
SÜG-i MAJANDUSASJAD A. Haandi

12. KOOLI MAJANDUSASJADEST 
Aado Haandi 

Vaadeldava ajavahemiku, s.o. aastad 1996–
2005, võime jagada 3 üksteisest erinevaks

Sihtasutus;

3. 2003–2005 SÜG Sihtasutus tegeleb 
kogu kooli majandamisega.

12.1. Tulekahju ja sellele järgnenud 
remont

Ajal, mil eelmine ajalooraamat “Saaremaa
Ühisgümnaasium 1865 – 1995” oli kaante
vahele saanud ja valmistus trükist ilmuma,
tabas kooli traagiline õnnetus – tulekahju 12.
detsembril 1995 ning kahe 11. klassi õpilase, 
Kristjan Nepperi ja Raul Arva hukkumine.
Paljud lapsed said vigastada. Tulekahju algas 
esim

id Kuressaare Vanalinna kooli ja põhi-

elektritööde projekteerijana AS “Eldeco" 
alltöövõtjatena “Melly”, “Lääne Ehitus”, 

Ehituse” Kuressaare
osakond, “Levi Installatsiooni Kompanii”,

nna”,
Viljandi ettevõte “Uks ja Aken” tarnis osa

jõuga, WC potid ja
kraanikausid läkitas Lions klubi “Ljungby”

s ka Eesti
Vabariigi president Lennart Meri, kes annetas 

öde teostamist finantseeris 
linnavalitsus laenuga. 

se paigaldati ripplaed,
ehitati uued põrandad, vahetati välja uksi ja 

tis linn

Aga uus oli seegi, kui
Kuressaare linn ühena esimestest oma-
valitsustest Eestis sõlmis oma koolimajade

perioodiks:

1. 1996–2000 (ja tagasihaaravalt juba 
1991. aastast alates) majandati
Saaremaa Ühisgümnaasiumi kui 
munitsipaalkooli, ent iseseisva 
raamatupidamisega;

2. 2001–2002 jätkus majandamine
munitsipaalkoolina, ent õpilaskodu 
majandamiseks oli loodud omaette
juriidiline isik – SÜG

esel korrusel paiknenud kõrgushüppe-
mattide hoidlast. Matid olid koolile äsja
soetatud ja paigutatud pooleliolevasse
hoidlasse, mis oli peaaegu valmis — ainult
uksed olid veel ette panemata.

Lisaks inimlikule valule olid suured ka
materiaalsed kahjud. Põlenud ja tahmunud oli 
maja idapoolne osa, nii klassiruumid kui
koridorid, trepikojas oli trepp osaliselt
varisenud, paljud uksed katki, maalikogu
esimesel korrusel tugevasti kannatada saanud, 
ruumide sisustus tahmakahjustustega.

Kuressaare Linnavalitsuse eestvedamisel algas 
maja taastamise organiseerimine. Oluline roll 
neis tegemistes oli linnapea Ülo Veversil ja
abilinnapea Jaan Lemberil. Õpilased paigutati
linna muudesse koolidesse II vahetusse — 
algklass
ning keskkool Kuressaare Gümnaasiumi.
Remondi peatöövõtjaks sai ehitusfirma “Saare 
Erek” ning ehitusse kaasati muidki ettevõtteid:

“Eesti Elektrivõrkude

Siim Ehitus jmt). Oli palju annetajaid ja
abistajaid. Aidati ja toetati nii kannatanud
perekondi kui koolhoone taastamist. Esimesi
toetajaid tööriistadega oli AS “Ra

aknaid tasuta, “Primus PR” tegi tasuta töid
oma materjalide ja töö

Rootsist, mööbliga toetasid USA saatkond ja
välisdiplomaatide lapsi õpetav Tallinna
Rahvusvaheline Kool. Rahalisi aitajaid oli
väga ja väga palju, teiste sea

koolihoone taastamiseks ühe oma kuupalga. 

Kokku tehti töid 6,4 miljoni krooni eest,
millest tulekahjus kannatada saanud osa
remont moodustas 4,3 miljonit. Ülejäänud
summa, 2,1 miljonit, läks põhikorpuse katuse
uuendamiseks, aula renoveerimiseks ning
võimla tualettide ning duširuumide uuenda-
miseks. Nende tö

Põhjalikult remonditi ära maja I ja II korrus, 
mis said ka uue elektrisüsteemi ning idapoolne
trepikoda, kuhu ehitati osaliselt uued
trepimarsid. Koridorides

aknaid. III ja IV korrusel ning läänepoolses 
trepikojas tehti peamiselt sanitaarremonti, ent
koridorides said siiski ka valgustid vahetatud. 

Täiesti uudne oli tuletõkkeuste paigaldamine
trepikodadesse. Taoliste uste varasem puudu-
mine oligi nn. korstnaefekti tekkimise ja
trepikojas toimunud traagika peapõhjus. Ent 
mitte ainult uksed. Saime ka pulberkustutid. 
Tõsi küll, alles augustis 1996. Need os
kõigile koolidele korraga. Oli ju ajajärk, mil
vanade vahtkustutite aeg ja endise tsiviilkaitse
põhimõtetele tuginev evakueerimis- ja
päästmissüsteem oli otsa saamas, aga uut
polnud veel sündinud.

kindlustuslepingud. Remondi käigus saime ka 
häiresignalisatsiooni.

Ennistuskojast “Kanut” saime puhastatuna ja 
restaureerituna tagasi ka kooli maali-
kollektsiooni. Viimane pilt ennistati alles
aprilliks 2005. Kunagise kunstiõpetaja Alma

 92 



A. Haandi SÜG-i MAJANDUSASJAD

Klaureni pärandusena saadud Roman Nymani
“Toledo vaadet” ei õnnestunud pikka aega
taastada ja õigupoolest polnud ka kontsep-
tsiooni kas, kuidas ja mil moel seda teha. Töö

s ideid ja meetodeid, kuidas taastada ja

sai vahepealsetel aastatel uue funktsiooni: seda
esitleti mitmete riikide restauraatoritele,
saamak

kas üldse taastada väga tugevasti kannatada
saanud maale. Kogutud seisukohtade ja
ettepanekute toel valmis see töö 2005. aasta 
kevadeks üsna omapärasel moel. Senisele
kunstiväärtusele lisandus uus — maal on nüüd
omapärane mälestusmärk aastatetagusele
sündmusele.

Koolile annetatud maalide püsinäitu

ult uuenenud aula
ja 66-kohalise auditooriumi üle. Viimane oli 

erandist
alustati õppetööd taas oma koolis. 

s perioodiks. Ometi õnnestus üht-
teist siiski teha ja soetada.

oni- ja viimistlustööd. Rootsist, 

sime

onna-
labori. 1999. aasta oli säästulampide aasta, ent

s neljanda korruse koridoris

1996. aastal remontisime 100 000 kroonise
pangalaenuga õpilaskodu I korruse tualetid ja
duširuumid. Need olid lausa avariiohtlikus
seisus ja vajadus korralike ruumide järele suur, 
sest majas oli umbes 70 elanikku ja turiste 
majutasime ka toona. Sama maja tuulekoda sai
uue katuse. Koolimajja saime humanitaarabi
korras hangitud  Siemensi telefonikeskjaama
ja telefoniühendus oli 1996/97 õppeaastaks
pea kõikidel ruumidel. Köögis tegime remonti
ca 70 000 krooni eest. Need olid
ventilatsio

Keeruliselt ja traagiliselt, ent paraku siiski, sai
Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoone olulise
kaasajastuse ja mis peaasi — ta sai
turvalisemaks. Erilist heameelt tundsime Vello
Liiva poolt tehtud sisekujunduse üle, inimlike
tualettruumide üle, põhjalik

meil tegelikult olemas juba enne tulekahju, ent
remontimata-väljaehitamata ja sisustatud kõige
hädapärasemal moel. Nüüd oli sündinud uus
kvaliteet. Tööd kestsid kogu III õppeveerandi, 
14. märtsil oli majas esimesel ringkäigul 
vastuvõtukomisjon ning IV õppeve

12.2. Hilisemad remondid 

Tehtud remonditööd olid oma aja kohta
suuremahulised, linna ja riigi osa nende
finantseerimisel märkimisväärne ja seepärast
soikus suuremahuliste remontide tegemine
päris pikak

Saltsjöbadenist saime kingitusena pruugitud 
köögisisustust. 1997. aastal alustasime
küttesüsteemi osalise kaasajastamise projek-
tiga, mis sai teoks 1998. aastal. Majan-
dusministeeriumilt saadud 280 000 krooni eest
vahetasime välja soojussõlme, paigalda
liiniseadeventiilid ja tasakaalustasime süs-
teemi. 1997. aastasse jääb köögi nõudepesu-
masina ost. See koos 1999. aastal soetatud 
suure külmkambriga on töös ka täna. Aasta 
1998 oli tahvlivalgustite soetamise aasta, 6.
oktoobril avasime õpilaskodus keskk
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see projekt ennast tegelikult ei õigustanud. 
Õpilaskodus avasime 1999. aasta sügisel kaks 
olulis
jõusaa
Fond 1

väiksema osa remondist maksid kinni 
tsus ja Saaremaa Oma-
kumbki panid projekti

iendas II õppeveerandi alguseks teenindus-
märksõnaks

sai tahvliprojekt — eesmärgiks kõigi õppe-
ruumide varustamine korralike, kaasaegsete 
tahvlitega. Eestvedajaks kooli hoolekogu. 

Siinkohal oleks paslik peatuda hoolekogu toel 
läbiviidud soetusprojektidel pisut pikemalt.
Neist esimene oli 1995. aasta sügisel alanud 
korjandus aula toolide uuendamiseks, mis
jõudis lõpule 1996. aasta sügisel. Järgnes
vahendite hankimine tahvlivalgustite soeta-
miseks ja kolmandaks suurprojektiks sai 1999.
aastal alustatud tahvlite projekt, mis samuti
nagu eelmised sai rahastatud hoolekogu, kooli
ja linnavalitsuse ühistöö tulemusena ja jõudis 
lõpule 2002/03. õppeaastal. 

Aasta 2000 tõi uuendusi territooriumil:
korrastati parkimine, suleti autode otsepääs
aula nurga tagant maja ette, rajati jalgratta-
parklad, istutati mägimände. Korvpalliväljak 
sai uued lauad ja konstruktsioonid.

Aasta 2001 oli sihtasutuse loomise ja õpilas-
kodu remondi aasta. Pooleteist miljoni
laenukrooni eest said korda II ja III korruse 
tualetid ja duširuumid, majutustoad, fuajee, 
turvalisuse tagamiseks paigaldati tuletõkke-
uksed ja häiresignalisatsioon. Samasse majja
said endale koha kaks võõrkeeleklassi, 
tütarlaste tööõpetus ja õppeköök, uuendati 
ruumide mööbel. Peatöövõtjana tegutses 
objektil “Kuressaare Ehitus”, suurema osa 
töödest tegi alltöövõtjana “EBC Ehitus”. 2002. 
aasta oli köögi osalise remondi aasta. “Nasva
Ehitus” vahetas 120 000 krooni maksma
läinud remondi käigus ära köögi aknad ja

välisuksed ja tegi korda n.ö. ehituslikult
odavama osa köögiplokist — ladude, 

osa,
nus-

ruum.
Õues valmis lõplikult korvpalliväljak. Õppe-

1/3 õpperuumidest. 2005. aasta esimene pool 
oli uue, koolihoone kolmanda suurremondi
ettevalmistamise ja käivitamise aeg. 

12.3. Tegijad 

Teadagi on vajadused alati suuremad kui 
võimalused. III ja IV korruse klassiruumide
olukord on kehv, valgustus ja mikrokliima
pole nõuetekohased, endiselt on pooleli 
staadion, kooli välisfassaadki juba 9 aastat
vaid poolikult värvitud. Vaja on uusi ja 
põhjalikke remonditöid. Vaja on säilitada ja 
korrastada seda, mis olemas, ja teadupärast
kulub kool ju oluliselt kiiremini ja 
põhjalikumalt kui muud hooned. Tänuväärt 
parandus- ja uuendustööd on teinud kooli 
remondimehed, kellest üks — Kalmer Ait on
olnud ametis viimased 13 aastat. Kerge pole
niisuguses majas ka puhtuse tagamine. Ometi
tunneb see maja väga pikaajalise staažiga 
koolitädisid, kellest üks — Milsanda Sepp oli
selles ametis tervelt 35 aastat. Tublisid tegijaid 
on tänaselgi päeval: Milvi Laus, Mai Kilumets
Eve Maripuu, Elfriede Pavel ... 

Sellele majale annavadki näo inimesed —
õpilased, kelle jaoks see maja ju on, õpetajad,
keda üldiselt rohkem tuntakse-teatakse, aga ka 
muud töötegijad, kellega vähem kokku 
puututakse, kes on n.ö. vähem pildil, sest
tegutsevad oma töölõigus või allüksuses ega 
pruugi seetõttu kõigile silma jääda. Neli taolist
allüksust — õpilaskodu, söökla, raamatukogu
ja meditsiiniteenistus on väga selgelt muust
struktuurist eristuvad ja neil järgnevalt peatu-
megi.

t ruumi: avaliku internetipunkti ja 
li. Arvutiostu finantseeris Avatud Eesti
19 000 krooniga ning jõusaali sisustuse

personaliruumide ja ettevalmistusruumi
ehitati köögi kui toidukäitlemisruumi tun
tamiseks hädavajalik koristusvahendite

ja
Kuressaare Linnavali
valitsuste Liit, kes
25 000 krooni. Remondi tegime peamiselt oma
vahenditega. Aga jõusaali rajamise idee kasvas
õigupoolest välja sel ajal koolis tegutsenud 
n.ö. töögruppide tegevusest, täpsemalt töö-
grupist “Koolikeskkond ja õpilase tervis”, kust 
algas ka töö rühihäiretega lastega. 1999/2000. 
õppeaasta algul andsime 1988. aastal ehitatud 
kooli baari ehk kohviku rendile aktsiaseltsile
Theodor, kes vastavalt lepingu tingimustele

aasta 2002/03 jooksul muutsid mitmed ruumid
oma otstarvet ja asukohta. Administratsioon
koliti täies koosseisus esimesele korrusele ja 
kool sai juurde kaks korralikku saksa keele 
kabinetti. 2003. aasta suvi oli taas suuremate
remontide aasta: põhjaliku remondi said 
võimla (tegijaks “Nasva Ehitus”) ja söökla
(tegijaks “Primus PR”). Aastasse 2004 jäi
õppealajuhataja tööruumi kordategemine,
klassimööblit uuendati täielikult või osaliselt

la
pinda poole võrra. Selle õppeaasta 
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12.4. Õpilaskodu 

valminud õpilaskodu onAastal 1978
tanud õpilasi

maju-
ja teenindanud suvel turiste

iikvel mitmesuguseid plaane ja 

ume õppetööks ja 

avalitsuste

ilaskodu majandamiseks

ise kohta.

ipotentsiaali suuren-

ostelite Ühendusega,
päevakorda tõusis õpilaskodu kui majutus-

tänaseks 26 aastat. Problemaatiliseks muutus
maja ülalpidamine siis, kui Saaremaa Ühis-
gümnaasiumi ülalpidamine anti riigilt
Kuressaare linnale. Linnal polnud õpilaskodu 
vastu huvi, sest linna lapsi selles ju ei elanud,
valdade huvi aga pärssis maja kuulumine
linnale. Oli l
arenguid, kaasa arvatud mõte maja
mahamüümisest. Ent seda maja oli tarvis nii 
seal elavatele õpilastele kui koolile, kes
kasutas paljusid sealseid ru
õppetööga seotud tegevuste tarbeks (rootsi
keele klass, arhiiv, keskkonnalabor jm).

Õpilaskoha maksumus saadi kulude jagamisel
õpilaste arvuga ning 1997. aastaks oli see
tõusnud umbes 700 kroonini kuus, mis tolle
aja kohta oli üsna kallis ja mille maksmine
hakkas valdadele kui kohamaksu tasujatele üle 
jõu käima. Samal 1997. aastal saavutasime
Saaremaa Omavalitsuste Liiduga kokkuleppe,
et poole õpilaskodu kohamaksust tasub see
organisatsioon. Sõlmisime majutuslepingud,
algas maja tulevikuvisiooni väljatöötamine.
Sellel ja paaril järgneval aastal tuli SOL-i 
üldkogu teavitada õpilaskodu majandamisest
ja suvel teenitud turismitulu kasutamisest.
Tulevikuvisiooni esitlemine SOL-i üldkogule
toimus 11. mail 1999.

Süsteem funktsioneeris umbes 2 aastat ja
hakkas seejärel lagunema, sest Om
Liidul vastavaid summasid enam ei olnud. Ja 
kui 2000. aastal, taas keerulises olukorras 
olles, kutsusime õpilaskodusse teema üle
arutlema linnapea Jaanus Tammkivi, tuli tema,
ise selle maja endine elanik, välja ideega
moodustada õp
sihtasutus. Oli ju vastav kogemus naaber-
koolist juba olemas. Algas ettevalmistustöö
sihtasutuse moodustamiseks ja 25. jaanuaril
2001. aastal tegi Kuressaare Linnavolikogu
otsuse SÜG Sihtasutuse moodustam

Alustada tuli remondist. See oli tarvilik nii
laste elamistingimuste parandamiseks kui maja
tulubaasi ehk turism
damiseks.

Mõningaid samme turistide hulga suurenda-
miseks oli astutud juba varem. Oli tehtud

remonti I korruse tualett-, ja pesuruumides
ning koridorides. 1995. aastal sai valmis
esimene paljundusaparaadil toodetud reklaam-
trükis. Seda uuendati 1998. aastal ning 2001.
aastal valmis juba värvitrükis reklaambuklett.
1996. aasta aprillis sõlmisime lepingu
Kuressaare Turismiinfopunktiga, märtsis 1999
liitusime Eesti Noorteh

asutuse atesteerimise vajadus. Teoks sai see
alles pärast suurt remonti — 23. oktoobril
2001. Ja tulud on tõepoolest tõusnud. 1999. 
aasta 190 000 kroonisest tulunumbrist oleme
jõudnud läbi 2001. aasta 300 000 krooni 2004.
aasta 560 000-ni. 2005. aasta käibeks oleme
planeerinud 700 000. 

Õppeperioodil maja kasutavale umbes 50
õpilasele pakume täna teenust hinnaga 700
krooni kuu, doteerides elamist osaliselt
turismitulu arvelt.

Õpilaskodu remondijärgne fuajee ja jõusaal 

12.5. Söökla

on olnud kooli enese majandada kog

saabumisel ütlesime lahti tolle
skombinaadi teenetest, soet

e. Söökla 

Söökla u
taasiseseisvunud Eesti Vabariigi aja. Uute
olude aegse
toitlustu asime
sisseseade äsjalikvideeritud Haapsalu toitlus-
tuskombinaadilt ja alustasim
esimeseks juhatajaks sai Heli Kivi. Probleeme
teki id d
võim lu 4.

tas vananenud seadmed ja esimese
a sed neid välja vahetada tekkisid 199
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aastal, t s.
Suurem
koolile p Rootsist
1994. a
nad “Estonia” laevaga 22. septembril ja 
Tam a

Taas öögi
väikeva
1996. a l ajal tegime
soetused te
vahendi

siiani pole. Seda on mujalt Eestist käidud

ol ajal mõistagi humanitaarabi korra
a saadetise köögi sisseseadet tõid
Michael Õun ja Tamara Ale
asta septembris. Tagasi Rootsi läksid

ar Alep koju ei jõudnudki ...

uuendasime sisseseadet ja k
hendeid Saltsjöbadeni rootslaste abiga
astal. Sellest hilisema

juba omatuluna teenitud rahalis
te eest.

Aastal 1995. muutsime senikehtinud sund-
menüü süsteemi ja andsime õpilastele
võimaluse valida kindlaks nädalapäevaks supi,
prae, magustoidu, tee ja hiljem ka piima vahel. 
Tekkis üsna unikaalne toitlustamissüsteem,
millega päris sarnast teistes Eesti koolides

vaatamas, peetud kliendisõbralikuks, aga
arvatud teenuse pakkuja jaoks keeruliseks ja
jäetud seetõttu üle võtmata.

Vaated 2003. aastal remonditud sööklale

una oli toit
sageli ndas alles
2003. a mil juurutasime buffe’

süsteem imaluse
ise endale söök taldrikule tõsta. Valikud 
säilitasim  praktiliselt 
kas s

noloogilise protsessi.
Tehnoloogilise projekti koostas ja seadmed

Aastatel 1984–1993 asus raamatukogu prae-

(see tekitas
palj a idlaga
on raam

Teenind

lugemis
kas v me-
teos d,
Raamat õeldud
õpilastele kasutam atukogu-

akile on
alus,
aata-

miseks koos õpetajaga. 

Sööklaga oldi üldiselt rahul, kiideti personali 
oskusi, ent ettekatmisest tingit

jahtunud. Probleemi lahe
asta remont,
i, mis annab igale sööjale võ

e. Endise baari ja varem
utu eta olnud kahe väiksema ruumi arvelt

suurendasime söögisaali pinda ligi poole võrra
ning avasime oma “SYGla” nimelise söökla
kõigile külastajatele. Köögi tehnoloogiline 
sisseseade, mille hind oli veidi alla miljoni,
käivitas sootuks uue teh

tarnis AS “Bestmark”. Köök ja senine baar
liideti üheks tervikuks. 

12.6. Raamatukogu 

Ajalugu: Saaremaa Ühisgümnaasiumi raa-
matukogu loodi 1961. aastal. Kuni 1984. 
aastani oli raamatukogu asukoht I korrusel,
praeguses direktor Viljar Aro kabinetis.

guses võimlemisklassis.

Sügisel 1993 viidi raamatukogu alla keldri-
korrusele, endisesse lasketiiru

u v stakaid arvamusi). Koos fondiho
atukogu pindala 182 m2.

us: Raamatukogus on 36-kohaline
saal, mida õpilased väga aktiivselt

uta ad. Kohapeal saab kasutada teat
ei sõnastikke, lugeda ajalehti ja ajakirju.

ukogu arvutitest 2 on m
iseks ning raam

töötajate kasutuses on üks tööarvuti ning
vöötkoodilugeja. Samuti on õpilastel võimalus
kasutada printerit. 

Tänu 1999. aastal Eesti Ühispanga poolt 
kingitud televiisorile ja videom
raamatukogus video vaatamise võim
eelkõige õppeotstarbeliste videofilmide v

Kooliraamatukogu teenindab kõiki Saaremaa
Ühisgümnaasiumi õpetajaid, õpilasi, teenistu-
jaid ja lapsevanemaid, erandkorras ka
vilistlasi.

Kojulaenutusõigus on kõigil Saaremaa
Ühisgümnaasiumi lugejatel. Raamatuid
laenutatakse koju 21 päevaks, mitte rohkem
kui 3 raamatut korraga. Ajalehti, ajakirju 
laenutatakse erandkorras 1 ööpäevaks. 

Klassikomplektidena laenutatud õppekirjan-
duse eest vastutab aineõpetaja, kes korraldab 
õpikute õpilaste kasutuse andmise ja raama-
tukogule tagastamise.
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Raamatukogu kaudu toimub ka töövihikute
müük.

Fond: 15.10.2004. aasta seisuga on raamatu-
kogu põhifondi suuruseks 16 950 teavikut, 
õppefondi suurus on 13 360 õpikut. 

Õppeaastal 2003/04 oli raamatukogus 20 606
külastust ja 9432 laenutust.

on
tatud kõik

Alates praeguse koolihoone valmimisest 1961. 

väljaõpe.

a

ad rühihäireid vähendavate võimle-
ist.

d ei jää enam spordi-
tegemisest kõrvale. Õppeaastal 2004/05 on

ppe juba kolm.

Vilistlased: Kooli raamatukogule on
raamatuid annetanud paljud vilistlased: Robert 
Kreem, Juhan Peegel, Paul Tamkivi, Aarne 
Vinkel, Rein Neggo, Vassili Reinart, Bernhard
Viiding, Algis Perens, Maaja Kallast, Selma
Teesalu, Ilona Sääsk, Stella Hommik, Taavi 
Nuum, Elina Kasesalu. 

Automatiseerimine: 1998.a. võeti raamatu-
kogus kasutusele tarkvaraprogramm Kirjasto 
3000.

Alates 2003. aastas 28. jaanuarist mindi üle
tarkvaraprogrammile Riks. Tänaseks 
sisestatud ja vöötkoodidega varus
raamatukogu põhifondi kuuluvad ja pidevalt
kasutamist leiduvad teavikud, samuti kõik
õpilaste koostatud uurimistööd. Kataloogis
olevate teavikute ja artiklite kohta saab teha 
otsinguid pealkirja, autori, teema, liigi,
märksõna, keele, sarja ja ilmumisaasta järgi.
Laenutus hakkab peagi toimuma elektroo-
niliselt.

Töötajad:

1982–1996 Alla Pedajas — rmtkg. juhataja 
1996–1997 Alla Pedajas — rmtkg.-hoidja
1997–1998 Ave Paaskivi — rmtkg.-hoidja
1996– Iivi Vikat — raamatukogu juhataja 
1998– Meeli Ool — raamatukoguhoidja

12.7. Meditsiinialane töö 
Marianne Starikova 

aastal töötas koolis 1987. aastani kauaaegne 
velsker Liidia Ling. Aktiivselt tegutses Punane 
Rist, mille tiiva all õpetati sanitaarsalku ja
sanitaarposte ning korraldati “Kotkapoja” ja
“Põuavälgu” õppusi. Kõigile oli kohustuslik 
tsiviilkaitsealane

Seda aktiivset tegevust jätkas 1987. aast
kevadest kuni 1990. aasta kevadeni velsker 
Mari Alle. Sügisel jätkas tema tööd ravivelsker
Marianne Starikova, kes töötab praegu kooli

meditsiiniõena. Koos temaga on üle kümne
aasta kooliarstiks olnud dr. Viigi Viil. 

Aastaid on läbi viidud klassijuhatajate elu-
õpetuse programmi meditsiinilist osa. Kõik 
õpilased said vastavalt vanusele koolitust nii 
hügieeni, haiguste, narkootikumide, esmaabi,
jmt kohta. Programmi viidi täies mahus ellu 8 
aastat, kuni koolis käivitati uus terviseõpetuse
õppekava.

Meditsiinikabineti töötajate ülesandeks on
olnud igapäevane profülaktiline töö. Igal aastal 
on läbi vaadatud kõik kooli õpilased. Suurt 
tähelepanu on pööratud rühihäiretele.
Rühihäirete projektimeeskonda kuuluvad peale
kooliarsti ja meditsiiniõe veel kehalise
kasvatuse õpetaja-metoodik Tiiu Haavik ning 
konsultandina kooli projektijuht Indrek Peil.
Õpeaastal 2004/05 töötas juba 5 rühihäiretega
laste võimlemisgruppi. Projektide käigus on 
trükituna välja antud kaks juhendraamatukest,
mis õpetav
misharjutuste tegem

Kui varasemalt jäid terviseriketega õpilased
arstitõendite alusel lühemaks või pikemaks
ajaks kehalise kasvatuse tundidest kõrvale, siis
2003. aastal alustati kehalise kasvatuse
erigrupitundidega. Selleks töötati välja
spetsiaalne kehalise koormuse jälgimise ja
registreerimise päevik. Kehalisest kasvatusest 
vabastatud õpilase

erivõimlemisega tegevaid gru

Lisaks kehalisele kasvatusele on tähelepanu 
pööratud ka esmaabiõpetusele ning uimasti-
preventsioonile. Koolis töötab Eesti Punase
Risti liikumisest väljakasvanud esmaabiring.
Igal aastal on 30 õpilast saanud esmaabi
põhikoolitust. Ringis on aktiivseid liikmeid
50-100. On tutvutud kiirabi, tuletõrje,
kosmeetikute ja masseerijate tööga. Lastele
õpetatakse haavade sidumist, elustamist ja
enda haiguste eest kaitsmist. Igal aastal toimub
koolis esmaabipäev. Kevadeti osalevad
õpilased maakondlikul koolidevahelisel 
Punase Risti võistlusel, kus on enamasti hästi
esinetud. Esmaabiõppusi on läbi viidud ka
kooli õpetajate ja teiste töötajate koolitus-
päevadel.
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Rahalist abi on meditsiiniprojektide
läbiviimiseks saadud Kuressaare Linna-
valitsuselt, Hasartmängumaksu nõukogult,
Eesti Haigekassalt, Avatud Eesti Fondilt ja
Eesti Uimastipreventsiooni Sihtasutuselt. 

Abituriendid teevad igal aastal uurimistöid ka 
meditsiiniteemadel. Oleme kooliarstiga neid 
alati juhendanud. Näiteks õppeaastal 2000/01
uuriti humanitaarabi korras Ameerikast saadud
aparaatide abil õpilaste kõrvakuulmist.

uude tarkuste hulgas ka esmaabi andmist
Aado Haandi traumaga ette tuleks võtta

Kohtuti linnavalitsusega ja võeti vastu teiste 
koolide huvikäijaid. Taasloodi õpilaste
ühiskasuliku töö ehk ÜKT süsteem. Tööle
asusid kooli valvurid, mõnda aega tegutses
internaadi ehk nüüdisaegse nimega õpilaskodu
hoolekogu. Seitse aastat sõitis ringi kooli
pisibuss, mis vedas kaupa ja korvp

Märtsis 2005 õpetati SÜG-i töötajatele paljude m
velsker Marianne Starikova, mida

12. M

Aja e jääb muudki.
Korraldati iga-aastaseid päästeõppusi õpilas-

allureid, aga
eltskonna ka teele, sest lihtsalt
õitmast. Oli tegus kümmeaastak.

Pildil näitab

8. uudki veel

vah mikku 1996–2005

tele ja personalile. Uuendati I korrusel 
paiknevaid stende. Lastevanemate rahaga
soetati rohkem kui 100 individuaalkappi. 
Tegeldi projekteerimiste ja territooriumi
planeeringuga. Korraldati augustikuiseid
mittepedagoogilise personali õppepäevi.

jättis mõne s
tõrkus edasi s
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