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Taustaks

Saaremaa Ühisgümnaasiumis õppisid kunagi 
minu isa ja ema. Ehk siis mõned kaugemad
lood sellest, kuidas vanasti elu käis. Lood 
õpetajatest.

Saaremaa Ühisgümnaasiumis õppisid minu
kolm vanemat last. Ehk siis lood sellest, 
kuidas elu tegelikult käib. Lood õpetajatest ja 
koolielust. Õppija silmade läbi. 

Eks need minu lähedased andsid koolile, mida
anda oli või anda tahtsid. Ja said seda, mida
vastu võtta oskasid või viitsisid. Ja nende 
maailmad sobitusid sellesse koolimaailma
enam või vähem. Ja enamasti oldi rahul ja
omandatud pagasiga mindi edasi.

Taustaks jääb siis lugupidamine ja respekt
auväärse kooli vastu. Ja tänu.

Mõeldes SÜG-ile täna, mõtlen eelkõige Viljar 
Elmari poeg Arole. Sest koolijuhataja „teeb“
kooli. Kui ei tee, siis pole koolijuhataja. Minu 
silmis. Viljar Aro on koolijuhataja. 

Viimase kümne aasta sisse jääb hulganisti 
meie koosõppimisest alguse saanud
toimetamisi. Koos

mehel silm peal hoida, äkki läheb liiga targaks 
kätte teine muidu. Nali! 

Teadlikum koosõppimine algas küll veidi 
varem, 1993–1994 Omanäolise Kooli koolitus-
programmiga. See programm kujunes tollel 
hetkel meie koolide juba veidi varem alanud
süstemaatilise, teadliku kooliarenduse kinnis-
tajaks.

Siis koolijuhtide pikk kutseprogramm „

Meridiaan“ ja Mändjala seminarid.

o kasutasid mõtete vahetamiseks kasulikult ära 
eminari lõunavaheaja

Kaks sõpra ning võistlejat Toomas Takkis ja Vilj
isegi 2004. aasta Mänd

ar Ar
jala s
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Siis Eesti Kooli Kvaliteedikooli programm.
Siis nn. „Kingu seminar“, põnev kogemus,
millest kasvas välja koolijuhtide magistri-

ühiseid lühikursusi. Mitmed eelnenud 

Üksjagu on toimunud ka ühiselt läbi viidud 
teiste koolitamisi, mis on õppimise seisukohast 
osutunud eriti väärtuslikeks. 

Ei ole võimalik tagantjärgi öelda, millised
konkreetsed ideed, mõtted ja nendest johtunud 
teod on nendel ühiskoolitustel alguse saanud. 
Kindel on, et ei Saaremaa Ühisgümnaasium
ega Kuressaare Gümnaasium poleks sellise 
õppimiseta täna need koolid, mis nad on. Sama
kehtib ka koolijuhatajate kohta. Ja õpetajas-
konna kohta. 

Vastastikused mõjutused on meid arendanud,
koostöö ja mõistlik konkurents on nii meile
kui koolidele kasuks tulnud. Kuressaare 
gümnaasiumide õpilastel on võimalik
omandada „hea haridus“ millele tuginedes 
edasi toimetada. Meie koolid, koolijuhatajad ja
mis eriti oluline — mitmed väga head õpetajad 
on „pildil“ ka teiselpool Suurt väina.

Erinevate õpetajate seltskondade omavaheline
koostöö ja selle ulatus on neil aastatel sõltunud 
isikute sobivusest. Küllap sellestki, kas 
partnerkoolis sarnase 
kolleegi olemas on.

oli tekli liikumine mööda inimketti
linnavalitsuse maja ette ja seal toimunud

ud on, sellest annab tunnistust
meid külastavate koolide ja omavalitsus-

ab meie tublide 
õpetajate enesetunnet. Ja õpetaja hea
enesetunne on koolijuhatajale tähtis. Ikka 
adekvaatsele enesehinnangule tuginev hea
enesetunne.

Järgmised kümme aastat peaksid näitama meie
koostöö tegelikku sisu. Me elame saarel.
Viimastel aastatel on negatiivsed nii loomulik
kui mehhaaniline iive. Saaremaa rahvastik
väheneb viimasel ajal kiirusega 500 inimest
aastas. Kuressaares on viie aasta pärast laias 
laastus umbes 500 õpilast vähem. Kui need 
trendid jätkuvad. Ja need jätkuvad. “Langeval
turul” ellujäämine näitab ettevõtte sisu.
Mägedes hinnatakse matkagrupi tugevust mitte
tõusul vaid laskumisel. Ma usun, et on 
võimalik leida mõistlikke, meie koole,
õpetajaid ja õpilasi rahuldavaid koostöö-
variante. Ja et need sobivad ka Kuressaare 
linnale.

Soovin Saaremaa Ühisgümnaasiumiga seotuile
kooli auväärse juubeli puhul parimat. Nii 
Kuressaare Gümnaasiumi poolt ametlikult kui 
lihtsalt. Ja on hea teada, et  teisel pool Tallinna 
tänavat on arvukalt koolmeistreid, kes teavad,

programm Tartu Ülikoolis. Ja kaks trükki 
kogumikku „Koolijuhtimine demokraatlikus
ühiskonnas“.

Siis magistriõpingud ja Briti Nõukogu kooli-
juhtide arendusprogramm. Sekka kamaluga

programmid tähendasid koolimeeskondade
osalemist ja laialdasema õppimistegevuse
käivitamist kooli töötajate hulgas. Ka paral-
leelselt toimuvaid "kogu maja" koolitusi,
samade koolitajate kasutamist. Et oleksime
võrdväärsed partnerid ja räägiksime "samas
keeles".

"kaalukategooriaga"
Õpilaste ühistegemisi on

et kasta on vaja. 

samuti arvukalt. Mulle meeldis eriti kunagi 
vist õpetajate päeval toimunud õpilastest
inimkett läbi linna, meie koolide vahel. Ja
kahe ko

miitingul koolide laulude ühislaulmine ning 
õpilaskogude pealike teklivahetus. Võimas
sümbol.

Koos toimetades on koolid kujundanud
hariduspoliitikat ka Kuressaares. Et see
tulemuslik oln

seltskondade arvukus. Meie ju käime ka teisi 
vaatamas. Süstemaatiliselt. Ja ikka seal, kust
teame, et miskit leida on. Ju siis teised meie
koolidesse samade mõtetega tulevad. Ja see, 
vähemasti tundub nii, tõst
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