikohaga kehalise kasvatuse õpetajat: Aime
Metsmaa, Tiiu Haavik ja Enn Laanemäe.
Enamikus algklasside andsid tunde klass-
ijuhatajad ise. Spordibaaside olukord oli 
kesine. Staadion kasvas rohtu, võimlas ei ole 
remonti olnud. Pärast tulekahju remonditi
võimlemisklass ja tehti uued

käiku jõusaal. Olukord spordiinventari osas
jättis samuti soovida. Veidi on saadud 
korvpalle ja naelkingi. Kõrgushüppematid
põlesid tulekahjus ära, võimlemismatid on
vanad, kergestirebenevad ja korduvalt lapitud. 
Spordiinventari järele tuntakse puudust nii
kergejõustiku (kõrgushüppematid, kettad,
odad), kui ka sportvõimlemise osas (võimle-
mismatid, topispallid). Üht-teist on siiski
õnnestunud spordisaalide renditulude arvel
ning projektide korras hankida ja teha. Aastal
2000 avati tipptasemel uuendatud väline 
korvpalliplats. Korvpallipoisid ja võimlejad on

jõustikutreenerina lisaks ka Virge Treiel.
Sügisest 2004 õpetab 5. ja 6. klassi poistele 
kehalist kasvatust Ivar Metsküll. Neil aastatel 
on spordibaaside olukord t

remont. Viimaste aastate jooksul on saadud
piisavalt soetada spordiinventari — võimle-
mismatid, tõkked, kettad, odad, kuulid, topis-
pallid. Raha eraldati ka kahe akrobaatikaraja, 
kahe hoolaua, võimlemishobuse, kahe saali-
hokikomplekti, eraldusmärkide, korv- ja võrk-
pallide jaoks.

Aime Metsmaa

Kooli traditsioonilised spordiüritused on 
jätkunud läbi kõigi kümne aasta. Septembris
toimub iga-aastane sügisene spordipäev või 
kooli olümpiamängud. Oktoobris korralda-
takse sügisjooks, millest võtavad osa
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Sügisel leiab aset Kadri-Mardi võrkpalliturniir.
Novembris 2004 toimus see juba 21. korda.
Kui algaastatel oli see ühepäevane võistlus,
siis hiljem kasvas sellest kahel erineval päeval 
toimuv võrkpallivõistlus eraldi põhikoolile ja
gümnaasiumile. Huvi selle võistluse vastu on 
suur.

Võistluse eemärgiks on võrkpalli populari-
seerimine ja saarlaste vanade võrkpalli-

ine. Võistlused viiakse
kadripäeva vahelisel ajal.

Võistkonnas mängib väljakul 3 poissi ja 3

traditsioonide jätkam
läbi mardi- ja

tüdrukut. Selgitatakse välja parim poiss ja
tüdruk amatööride ja proffide hulgas.
Võistluste alguses heisatakse spetsiaalne
võistluste lipp. Võitjad saavad terveks aastaks 
enda kätte vimpli. Õpilased ise on vilekoh-
tunikud ja sekretärid. Esimesel kümnel aastal
mängisid kaasa ka õpetajad. Turniiri peakor-
raldajaks on olnud Aime Metsmaa

Klassidevahelise 2004. aasta Kadri-Mardi 
turniiri võitjad. Ees: Allar Raamat; seisavad: 
Ann Randmäe, Elen Kontkar, Vahur Poopuu, 

Mikko Laugen ja Ethel Ader 

Detsembrist aprillini toimuvad klasside-
vahelised korvpallivõistlused. Märtsis on
tütarlaste võimlemisvõistlus Miss Graatsia
ning aprillis-mais jalgpalliturniir. Mais toimub
ka kevadine kergejõustiku neljavõistlus. 
Erinevatel aastatel on lisaks traditsioonilistele
võistlustele korraldatud ka mitmeid muid

osa võtnud paljudest maakonna ja vabariigi 
spordivõistlustest kergejõustikus, korvpallis,
ujumises, võimlemises, purjetamises, TV 10
olümpiastardis, tennises, raskejõustikus, judos, 
males ja peotantsus

jõukatsumisi. Samuti on meie kooli õpilased

. Osaletud on ka mitmetel
rahvusvahelistel võistlustel.

toimu-

) sai lisaks

tal 1996/97 tegutses koolis kaks
eliitvõim osalesid
mõlema uriüritusel

onna võimlemis- ja 

3.6.3. Võimlemis- ja liikumisrühmade 
tegemised 1995-2005 

Tiiu Haavik 

Õppeaasta 1995/96 algas ettevalmistusega
suvel Tallinnas toimuval võimlemispeol
“Kalev 95”osalemiseks. Märtsis 1996
nud vabariiklikul ülevaatusel lubati kõik
rühmad osalema suurele Tallinna võimlemis-
peole “Gymnacopia 96”. Avapidustusel esineti 
kavaga ”Sõudmine”, mis tunnistati parimaks
spordiala kujutavaks kavaks ning rühm (Ursel
Velve, Liis Kupits, Helena Kreem, Evelin
Koppel, Maria Faust, Maarja Uulits, Mari 
Kald, Eilika Käsper, Erli Kontkar, Triin Sepp,
Kairi Õun, Helen Paju, Kristi Matt
veel võimaluse esineda parimate rühmade
galapeol Tallinna Linnahallis. Samal kuul
saavutas kooli 10.–12. kl. eliitrühm (Liis
Kupits, Ursel Velve, Evelin Raudsepp, Helena 
Kreem, Maria Faust, Evelin Koppel) Eesti
Koolispordiliidu võimlemisfestivalil laureaadi-
tiitli ja säravaima esituse eriauhinna. Augustis 
1996 osales kooli noorem põhikoolirühm
Helsingis rahvusvahelise võimlemislaagri töös. 

Õppeaas
lemisrühma. Novembris

d eliitrühmad Soome kultu
”Kaamos”. Nooremad võimlejad (6.–9. kl)
pääsesid Tallinnasse laste tantsupeole esinema.
Koolis toimus 12. maak
liikumisrühmade kokkutulek ning üheksas
võimlemisvõistlus Miss Graatsia. 

Augustis 1997 võitis 10.–12. kl. Rühm (Kairi
Õun, Eilika Käsper, Maarja Uulits, Kristi Matt,
Erli Kontkar, Helen Paju, Triin Sepp, Mari
Kald) Pärnu võimlemisfestivalil laureaaditiitli.
Novembris toimus Tallinnas võimlemisfestival
”Kauni rühiga ellu”, millel SÜG-i rühmad
võitsid kolm kuldauhinda. Juhendaja Tiiu
Haavik sai parima treeneritöö eriauhinna.

Kevadel 1998 võitsid põhikooli ja gümnaa-
siumi võimlemisrühmad 5. koolide kultuuri-
päevadel võimlemiskonkursil I kohad. Juuni
alguses osales kooli 7.–9. kl. eliitrühm rahvus-
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vahelisel võimlemisfestivalil Münchenis.
Esineti Müncheni Olümpiakeskuses. Koolis
toimus 13. maakonna võimlemis- ja
liikumisrühmade kokkutulek ning 10. võimle-
misvõistlus Miss Graatsia. 

1998. a. sügisvaheaja veetsid kooli kõige
nooremad võimlejad Lapimaal Sallas.
Võimlejad olid kutsutud esinema kohalikele 
pidustustele. Veebruaris 1999 toimunud
võimlemisfestivalil Kauni rühiga ellu võideti
kaks kuld- ja üks hõbeauhind. Kevadel
korraldati koolis 14. võimlemis- ja liikumis-
rühmade kokkutulek ja 11. võistlus Miss
Graatsia.

Juunis 1999 osalesid kooli kõik rühmad
Helsingis TUL 100 suurtel võimlemis-
pidustustel STADI 10. Esinemistel pälviti
suurt tähelepanu Helsingi raadio tegi meie
võimlejatest erisaate.

Aprillis 2000 osalesid kooli võimlejad
Saaremaa esinduse koosseisus rahvusvahelisel 
võimlemisfestivalil Taanis Herningis. Festi-
valist “Easter 2000” võttis osa ligi 8000 
võimlejat. Saarlaste esindus sai korraldajate ja
pealtvaatajate lemmikuks koos Zimbabwe ja
Jaapani võimlejatega. Koolis toimus 15. 
maakonna võimlemis- ja liikumisrühmade
kokkutulek ning 12. Miss Graatsia. 

atega olid esinemas Helsingi Jyry
võimlejad. Hooaja lõpetas 13.-18. juunini meie

gümnaa-
siumiõpilased ning algklassiõpetajad Kersti 

usvaheline võim-
lemislaager, millest võtsid osa ka meie

2002 toimusid koolis muidugi ka
traditsiooniks saanud 14. Miss Graatsia ja 17.

ja kaks
kuldauhinda. Aprilli algul toimus koolis 

us Keilas vabariiklik Eesti
Koolispordiliidu võimlemisvõistlus. SÜG-i

Õppeaastal 2004/05 alustavad tööd kaks

eis
Salla Kultuuripäevadele Lapimaale.

Juunis 2000 toimunud Saare maakonna
tantsupeol esines 40 SÜG-i võimlejat. Koos
meie võimlej

koolis toimunud võimlemislaager.

Õppeaasta 2000/01 algas ettevalmistustega
pidustusteks “Kalev 100”. Võimlemis-
pidustustele otsustasid minna kõik SÜG-i 
võimlemishuvilised põhikooli- ja

Truverk ja Margit Mägi oma õpilastega.
Märtsivaheajal käis kooli eliitvõimlemisrühm
esinemas Sallas Lapimaal. Kevadel toimus
koolis 13. Miss Graatsia võimlemisvõistlus
ning vabariiklik võimlemisrühmade ülevaatus 
“Kalev 100”. Sel õppeaastal käivitus koolis 
rühihäiretega laste ravivõimlemise projekt. 
Augustis 2001 toimus Saaremaa Ühisg-
ümnaasiumi ruumides rahv

võimlejad.

Märtsis 2002 võideti Eesti Koolispordiliidu
10.–12. kl võimlemisrühmade võistlustel
Paides II koht ja tunnustusauhind. Võistkonda 
kuulusid Kadri Sarjas, Mari Sarjas, Eliis 
Keidong, Maia Vipp, Liisi Tilts, Merlin Sepp. 
Kevadel

maakonna võimlemis- ja liikumisrühmade
kokkutulek.

Novembris 2002 oli kooli võimlejatel au
esineda Helsingi Savoy teatri laval. Kooli
gümnaasiumi-ja põhikoolirühm esindasid
saaremaa võimlemist Helsingi Jyry 100
juubelipidustustel. Veebruaris 2003. osalesid 
SÜG-i rühmad võimlemisfestivalil “Kauni
rühiga ellu”. Tulemuseks oli üks hõbe-

võimlemisvõistlus Miss Graatsia, seekord
kandis see järjenumbrit 15. Maakonna 18.
võimlemis- ja liikumisrühmade kokkutulekul 
tuli laureaadiks 3.–5. kl. lasterühm (Airike
Vipp, Marta Neeme, Karmen Benno, Liis 
Valma ja Kaisa Papp) ja gümnaasiumineiud
(Eliis Keidong, Mari Sarjas, Maia Vipp,
Merlin Sepp ja Kadri Sarjas). Jätkus
võimlemine rühihäiretega lastega. Esimesel
juunil 2003 korraldati maakonnas esimest
korda suurüritus “Polkast rockini”. Liikumis-
rühmade üldjuhiks oli õpetaja Tiiu Haavik. 
Meie koolist osalesid kõik võimlejad. Augustis 
toimus koolis rahvusvaheline võimlemislaager.

Õppeaasta 2003/04 kulges tantsupeo egiidi all. 
Kavaga “Mets elab” esines staadionil koos
oma õpilastega ka õp. Tiiu Haavik. Veebruari 
lõpus 2004 toim

neidude rühm saavutas II koha. Kevadel
toimus koolis 16. Miss Graatsia võistlus. 
Aprillis osaleti edukalt II õpilaste omaloo-
minguliste võimlemis- ja liikumisrühmade
konkursil. Mais võeti osa Muhus toimunud
“Polkast Rockini II” ja juunis Kaali
laulupäevalt. Jätkus töö rühihäiretega lastega. 

võimlemisrühma (põhikooli- ja gümnaasiumi-
rühm). Tööd jätkavad rühihäiretega laste 
võimlemisrühmad. Koolis on rühihäiretega
laste arv tunduvalt vähenenud. Juunisse 2005 
on planeeritud rahvusvaheline võimlemis-
laager ning juulisse võimlejate esinemisr
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SÜG-i võimlemisneiud 2002. aastal Helsingis Savoy teatris Jyry juubelipidustustel
I rida: 1. Bret Kuldsaar, 4. Egle Niitvägi, 5. Kristi Kuldsaar 

II rida: juhendaja Tiiu Haavik, Anu Tilk, Kadri Pultsin, Janika Sarantšuk, Mari Pultsin,
Laura Pihlakas, Kadri Sarjas, Helena Tisler, Mari Sarjas

3.6.4. Kergejõustik 

Virge Treiel 

Aastatel 1997–1999 olid sisekergejõustikus 
tulemused tagasihoidlikud, 2000 aastal aga 
tunduvalt parmad. Kui 1997. aastal võideti 
maakonna sisekergejõustiku võistlustel 8 ning
1998. ja 1999. aastal vaid 2 meistritiitlit, siis 
2000. aastal tulid maakonna sisekergejõustiku 
meistriks meie õpilased juba kümnel korral. 
Sise- ja välisvõistlustel kokku teenisid aastatel
1997–2000 enim meistritiitleid Mikk Tasa (6),
Meelika Mašnova (4) ja Anneliis Maripuu (3
meistritiitlit).

Võistlushooajast 2001 oleme taas osalenud 
ühel vabariigi suuremal kergejõustiku-
võistlusel TV 10 Olümpiastarti. Siis tuli 
Saaremaa Ühisgümnaasium TV 10 Olümpia-
stardi hooaja kokkuvõttes neljandale kohale,
individuaalselt oli Mikk Tasa mitmevõistluses

kolmas. Üksikaladel jõudsid esikosmikusse
Mikk Tasa ja Robert Valge.

Aasta hiljem (2002) saavutas SÜG TV 10 
Olümpiastardi hooaja kokkuvõttes 13. koha.
Individuaalselt oli Linda Treiel mitme-
võistluses teine. Üksikaladel jõudis esikolmi-
kusse Helerin Opp. Eesti sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel tuli Mikk Tasa B-klassis 
60 m tõkkejooksus kolmandale kohale, mitme-
võistluses teisele kohale. Eesti Noorte meistri-
võistlustel oli Mikk Tasa 300 m jooksus teine, 
100 m jooksus kolmas. Eesti Koolispordiliidu
vabariiklikul D-klassi neljavõistlusel tulid
meie kooli tüdrukud (Linda Treiel, Kardi Pulk,
Maari Talvist, Triinu Ollema, Helerin Opp) 
teisele kohale. Poisid ja tüdrukud tulid kokku 
esimesele kohale.

TV 10 Olümpiastardi 2003. aasta hooaja 
kokkuvõttes olime seitsmendad, individuaal-
selt tuli Linda Treiel mitmevõistluses esime-
sele kohale, üksikaladel jõudsid esikolmikusse
Linda Treiel, Enar Ool. 
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, Mikk Tasa ja Sven Saaretalu 13. aprillil 2005
jooksu Kuressaare vastavatud uues spordihallis

Meie tublid kergejõustikupoisid Talis Kirs, Andri
pärast SÜG-i sisekergejõustiku meistrivõistluste

Põrk
60 m

13. mail 2005 Türil toimunud Eesti Koolispordi Liidu C-klassi neljavõistlusel sai SÜG 26 kooli seas 
võisteldes nii tüdrukute võistkondliku kui ka koolide üldarvestuse esikoha. Pildil keskenduvad meie

tüdrukud 500 m jooksu stardiks: Linda Triel (116), Helena Vokk (108) ja Teele Treiel (113) 

Eesti Noorte sisekergejõustiku võistlustel tuli
Mikk Tasa 2003. aastal A-klassis 60 m jooksus 
kolmandale ja Eesti A-klassi mitmevõistluse
meis
kolmandale kohale. Eesti Koolispordiliidu 
vabariiklikul D-klassi neljavõistlusel tulid

meie kooli tüdrukud (Linda Treiel, Kadri Pulk,
Helena Vokk, Annemarie Randla, Siiri-Liis 
Metsmaa) kolmandale kohale. 

kuvõttes tulime koguni teisele kohale.

trivõistlustel kuuendale ning teivashüppes
TV 10 Olümpiastardi 2004. aasta hooaja kok-
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Individuaalses mitmevõistluses tuli
esele ja Sander Sooäär kolm

Linda
andale

ikusse jõudsid 

tluste teatejooksudes osalesid Mikk
Tasa ja Andri Põrk Saaremaa A-klassi poiste 

klassi 110 m tõkkejooksus esimesele ja

õkkejooksu
rekordi püstitanud võistkonda (1.02,81).

inda Treiel, Helena
Vokk, Triinu Ollema, Annemarie Randla, 

.6.5. Rahvastepall

Aime Metsmaa

Sügisel 1998 õnnestus Saaremaa Ühisg-
ümnaasiumil Saare maakonna rahvastepalli 
meistrivõistlustel võita D-klassi esimene koht. 
Võistkonda kuulusid Timo Müür, Timo
Ojavee, Allar Raamat, Karli Kasin, Raido 
Soom, Kaarel Väer, Krista Vahter, Karin Õun,

agmar
Reinumägi, Liina Malk, Annemarie Randla,

Enn Laanemäe

Ühisgümnaasiumi noormehed kui ka neiud

Eesti Koolispordiliidu meistrivõistlustel 10.–

sematel aastatel
alagrupist edasi ei pääsetud.

Tublilt mängisid 6.–7. klassi poisid Eesti
Koolispordiliidu meistrivõistlustel 2000. 
aastal. Finaalist jäädi vaid napilt välja. 

Selle perioodi üheks tippsaavutuseks võib
lugeda võistlusreisi Ameerika Ühendriikidesse
Põhja-Carolina osariiki Fayetteville’i. Seal oli
meil võimalus mängida neli mängu kohalike 
koolidega ning meie suureks üllatuseks

Treiel esim
kohale. Üksikalade esikolm
Sander Sooäär, Linda Treiel, Kadri Pulk ja
Teele Treiel. Talvisel Balti mitmevõistluse
matšil tuli Mikk Tasa A-klassis teisele, Eesti
mitmevõistluse sisekergejõustiku meistri-
võistlustel kolmandale ja Eesti Noorte
sisekergejõustiku meistrivõistlustel teivas-
hüppes kolmandale kohale. Eesti Noorte
meistrivõis

4×110 m tõkkejooksu võistkonnas, kes
saavutas teise koha. Samal jooksudistantsil
kuulus B-klassi meeskonda Sander Sooäär ja
saavutas kolmanda koha.

Balti noorte 2004. aasta mitmevõistluse matšil
tuli Mikk Tasa viiendale, 110 m tõkkejooksus 
esimesele; Eesti noorte meistrivõistlustel A-

kaugushüppes neljandale kohale. Rukkilille-
mängudel võitis ta nii kümnevõistluse kui ka 
200 m jooksu. Eesti meistrivõistluste A-klassi
mitmevõistluses oli ta teine.

Aastal 2005 osalesid meie noored kolme
maakonna rekordi püstitamisel. Mikk Tasale
kuulub Saare maakonna rekord A-klassi
kümnevõistluses (6530 p) ja 110 m tõkke-
jooksus (14,61 s). Mikk Tasa ja Andri Põrk
kuulusid A-klassi 4×110 m t

Eesti Koolispordiliidu korraldataval vaba-
riiklikul C-klassi neljavõistlusel tuli SÜG-i
võistkond (Kadri Pulk, L

Sander Sooäär, Silver Ool, Enriko Laanemäe,
Mihkel Lember ja Hindrek Pulk) teisele
kohale. Eraldi arvestuses saavutas teise koha
ka tüdrukute võistkond (Kadri Pulk, Linda
Treiel, Helena Vokk, Triinu Ollema,
Annemarie Randla ja Teele Treiel), kes sellele
järgneval Balti matšil saavutas esimese koha.

Elen Kontkar, Tuuli Sooäär ja Liis Suluste.
Aasta hiljem (sügisel 1999) saavutati
maakonna D-klassi rahvastepallivõistlustel
kolmas koht. Koolispordiliidu 2002. aasta
vabariiklikul rahvastepallivõistlusel tuli kooli 
D-klassi tüdrukute võistkond (Kadri Pulk, 
Linda Treiel, Helena Vokk, D

3

Liisi Räim, Madli Villsaar, Annemari
Hallikäär, Liis Aru, Helerin Koppel ja Mari
Männa) teisele kohale. E-klassi poiste
rahvastepallivõistkond (Martti Keel, Oliver 
Mõru, Mihkel lember, Tauri Arnus, Henri 
Allik, Artur Rihvk, Kunnar Kokk, Mihkel 
Mägi, Jörgen Matt ja Ott Aljas) saavutas
kolmanda koha. 

3.6.6. Korvpall

Korvpalliaastad 1996-2000 

Maakonna koolidevahelistel võistlustel oldi
aastatel 1996–1999 pidevalt Kuressaare
Gümnaasiumi järel teised. Kuid 2000. aastal 
said võidurõõmu tunda nii Saaremaa

(1999. aastal olid neiud kolmandad). On
osaletud ka maakonna meeste meistri-
võistlustel. Aastal 1998 oldi üheteist-
kümnendad, 1999. aastal seitsmendad ja 2000.
aastal esimesed. Eesti Koolispordiliidu
võistlustel Sprite Cup 8.–9. klassile võideti
1997. aastal tsoon, kuid poolfinaalist edasi ei 
pääsetud. Aasta pärast mängiti juba finaalis ja 
saavutati teine koht. Samal aastal (1998) oldi
ka Eesti Koolispordiliidu meistrivõistlustel 8.–
9. klasside noormeeste arvestuses kolmandad.
Samade poistega võideti ka Eesti „Jõud“
meistrivõistlused.

12. klassi noormeestele läks 2000. aastal hästi 
ja võideti teine koht. vara
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suutsime neid kõiki võita: Fayett
Academy, Northwood Temple, South Viev 

ville Christian Sch

eville

ool.

eks oli Eesti A-klassi
õistluste pronksmedalite

i.

EKSL A-kl MV (Vichy Cup) I koht. Selle
aasta tulemuste õnnestumisele aitasid kaasa C-
kl Kaur Väer, Kaarel Väer, Villu Viidul, Raido 
Soom, Allar Raamat, Karli Kasin; A-kl ja 
täiskasvanute võistlustel Rene Kiil, Kristo
Teder, Janar Rahumeel, Peeter Salong, Taavi
Mets, Marko Saar, Ralf Kalm, Mihkel Pärn,
Mihkel Kombe.

2002. a. toimus langus, sest lahkusid võtme-
mängijad Rene Kiil, Janar Rahumeel, Taavi 
Mets ja Peeter Salong. Saaremaa A-kl MV 
kaotasime finaalis Kuressaare Gümnaasiumile,
kuid samas oli jälle märgata nooremate poiste 
esilekerkimist — Saaremaa koolinoorte MINI-
kl MV I koht (Enriko Laanemäe, Mihkel 
Mölder, Mikk Arro, Silver Ool, Reimo Paivel,
Karl Keerberg, Enar Ool, Mihkel Lember,
Tauri Arnus, Ridgen Lina), B-kl. MV I koht 
(Kaarel Väer, Kaur Väer, Allar Raamat, Mikk 
Saarela, Kaarli Haandi, Raido Soom, Villu 
Viidul, Karli Käsin, Kaarel Kesküla, Martin
Lember). Saaremaa meeste MV saavutas SK 
Vesse võistkonna koosseisus I koha Kristo
Teder. Vabariigi esivõistlustel ei olnud 
võistkonnad veel
konkurentsivõim

2
järjest tunnistada Kuressaare
paremust. Tublilt jätkati maakonna meistri-

õistlustel — C-kl I koht (Mihkel Mölder, 

oormeestele saavutasime
IV koha (Allar Raamat, Raido Soom, Kaarel

tuli tunnistada
Kuressaare Gümnaasiumi paremust.

Eesti Koolispordi Liidu Lääne regiooni C-kl
MV jäi laeks neljas koht (Silver Ool, Mihkel 
Mölder, Reimo Paivel, Jörgen Liik, Rigden 
Lina, Karl Keerberg ja Enriko Laanemäe).
Samal hooajal tulid Enriko Laanemäe, Silver
Ool, Mihkel Mölder, Reimo Paive SK Vesse 
C-kl meeskonnas Eesti MV 12. kohale ja 
Lääne regiooni meistrivõistlustel suutsime
võita esikoha Haapsalu ees. 

Eesti Koolispordi Liidu B-kl MV langesime
10. kohale. Eesti B–1 (sünniaasta 1988) MV 
SK Vesse 14. koha saanud võistkonnas 
mängisid Kaarel Väer, Kaur Väer, Mikk 
Pavelson, Kaarel Teras, Kaarel Kruusmägi.
Saare maakonna meeste MV SK Vesse 
võistkonna koosseisus I koht Raigo Sooär, Alo 
Mikola.

Edukalt lõppes osadele noormeestele 2004. a. 
SK Vesse meeskonnas saavutasid Enriko
Laanemäe, Mihkel Mölder ja Silver Ool Lääne 
regiooni B-1 (90. a. sünd.) MV Haapsalu järel
II koha ning B–2 (89. a. sünd.) võistkonnas 
Kaarel Kruusmägi ja Enriko Laanemäe I koha. 

osseisus tulid Lääne
at,

2005. a. esimene pool kujunes SÜG-i 
korvpallivõistkonnale huvitavaks. Kool sai 

JVs, Fayette

Teiseks tippsaavutus
noormeeste meistriv
võitmine. Sellega tegime Saaremaal ajalugu,
sest varasematel aastatel pole ükski korv-
pallivõistkond nii kõrgele kohale jõudnud.
Kõiki selle perioodi tulemusi on aidanud 
saavutada Rene Kiil, Taavi Mets, Janar 
Rahumeel, Mart Undrest, Timo Arop, Jürgen
Lepper, Peeter Song, Kristo Tedre, Janis 
Kaubi.

Korvpalliaastad 2001–2005 

Viimase viie aasta jooksul on korvpallis olnud
nii tõuse kui ka langus

2001. a. oli teatud mõttes selle perioodi üks
edukamaid — Saaremaa koolinoorte C-kl. MV 
I koht, A-kl. MV I koht, meeste MV I koht, 

Enriko Laanemäe, Silver Ool, Karl Keerberg,
Reimo Paivel, Rigden Lina) ja ka B-kl I koht 
(Allar Raamat, Raido Soom, Martin Lember,
Miko Laugen, Kaarel Väer, Kaur Väer, Karli 
Kasin, Karel Kesküla, Mattias Põld, Mikk
Saarela. Eesti Koolispordi Liidu B-klassi
meistrivõistlustel n

esikümnesse tulekuks
.

SK Vesse võistkonna ko
regiooni A-kl. MV II koeline hale Allar Raam

003. a tuli noormeeste A-kl MV teist aastat
Gümnaasiumi

Mikko Laugen, Raido Soom, Karel Kesküla,
Karli Kasin ja Indrek Kajupank.

v

Väer, Kaur Väer, Karel Kesküla, Mikko
Laugen, Martin Lember, Mikk Pavelson).

Lääne regiooni MV tulid SK Vesse B-2 (1989.
a. sündinud poisid) võistkonna koosseisus III 
kohale (Kaarel Kruusmägi, Enriko Laanemäe,
Silver Ool). 

2004. a. jätkus Saaremaa koolinoorte MV 
tiitlimängudes edu — C-kl I koht (Silver Ool,
Mihkel Mölder, Reimo Paivel, Jörgen Liik,
Rigden Lina, Enriko Laanemäe, Hurmet
Heinmaa). A-kl ja B-kl

 64 



E. Laanemäe SPORDITÖÖ

õiguse esindada Eestit World School 
Basketball Championship Wroclawis.
Wroclawis 03-10.04.05 toimunud turniiril 
osales 24 riigi võistkonnad. Võistluse võitis
Türgi, teine oli Kreeka ning kolmas Hiina. 
Saaremaa Ühisgümnaasiumi võistkond
saavutuseks jäi 21. koht. Kaotasime Poolale
42:62, Inglismaale 45:59, Austriale 43:49,
Iirimaale 56:71 ja võitsime kaks korda Ungarit
57:54; 57:52 ja Taanit 71:28. See oli tõsine
korvpallivõistlus — oli mitmeid raskeid
mänge, saime hulgaliselt kogemusi ja
enesekindlust, et tulevikus hästi mängida.
Võistkonna koosseis: Kaarel Väer, Kaur Väer,
Siim Hiie, Toomas Seppel, Kaarel Teras, Mikk 
Pavelson, Enriko Laanemäe, Silver Ool, 
Mihkel Mölder. 

Üle kolme aasta suutsime jälle A-kl MV
finaalis võita Kuressaare Gümnaasiumi.
Mängisid: Kaarel Väer, Kaur Väer, Kaarel
Teras, Allar Raamat, Mikko Laugen, Raido
Soom, Karel Kesküla, Indrek Kajupank, 
Toomas Seppel, Siim Hiie ja Mihkel Mölder.
Võistkondade juhendajaks 2001–2005. a. on 
olnud Enn Laanemäe.

A-kl tüdrukud on osalenud Saaremaa kooli-
noorte MV, konkureerides Kuressaare
Gümnaasiumi, Orissaare Gümnaasiumi ja
Leisi Keskkooliga. 2001. a. oldi esimesed,
2002. a. teised, 2003–2005. a. kolmandad.
Võistkondi on juhendanud Aime Metsmaa.

Aprillis Wroclawis võistelnu
Hiie

aarel
elson

d korvpallimeeskond
, Toomas Seppel, Enriko Laanemäe
Teras, Mihkel Mölder, Indrek Kajupank, Silver
, Ants Pildre

Esireas Kaur Väer, Taavi Tõnus, Siim
Tagareas treener Enn Laanemäe, Kaarel Väer, K

Ool, Mikk Pav
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3.7. Kabaree 
 Toomas Kivi .

Saaremaa Ühisgümnaasiumi omaaegne
legendaarne noortejuht Toomas Kivi on
kirjutanud oma diplomitöösse “Saaremaa
Ühisgümnaasiumi traditsioonid”: 

“Oktoobrikuu on õige aeg hakata mõtlema
selle peale, et jõulude ajal on aeg näidata end
kooli 11. klassidel suurürituse korraldajana.
Neilt oodatakse traditsioonilist õpetajate
jõulupeo eeskava — kabareed.

Kabaree-etenduse juures ei ole nii oluline 
ainult see, kuidas ta kvaliteedilt välja tuleb,
vaid see, et üks lend elaks kokku, ilmuksid
välja liidrid, kelle vedada jääks koolielu
järgmisel aastal. Ja rõõmustav on see, et siiani
on iga lend võtnud kabareetegemist kui lennu
auküsimust ning mida lend edasi, seda
kvaliteetsemaks on programm läinud. On üsna 
tavaline see, et enne esietendust ei vaadata
kella ja proovid kestvad vägagi kaua, aga ega

keegi ju ei taha, et tema lend on eelmisest
viletsam. Ja kui esietendus on läinud priimalt,
siis tegijate rõõm on suur. Jaanuarikuus on 
oma gümnaasiumikaaslastele teine etendus,
mida iga meie kooli gümnasist peab auasjaks
vaatama minna. Nooremad sellepärast, et võtta 

Nüüdseks on see tore traditsioon lavale toonud 

tõdeda,
kunagises
säilitanud
üle ei sa ht etendust
antakse juba 10 korda. Meie kabaree-

eeskujuks
tõuseb k
kostüümid
sisult. Ku

malli järgmisteks aastateks, abituurium aga
vaatab etendust vanainimeselikult sõbralikult, 
kuid siiski vaatevinklist, et nende oma oli 
kindlasti parem.”

juba 15 kabareeprogrammi. Hea meel on
et traditsioon, mis kasvas välja
t puhkeõhtute konkursist, on tänini
oma populaarsuse. Publiku puuduse
a kurta ka siis, kui ü

traditsioon on tuntud üle kogu riigi ning
paljudele teistelegi. Iga aastaga

abaree tase nii oma kvaliteedilt,
elt, tehniliselt teostuselt kui ka

i kõrgele on võimalik lennata? 

SÜG-i 88. lennu kabareeetenduse finaal 2005. aasta Saaremaa miniteatripäevade puhkeõhtul 
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