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SAATEKS 
 

Kooli aastaeesmärgiks oli HEA ÕPETAJA AASTA. Õpetajate tuppa riputasime ka 

vastavasisulise kokkuleppe:  

SÜGi  AASTAEESMÄRK  2016/17 

HEA ÕPETAJA AASTA 
26.08.2004, 26.08.2005 ja 30.08.2016 õppenõukogus toimunud rühmatööde tulemusena: 

- kümnendikele eriline tähelepanu, 

- väldime konfliktide teket õpilastega mistahes põhjustel, 

- arvestame õpilaste individuaalseid iseärasusi,  

- viime läbi eriti edasiviivaid arenguvestlusi, 

- tegeleme metoodiliste võtete mitmekesistamisega, 

- kiidame õpilasi rohkem ja naeratame 300 korda päevas, 

- teeme kõik ja rohkemgi, et õpilased tuleksid konsultatsioonidele, 

- räägime aineõpetajatena klassijuhatajatega probleemsetest õpilastest, 

- informeerime klassijuhatajatena aineõpetajaid õpilaste eripäradest. 

 

ÕPETAJA EI RÄÄGI ÕPILASTELE OMA ISIKLIKEST PROBLEEMIDEST. 

ÕPETAJA EI KRITISEERI KOLLEEGE ÕPILASTE EES. 

ÕPETAJA EI VIHASTA, ÕIENDA EGA KARJU ÕPILASTE PEALE. 

 

Hea õpetaja on eeskujuks nii õpilastele, lastevanematele kui ka kolleegidele. 

Hea õpetaja on väga hea suhtleja õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega. 

Hea õpetaja on positiivse ellusuhtumisega ja väljendab seda kõikjal. 

Hea õpetaja on õpilaste suhtes inimlik ja mõistev. 

Hea õpetaja oskab tekitada ja säilitada õpilastes õpihimu ning küsimise julguse. 

Hea õpetaja peab suutma armastada oma õpilasi ka siis, kui nad seda kõige vähem väärivad. 

Hea õpetaja on isiksus, inimlik inimene, mitte ainult tark, hooliv, aus ja õiglane, vaid ka 

kordumatu pühendunud, imetlusväärne ja naerusuine. 

 

Kuidas teame, et oleme eesmärgini jõudnud? 

ME OLEME ISE PAREMAD JA ÕPETAME PAREMINI, st 

- on vähem puudujaid, 

- on vähem järeltöölisi, võlglasi ja suvetöölisi, 

- on vähem õpiedutuse pärast lahkujaid gümnaasiumist, 

- jätkub edu aineolümpiaadidel ja eksamitel, 

- lastevanematelt ja õpilastelt ei tule kaebekirju, 

- me meeldime oma õpilastele, nende vanematele ja üksteisele, 

- 10. klassi juletakse ja tahetakse tulla üha rohkem. 

MEILE MEELDIB SELLINE TÖÖ, KOOL JA ÕPILASED. 

 

Tundus, et olime tõesti paremad kui varem.  

Sügisel saime ajakirjanike koostatud edetabelitest teada, et oleme riigi parim kool oma 

gümnasistide matemaatikaalaste oskuste arendamises. Ka viimase e 2015.a PISA tulemuste 

tagasiside saabumine oli pigem rõõmsasisuline, kuigi põhikooli matemaatika osas siiski 

mõtteainest pakkuv (Lisa 1). Värskendavalt mõjus nn Digipeegli projekt, mis pani meid 

tõsisemalt analüüsima oma IT-valdkonda ja tõi kooli uusi arvuteid. Värskendavalt mõjus 

õpetajate talvine nn arvamuskonverents, kus muuhulgas käsitleti ka suhtumist 
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riigigümnaasiumisse. Koolivõrgureformi ootuse pitser on järjest rohkem tunnetatav, aga 

õnneks peaks otsuste aeg veel selle aasta sügisel kätte jõudma. 

 

Üldiselt oli aasta aga pigem tavapärane. Oli head ja oli mõtlemapanevat ... Ka seekord ei 

hakkaks ise hinnangut andma – kujundagu valitud koolilehekirjutised ja valdkonnajuhtide 

kokkuvõtted  kaasamõtleja arvamust ...   

 

KÜMNENDIKE MUUTUSMÕTTEID 

Igal sügisel kirjutavad psühholoogiat õppivad kümnendikud oma esimese essee muutustest 

oma elus ja iseendas septembrikuus. Järgnevas saab lugeda vaid mõningaid üldisemaid lõike 

selleaastasest saagist: 

  

Olen õppinud selle 30 päeva jooksul rohkem kui varasemalt mõne aastaga kokku ... 

 

Olen õnnelik, et käisin Jukulaagris, et saada üle esimestest suhtebarjääridest. Tunnen, et suur 

hulk tundmatuid inimesi on mind kõnelemisel julgemaks muutnud, sest olen nüüd kohati ise 

see, kes vestlust alustab ...  

 

Gümnaasiumis olles olen aru saanud, kui kerge on põhikool. Varem õppisin kodus üsna vähe, 

kuigi arvasin, et seda oli parasjagu. Ma arvan, et nüüd õpin ma kodus umbes kolm korda 

rohkem ...  

 

Kõik justkui karjuksid mulle näkku: „On aeg suureks saada, on aeg mõtelda oma 

tulevikule!“... Põhikooliaegne venitamine ja poole vinnaga tegemine on kui noaga lõigatud ja 

oleme kõik visatud pea ees jääkülma vette, ülesandeks ise kaldale ujuda ja karastuda... 

Mõistan lõpuks, et olen siin ainult iseenda jaoks, mitte hinnete, mitte vanemate ega õpetajate 

jaoks. Nüüd ei ole ma enam lihtsalt turist, keda sõidutatakse sinna, kuhu jumal juhatab, vaid 

olen  ise enda peremees ja kapten, kelle tööks on omanimelist laeva edukalt läbi karise 

elumere tüürida. 

 

Üks üllatav muutus minu juures on see, et mulle on hakanud raamatute lugemine rohkem 

meeldima. Võib-olla on see tingitud tahtest olla targem ja intelligentsem. On olemas ka ütlus, 

et süües kasvab isu. Ilmselt on see efekt praegu minul, sest viimase kuu jooksul oli mul vaja 

käsitleda seitset erinevat kirjandusteost. Nüüd võtan ma raamatu enamasti mõnuga kätte ja 

loen seda.  

 

Võrreldes põhikooliga leian ma hetkel endas rohkem motivatsiooni. Ma teen asju 

entusiastlikumalt ja pühendun nendesse rohkem, ma ei anna kohe alla, kui ma ei oska nagu 

varem. Miks on nii, et uues koolis tegutsen ma rohkem ja paremini kui varem? Eks ikka 

sellepärast, et näidata uutele õpetajatele ja klassikaaslastele, milleks ma võimeline olen... 

 

Tuleb tõdeda, et gümnaasium on ikka paganama tore asi, mis läbi teha. Uued õpetajad ... on 

samuti väga head ja toredad ning ma ootan nendega ka edaspidist koostööd ... 

 

Gümnaasium pakub mulle hõbekandikul võimalusi ..., minu ülesandeks on seda olukorda 

oskuslikult ära kasutada, et tulevikus olla julgem ja parem suhtleja, inimesi mõista ja 

tõenäoliselt hoiduda nii mõnestki rumalast konfliktist. Hea suhtlemisoskus on ehk kunagi 

suuremagi hinnaga kui mõni keerukas teoreem. 

 

Oli rõõm tõdeda, et oldi positiivsed ja uhked oma kooli ja ka suurema iseseisvuse üle ... 
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Elagu kümnendikud! 

EELKOOLI LASTEVANEMATE ESIMESTEST MÕTETEST 

 

„Aitad meid ja annad meile arendavat mõtteainest, kui lõpetad järgmised laused nii nagu Sina 

arvad.“ 18. oktoobril toimunud avakohtumise lõpul täidetud lehtedelt saab teha järgmise 

ülevaate. 

1. Kool, kuhu tahan saata oma lapsed, peab olema… 

12-klassiline, distsiplineeritud, lapsesõbralik, koostööaldis, nõudev, mõistev, loov, 

orienteeritud õppimisele, turvaline, sõbralik, süsteemne, toetav, hea tasemega, lähedal, 

uuenduslik, paindlik, usaldusväärne, arendav, mitte liiga suur, oma tööd armastavate 

õpetajatega, SÜG. 

2. Saaremaa Ühisgümnaasiumis hindan eriti… 

Traditsioone, kõrgeid õpitulemusi, häid õpetajaid, head taset, positsiooni ühiskonnas, visiooni 

ja missiooni, nostalgiat, järjekindlust, väärtusi, korda, huviringe, et annab tugeva põhja 

tulevikuks, konkreetsust, reaalainete tugevust, koolivormi olemasolu, väiksust, ühtsust, 

meeldivat keskkonda, valmisolekut uuendustele. 

3. SÜG Eelkooli tulin sellepärast, et… 

Soovin lapse siia kooli tuua, see on parim kool minu lapsele, teised lapsed juba käivad siin ja 

on väga rahul, viia end kurssi koolitöö praktilise korraldamisega, SÜG suudab anda edasi 

õigeid väärtushinnanguid, tuttavad on seda kooli väga kiitnud, see oli lapse kindel soov, last 

harjutada kooliga, võtta maha lapse hirmud, näha kaasõpilasi, laps näeks õpetajas tavalist 

inimest, see kool pakub huvi, kool on kodu lähedal, võrrelda seda teiste koolidega, lapsele 

meeldib just see kool. 

4. Kui peaksin kirjutama, miks ma võib-olla oma last siiski siia ei pane, siis… 

Neid põhjusi ei ole, ujulat kahjuks ei ole, vähe rohelust kooli ümber, suur kool, mind on 

hirmutatud juttudega rangest distsipliinist ja suurtest nõudmistest, kui laps tõesti tahab teise 

kooli minna, liikluskorraldus kooli ees on kohutav. 

5. Oma lapse õpetajatelt ootan eriti… 

Lastesse individuaalset suhtumist, rõõmsat ja kirglikku suhtumist, sallivust, head 

arengupsühholoogia tundmist, lapse annete märkamist ja arendamist, et ei hinnataks „nägude 

järgi“, mõistmist, hoolivust, nõudlikkust, empaatiat, algatusvõimet, avatud suhtlemist, 

kannatlikkust, rahulikku meelt, huvi äratamist õppimise vastu, kiusamisvastase õhkkonna 

loomist, kriitikataluvust, tagasisidet. 

6. Kui mu laps õpib siin, siis lapsevanemana… 

Olen uhke, olen õnnelik, aitan igati kaasa, soovin kõigega kursis olla, olen rahul, osalen kooli 

tegemistes, hakkan koos lapsega õppima, olen kindel oma lapse edukas tulevikus. 

7. Täna meeldis mulle ... 

Kõik, väga, et nägin kõikvõimalikke klassikaaslasi ja vanemaid, õpetaja vastuvõtt välisuksel, 

laste vastuvõtt aulas, mõtlemapanev loeng, mõte lapse ajupotentsiaali võimalikult mõistlikult 

arendamiseks kasutada, põhjalik tutvustus, et laps soovis väga kooli tulla, et hea oli 

vahelduseks ka asjalikku juttu kuulata, et oli huvitav, et ei tehtud teisi koole maha, info 

psühholoogilises võtmes, direktori tund ja huumorisoon, slaidid laste arengust, avatud ja 

vahetu loeng, et SÜG-i suhtumine on akadeemilise arengu hindamiselt liikunud individuaalse 

arengu hindamise poole, pingid on sama ebamugavad kui 15 aastat tagasi, et mainisite 

tarkade kasvatamismõtetetega Ülo Vooglaidu, sain juurde kindlust laps igal juhul just siia 

kooli panna. 

8. Tahaksin veel öelda, et... 

Hea oli üle pika aja kodukoolis tagasi olla, kool võiks säilida samal kujul veel pikki aastaid, 

jätkake samas vaimus, oli põnev kuulata, Saaremaal on SÜG parim valik, SÜG on tore kool, 

utsitage ikka õpilasi tagant lodevuse peletamiseks, palun vähendage koduste tööde koormust, 
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ehk oleks võinud rohkem rääkida õppekorraldusest esimeses klassis, ajate õiget asja, mulle 

akadeemilisus meeldib, hoiame sidet, lapsed samast lasteaiarühmast võiks samasse klassi 

panna, kõik algab koostööst, SÜG on saanud aastate jooksul meie pere teiseks koduks, elu on 

ikkagi ilus, aitäh. 

 

Aitäh vastuste eest. Küllap saame edaspidi veel rääkida, et ujuda saame KG ujulas ja 

õpikoormus on pigem optimaalne soovitud eesmärkideni jõudmiseks. Mõtleme koos, kuidas 

paremini õppekavas nõutavaid pädevusi ja väärtusi lastes kujundada ning kuidas veelgi 

suuremat kasu saada eKooli võimalustest ja infost kooli kodulehel. Igal juhul tulevad teie 

lapsed ühe-pere-tundega kooli, sest arvamusküsitlused 5.-12. klassidele näitavad kõige 

kõrgemaid hinnanguid just ühtsustundele. Peaaegu sama kõrgelt väärtustasid nad ka meie 

kooli traditsioone, häid õpetajaid ja õpilaste arengut. Ootame oma uusi koolilapsi juba suure 

huviga. 

 

KEELTE PAABEL 

 

Andmebaasi Ethnologue.com andmetel kõneldakse maailmas praegu 7105 erinevat keelt. 

Neist 836 keelt on leitud Paapua Uus-Guineas, 707 aga tema läänenaabris Indoneesias. 

Ja Uus-Guinea saarel, mida need kaks riiki omavahel jagavad, kõneldakse kokku 1073 

erinevat keelt. Kuskilt lugesin, et levinumate keelte TOP10 on: mandariinihiina, inglise, 

hindi+urdu, prantsuse, hispaania, araabia, vene, portugali, saksa ja bengali. 

 

Mida siis peaks ühes väikeses Eestis õpilastele õpetama, et nad edasises elus hästi toime 

tuleksid ja arvestades ka regionaalset eripära e siin me elame? Võiks arvata, et see tähendaks 

täielikku keelte paablit ja arvamuste paljusust.  

 

Mida aga see „paabel“ õigupoolest tähendab? Piiblilegendi järgi rajas Paabeli 

linna Sinearimaale Eufrati jõe äärde pärast veeuputust vägev kütt Nimrod. Hiljem sai 

sellest Paabelimaa pealinn. Kui Paabeli riik võimsaks sai, muutusid selle elanikud uhkeks 

ning otsustasid ehitada taevasse ulatuva Paabeli torni. Seepeale segas Jumal ehitajate keeled, 

nii et need ühel päeval järsku enam üksteist ei mõistnud ning läksid laiali, jättes torniehituse 

katki; varem olid kõik kõnelnud sama keelt. Sellest loost pärineb kõnekujund paabeli 

segadus. 

 

Aga mida siis ikkagi koolis õpetada – 7105 ei ole just liiga väike arv? Aastaid tagasi olime 

haridusministeeriumi andmetel kõige rohkem erinevaid võõrkeeli õpetav kool Eestis. See oli 

aeg, kus ladina keel oli meie gümnaasiumi õppekavas ja ka rootsi keele õppijaid oli rohkem 

kui mõni. Traditsiooniliste inglise, vene, saksa ja prantsuse keele kõrval oleme õpetanud ka 

ladina, soome, rootsi ja araabia keelt ning aastakümneid tagasi ka kreeka keelt. Kuna õpilaste 

arv on vähenenud, siis mõistliku suurusega gruppe ei saa enam nii paljude valikutega teha. 

Hää oleks teha koostööd vähemasti oma linna koolidega. Nagu meil on olnud rootsi keele 

õppijaid KG-st, võiks õppida meie hiinakeele huvilised seal. Plaanis on olnud ka hispaania 

ja/või itaalia keel. Kindlasti saaks koostööd teha ka Kuressaare Ametikooliga. 

 

Reedel kohtusime Rootsi suursaadiku delegatsiooniga ja arutlesime rootsi keele võimaliku 

õpetamise üle meie koolis. Saatkonnal on tekkinud mõte, et kuna eriti just Lääne-Eestis on 

väga palju firmasid, mis on seotud just Rootsiga, ja ka ajalooliselt on seotus Rootsiga väga 

suur, siis võiks see olla mõistlik. Selle mõttega on haakunud juba ka mitmed koolid 

Läänemaal ja Pärnumaal. Seda enam, et oleme riigina end juba palju aastaid tituleerinud 
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Põhjamaade hulka ning just Soome, Rootsi, Norra ja Taani on meie eeskujud olnud igas 

mõttes. Kõigi nende riikide peakeel on aga rootsi keel. 

 

Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe tõdes Saarte Hääles kahetsusega, et Eestis 

õpitakse B- ja C-võõrkeelena liialt vene ja saksa keelt, see aga ei ole kõigile Eesti 

regioonidele kasulik. Tema arvates võiks Eestis olla rakendatud B-võõrkeelena regionaalne 

jaotus: läänes rootsi, põhjas soome, idas vene ja lõunas saksa keel. “Nii oleksime 

väikerahvana targalt end olulisimate keeltega varustanud. Mobiilse elukorralduse juures saab 

tööandja endale multikultuurse töötajaskonna komplekteerida,” arvas ta. Rääkisime temaga 

ka pikemalt – tõepoolest on meil riigi tasandil kõikvõimalikud sidemed Rootsiga oluliselt 

suuremad kui Venemaa, Saksamaa või Prantsusmaaga. Ja vähemasti praegu on meie sidemed 

Hiina, India, Hispaania ja Portugaliga üsna olematud. Mida toob tulevik? 

 

Esialgne mõte on püüda alustada rootsi keele õpetamist kasvõi ühes kuuenda klassi grupis B-

keelena ja gümnaasiumis soovijatele C-keelena. Saame näha, kuidas haakuvad lapsevanemad 

ja gümnasistid. Oli huvitav ja positiivne, et pärast rootslaste kohtumist gümnasistidega 

pöördusid minu poole üsna mitmed õpilased, kes soovisid rootsi keelt õppima hakata 

esimesel võimalusel. Ja ega eri riikide suursaadikuid just liiga palju meile sattunud ei ole ... 

 

MÕTTEID KAHEST HARIDUSKONVERENTSIST 

 

Eelmisel nädalal osalesin lausa kahel järjestikusel hariduskonverentsil. Mõlemad toimusid 

uues ERM-is. See ehk meelitas rohkemgi kui temaatika. Päris muuseumiossa küll ei jõudnud, 

aga imetleda sai välist panoraami ja tajuda seesmist suursugusust. Tahaks jõuda ka päris-

sisse, sest fuajees olev oli oma suure tühjuse ja steriilsusega pigem ehmatav. Maitse asi ... 

 

Kolmapäeval toimus Haridusportaali konverents koos alati huvitava haridusmessiga. Märt 

Treier juhtis kogu konverentsi väga asjatundlikult. Mart Laar suutis kuulama panna oma juuri 

tähtsustava ajalootunnetusega. Kunagine haridusminister Tõnis Lukas tutvustas ERM-i lugu. 

Kalle Küttis ajas oma riigigümnaasiumide asja. Teaduskeskuse AHAA õppeprogrammide 

juht Liina Vahter suutis oma AHAA veelgi põnevamaks teha. Ettekandeid oli veelgi ja 

vaheaegadel oli huvitav messifirmade pakkumisi uurida ja kolleegidega jutelda. 

 

Neljapäev oli HTM-i välishindamise aastakonverentsi „Teel õppijakeskse hariduse poole" 

päralt. See tundus huvitavam. Kaasa anti ka raamat „Ülevaade haridussüsteemi 

välishindamisest 2015/2016 õppeaastal“. Seda saab ka arvutis lugeda 

https://www.hm.ee/sites/default/files/ulevaade_haridussusteemi_valishindamisest_2015-

2016_oa.pdf.pdf. Ettekannete slaidid on kättesaadavad veebilehel 

https://www.hm.ee/et/node/5782. Kahtlemata sai publiku lemmikuks Tallinna 

Ülikooli Haridusteaduste Instituudi professori Aaro Toomela ettekanne „Õpilase 

arengupotentsiaali arvestamine“. Kui väga lühidalt kokku võtta, siis probleemiks on  

tegelikult vajalike haridusuuringute tellimise puudus. Teisena mõjus hästi Tallinna 

Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktori Kristi Vinteri „Muutunud õpikäsitluse süda ja 

kontekst“. Sellest ka uus lühend MÕK e muutunud õpikäsitlus haridusmaailmas. Kas 

kujundava hindamise võidukäik jätkub? Kas õppeained kaovad ja teemapõhised mitme 

õpetajaga tunnid on võimu saamas? Kas traditsioonilised tunnid asenduvad muude 

ajaühikutega? Kas õpilane hakkab õpet dikteerima? Kas õpetajad suudavad iga õpilase 

lähima arengu tsooni avastada? Kuidas teha koostööd kõigiga ja kõiges? ... 
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Vana valitsus on langenud ja uus tõusnud. Elagu valitsus. Haridus paistab seekord saavat 

prioriteediks mitte ainult sõnades!? Elame – näeme...  

Ja mis meist saab – kas riigigümnaasium, kus riigigümnaasium, kes poolt ja kes vastu, miks 

poolt ja miks vastu, mis saab põhikooli osast ... Haldusreform juba käib. Koolireform 

Saaremaal veel väga ei käi. Kas peaks? Kas peaks kiiremini käima? Kas koolid ja õpetajad 

peaks ise ka miskit arvama-ütlema-nõudma? Kas-mida-millal-milleks ... Ja mis on õige? 

VIIMANE LOENG  

 

Natuke üle nelja aasta tagasi kirjutasin koolilehes järgneva loo. Nädalavahetusel lugesin 

viidatud raamatut taas ja püüdsin koolitunnis inspireerida oma psühholoogiaõpilasi. Ma ei tea 

kui paljud kolleegid seda nüüdseks lugenud on, aga soovitan taas – ja mitte soojalt, vaid lausa 

tuliselt. Tänasel kooli mälestuspäeval Laurentiuse kirikus rääkis ka kunagine õpilasesinduse 

esimees Koit Kelder elu tegelikest väärtustest – mitte kätteõpitud tehnikatest ja lihtsalt 

reaktsioonidest, vaid elukogemustest, eluõpetusest, üksteisest hoolimisest, üksteisega 

arvestamisest ja elu tegelikkusest arusaamisest – ehk eluseadustest ja väärtustest, mis on meie 

ülesed. Aga nüüd see lugu taaskord ... 

 

Just sellist intrigeerivat pealkirja kannab Carnegie Melloni ülikooli arvutiteaduste professori 

Randy Pauschi menuk. Autoril on äsja diagnoositud vähk ja tal jääb elada veel kolm kuni 

kuus kuud... 

Inspiratsiooniraamatute lugemiseks on mul kaks põhireeglit. Esiteks märgin tekstimarkeriga 

ära minu jaoks mõtlemapanevama ja teiseks jagan loetut teistega. Järgnevas püüangi teha 

valiku  märgitust. 

 

Tänapäeval räägitakse palju laste enesehinnangu tõstmisest. Tõde on selles, et keegi teine ei 

saa seda teha- lapsed peavad seda ise õppima tõstma. Meie asi on esitada neile üha uusi 

väljakutseid. 

 

Autor tähtsustab alustõdesid. Enda jaoks sai ta õppetunni oma esimeses jalgpallitrennis. 

Nimelt ütles treener, et neil ei ole esialgu palli vaja, sest pall on vaid ühe käes. Nemad aga 

harjutavad seda, mida need ülejäänud kakskümmend üks meest sel ajal teevad. 

 

Eriti meeldis mulle, et leidsin toetust oma enesehindamisideoloogiale. Autor ütleb, et 

õpetajad on oma õpilastele kõige rohkem abiks just refleksiivsuse suurendamisel. Nimelt on 

arenemisvõimaluse üks põhialuseid oskus oma võimeid ise hinnata, seega peab õpetaja 

õpilastele eelkõige õpetama, kuidas nad oma vaimu kasvamist näeks. Ka meil läheb enamasti 

liiga suur aur meelitamise peale, aga enesehinnangut tõstab tegelikult aus tagasiside. 

Autor ei teadnud, mida oma üliõpilastega edasi teha, kui need kahenädalase töö nii 

põhjalikult tegid, et selle eest tegelikult terve semestri hindeks A oleks võinud panna. Mida 

edasi teha? Ta sai nõu oma kunagiselt õpetajalt: „Vaata oma õpilastele silma ja ütle, et olete 

päris head tööd teinud, aga te kõik olete rohkemaks võimelised.“  

 

Liiga paljud inimesed kaebavad kogu aeg oma probleemide üle. Ka mina olen veendunud, et 

kui rakendad kas või ühe kümnendiku nii kulutatud energiast oma probleemide reaalsele 

lahendamisele, siis võid üllatuda, kui hästi su asjad edeneda võivad. 

Meie eduühiskond ei tolereeri luuserlust, aga Ameerikas on läbikukkumine väidetavalt pigem 

positiivse märgiga. Tasub uskuda, et tõelised kogemused omandame alles millegi 

ebaõnnestumisel ning kogemused on tihtipeale inimese väärtuslikum vara. 
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Ma ei tsiteerinud autori mõtteid armastusest, lastest, vähist... Lugege ise ja mõelge oma 

elule... See on kindlasti raamat, mida loevad ja väärtustavad ka tulevased põlvkonnad. 

 

ARMAS KOOLIPERE 

 

Ja meid on kümneid tuhandeid – meie tänased õpilased, õpetajad ja koolitöötajad, 

lapsevanemad, vilistlased, nende vanemad ja sugulased ning kõik teised, kes meid 

armastavad ja kes meist hoolivad. Advendiaja alguses üllitasin koolilehes luuletuse 

„Advendiaja soov“, nüüd tahtsin täiendada veel kahe salmiga, sest jõuludega ju kõik ei lõpe, 

vaid hoopis algab.  Soovin, et te kõik saaksite häid tundeid täis ja teie unistused täituksid: 

 

ADVENDIAJA SOOV ON TULEVIKKU LOOV 

 

Et hinges kasvaks hellus, hool. 

Et poleks pelgust, rahus ajavool. 

Et julgeks mõelda tagasi ja näeks. 

Et tehtu kõik on saanud sinu väeks. 

 

Et saaksid lihtsalt oodata ja olla. 

Et poleks kiiret kuskil mujal olla. 

Et oma kodust saaksid jõulurõõmu. 

Et sellest rõõmust saaks ka teised sõõmu. 

 

Siis pinget poleks, käes oleks rool. 

Siis oleks selgus, töötaks elukool. 

Siis säravvalgeks kogu maailm läeks. 

Siis õnnetunne kuhjuks lausa mäeks. 

 

Siis unistustel lase lihtsalt tulla. 

Siis oma unenägudes sa vabalt hulla. 

Siis oska kõiges näha õnnelõõmu. 

Siis kogu aastaks jätkuks jõuluhõõmu. 

 

Ehk mõjuks paremini, kui olevik ja tulevik oleks miksitud reakaupa e teeme samadest 

ridadest uue luuletuse: 

 

Et hinges kasvaks hellus, hool, siis pinget poleks, käes oleks rool. 

Et poleks pelgust, rahus ajavool, siis oleks selgus, töötaks elukool. 

Et julgeks mõelda tagasi ja näeks, siis säravvalgeks kogu maailm läeks. 

Et tehtu kõik on saanud sinu väeks, siis õnnetunne kuhjuks lausa mäeks. 

 

Et saaksid lihtsalt oodata ja olla, siis unistustel lase lihtsalt tulla. 

Et poleks kiiret kuskil mujal olla, siis oma unenägudes sa vabalt hulla. 

Et oma kodust saaksid jõulurõõmu, siis oska kõiges näha õnnelõõmu. 

Et sellest rõõmust saaks ka teised sõõmu, siis kogu aastaks jätkuks jõuluhõõmu. 

 

Variante on veelgi – puhas matemaatika, aga siiski eelkõige siirad tunded. 

Südamlikke jõule, rõõmsat aastavahetust ja kosutavat koolivaheaega meile kõigile! 

 

KUI UNISTADA, SIIS SUURELT – KUI TEGUTSEDA, SIIS TARGALT 
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Teatavasti toimus kolmekuningapäeval e reedel, 6. jaanuaril meie kooli õpetajate järjekordne 

uurimistööde konverents. Seekord jagunes kogu päev kaheks osaks. Esimeses saime kuulda 

kolme uurimust - Tiiu Haavikult ja Ly Haandilt SÜG-i 7. ja 10. klasside neidude kehalisest 

aktiivsusest; Jaanika Kase mõneaastatagust magistritööd kunstinäitusest kunstiõpetuse 

õpikeskkonnana; Aili Jungi ja Indrek Peili koostöös valminud 700 pildiga tööd ilusast ja 

koledast maailmast. Aitäh neile sisuka sissejuhatuse eest päeva ja kogu aastasse! 

Lisaks oli väga huvitav ja kasulik saada informatsiooni riigigümnaasiumi temaatikast Raivo 

Peetersi ettekandes ja linna koolivõrgust Õilme Salumäe esituses. 

 

Ülejäänud kaks kolmandikku andis kogu päevale ka nime – SAAREMAA 

ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPETAJATE ARVAMUSKONVERENTS 2016. Sellist formaati 

kasutasime esimest korda –  eeskujuks olid juba aastaid õpilastele korraldatud üleriigilised 

arvamuskohvikud ja meie oma koolis õpilasesinduse ja õpilastega koostöös toimunud 

arvamusfestival. Nii saidki kõik õpetajad arutleda kolme tunni vältel kuue teema üle: 

RIIGIGÜMNAASIUM - lauajuht Raivo Peeters, protokollija Taimi Sepp 

     2.  KOOLIVÕRGU TULEVIK KURESSAARES - lauajuht Õilme Salumäe, protokollija 

Meeli Ool 

     3.  SÜG-i SISEND - lauajuht Irena Sink, protokollija Stella Hommik 

     4.  ÕPPEKAVA - lauajuht Marek Schapel, protokollija Ülle Müür  

     5.  TUNNIVÄLINE TEGEVUS - lauajuht Diana Õun, protokollija Lea Viidul  

     6.  SISEKLIIMA - lauajuht Triino Lest, protokollija Iivi Vikat 

Aitäh nii teemapealikutele kui protokollijatele ja aktiivse osalemise eest ka kahele hoolekogu 

esindajale Anton Terasele ja Jaanis Sarapuule. 

 

Kokkuvõtteid on veel vara teha, sest kõik protokollidki pole veel lõplikult vormistatud, aga 

kõlama jäi optimism ja positiivsus nii teemajuhtide kui ka kõigi osalejate poolt. Tundus, et 

riigigümnaasiumile avati pigem roheline tee, koolide arenguks leiti muu hulgas vajalik 

ehitada veel üks kooliujula ja korralik käsitöökeskus, oma kooli sisendi asjus nähti suuremat 

reklaamivajadust igas mõttes, õppekava osas arutleti uute valikute võimalusi, tunnivälise 

tegevuse kvaliteedi tõstmise katalüsaatoriks pakuti õpetajate endi suuremat motiveeritust ja 

sisekliima temperatuuri tõusuks rohkem ühistegevusi õpetajate vahel. Kõlab ehk liiga üldiselt 

– seda enam jääme huviga ootama protokollide põhist „peenhäälestust“. 

 

Tundub, et astusime sammu edasi paremaks saamise teel ja mõtlesime end taas avatumaks. 

Jääb loota, et käivitunud sünergia ei lõpe ja hakkame tegema tõsist tööd protokollide 

analüüsil ja seal kirja pandud ideede elluviimisel. 

Hääd unistuste realiseerimisaastat meile kõigile! 

 

SÜNNIPÄEVA TULEVIKUST TAAS 

 

Viis aastat tagasi sai koolilehes kirjutatud: 

Kooli sünnipäeval sai taas jagatud pilte ja nautida Varsakapja. Koolikalli ümber koolimaja oli 

vist esimest korda ja ka korvpalliväljakul süüdatud küünaldest moodustatud koolilogo tekitas 

sooja tunde. Omaette sündmuseks sai kooli teenelise vilistlase Erik Haameri 20-st graafilisest 

lehest koosneva püsiekspositsiooni avamine. Selle Kalevipoja-loo kinkis koolile tema tütar 

Liina. Näituse avamise heaks tegid suure töö meie oma töömees Kalmer Ait, haldusjuht Aado 

Haandi ja vilistlane Andi Roost. Kolmandal korrusel võib nüüd tõesti käia uhkustundega, sest 

tegu on peaaegu kunstisaaliga. 
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Kui kaua ja kelle jaoks aga meie koolimaja üldse kestab? Sellele küsimusele oli soov vastust 

saada umbes keskpäeval, kui kolme tunni jooksul arutati gümnaasiumireformi valdade ja 

koolide juhtide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Kalle Küttisega. Paraku 

mingit selgust ei tekkinud. Kuressaare linna seisukoht oli jätkata oma gümnaasiumidega 

endisel viisil, seda enam, et nad vastavad ka hetkel nõutavatele tingimustele. Orissaare soovis 

igal juhul jätkata oma väheneva gümnaasiumiga. Leisi aga arvas, et ehk peaks tõesti 

põhikooliks taanduma. Nüüd on maakonnal kui tervikul vaja ministeeriumi saata oma 

seisukoht tuleviku koolivõrgust ja oodata ministri isiklikku reageerimist. Koolijuhina olen 

kindlalt veendunud, et meie 12-klassiline kool on täna parim võimalus meie kõigi jaoks ja 

seepärast teen kõik selleks, et kooli avaaktuste ja tutipäevade peategelased oleksid 

abituriendid käsikäes esimeste klasside õpilastega. Vaid nii on tegu kooliperega, vaid nii on 

tegu tegeliku õppimisega- eeskujuks olles, vanematelt õppides ja nooremaid toetades. 

 

Ja see oli tõesti viis aastat tagasi! Kas tõesti?! Kuidas ja mismoodi täna mõelda, kui oleme 

viimane maakond, kel veel pole lepingut riigigümnaasiumi loomiseks? Jah või ei? Poolt või 

vastu? Samas teame, et meie õpetajad soovivad sellise ebakindla olukorra lõppemist e midagi 

on vaja ära otsustada. Teame ka, et on piisavalt lapsevanemaid, kes soovivad, et nende lapsed 

just praeguse kooli lõpetaksid – tulgu pärast siis, mis tuleb. Linnavolikogu hariduskomisjoni 

viimasel koosolekul otsustati ühehäälselt alustada läbirääkimisi ministeeriumiga. Samm küll 

edasi, aga samas jäi kõlama eelkõige raha saamise, aga mitte süsteemi muutmise soov. Ja ega 

me siiani pole ka tekkinud riigigümnaasiumite uut moodi kvaliteedist miskit kuulnud... 

Vähemasti tekiks võimalus rohkem arutleda ja kaaluda ... Kahtlemata on mistahes otsus ses 

asjas väga keeruline ja raske. Kel vähegi tekib mingeid mõtteid, andke teada. 

 

OSKA RÕÕMUSTADA 

 

Kuna täna olen erinevatelt inimestelt päris mitu korda kuulnud lauseid, mis sisaldavad sõna 

„muretsema“, kuigi võiks öelda „uurida“, „küsida“, „analüüsida“, „otsustada“ jne, siis 

mõtlesin kirjutada rõõmustamisest.  

 

On üks väga lihtne retsept, et end õnnelikuna tunda ja möödunud päevaga rahul olla: 

- magasin hästi, nägin põnevaid unenägusid ja ärgates oli lumi maas; 

- päris lahe oli hommikul autolt lund rookida; 

- koolis kõik rõõmsalt teretasid (nagu ikka); 

- direktsiooni koosolekul oli tunda ehedat kirglikkust ...; 

- 10.ab oli jätkuvalt koostööaldis; 

- vaikse 11.c sain ka suhtlema; 

- oli üks väga huvitav filosoofiline jutuajamine ühe koolikülalisega; 

- sain perele tehtud kõigile maitsva õhtusöögi. 

Nii võiks jätkata ja küllap jäi miskit ka kogemata vahele. Samas on mõistlik põneva ootusega 

mõelda ka eesseisvale: 

- teisipäeval on ees huvitav kohtumine matemaatikaõpetajast meie kooli vilistlasega, 

kes tahaks meile tööle tulla; 

- 10.ab-lt loodan õnnestunud kontrolltöid ja ka eelmise töö järeltöid; 

- kolmapäeval analüüsime juhtkonnaga eelmise aasta tegemisi meie koolis;   

- juba neljapäeval näen-kuulen presidenti mitte läbi ekraani, vaid samas ruumis; 

- ja reedel toimub samasugune kohtumine haridusministriga; 

- huvitav on lugeda kümnendasse klassi tulla soovijate elektroonilisi avaldusi; 

- nädalavahetusel saab maal taas puid saagida, saunas käia jne. 
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Taas võiks nii jätkata. Ikka see pooleldi täis või pooleldi tühja klaasi probleem e kes mida 

tähtsustab. Uskuge positiivsesse, tehke rõõmude revisjon päevast ja ehk suudate nii enese ja 

oma eluga rohkem rahul olla. 

Ikka kõike kena – nii ööl kui päeval.  

 

NOPPEID HARIDUSJUHTIDE 10. AASTAKONVERENTSILT 

2. ja 3. veebruaril toimus Pärnus haridusjuhtide kümnes aastakonverents – seekord 

visioonikonverents. Püüan allolevas minu arvates olulisemast väikese ülevaate anda – aga 

vaid nopetena, et oleks intrigeeriv ja paneks mõtlema: 

KERSTI KALJULAID, Eesti Vabariigi President - „Millised on presidendi plaanid 

hariduselu suunamisel?“ Lõpusõnumiks oli, et ei pea ootama juhiseid ministeeriumilt, vaid 

ise mõtlema ja otsustama kohapeal. Aga veel – kuidas sõnastame oma komberuumi (kõike ei 

saa ju seadustesse panna); paljude keelte oskus süvendab igal juhul keeletunnetust; me ei pea 

muretsema tiibade pärast, mis me oma lastele anname; uute digilastega tuleb kohaneda, mitte 

piirata ja võidelda; töö olemus on täielikult muutumas; kool peab kogu aeg muutuma kiiresti 

selleks, et ta saaks jääda samaks;  PISA mõõdikud on väga head; peaksime üles leidma ka 

hea tuju mõõdiku; jätame lapsevanemale vastutuse oma laste hariduse eest – kui ta läheb 

koos lastega kuuks ajaks puhkusele, siis ärme keelame, vaid toetame ... 

 

TOOMAS TAMSAR, Tööandjate Keskliidu juhataja – „Milliseid inimesi vajame kümne 

aasta pärast?“ Täna veel ei oska õpilased väga hästi koostööd teha ning ise õppida; samuti on 

arenguruumi olulise ja ebaolulise vahel vahe tegemises; selleks, et koolist tuleksid kümne 

aasta pärast asjakohaste teadmistega ja õnnelikud noored, peavad õpetajad seda ise olema; 

kibestunud ja iseendaga rahulolematu õpetaja ei saa meie soovitud tulemust anda; tööandjad 

ootavad, et töötajad tahaksid töötada, tahaksid ja oskaksid iseseisvalt õppida, julgeksid 

katsetada ja eksida, oleksid ettevõtlikud ja initsiatiivikad ... 

 

MIHKEL RAUD, Eesti laulja, kitarrist, kirjanik, blogija, saatejuht ja ajakirjanik – „Millist 

kultuuri peaksime väärtustama?“ Eesti suurim vaenlane on harimatu eestlane; maailm on 

kuidagi lõhki – keegi täpselt ei tea enam, millised on õiged väärtused; mida ontlikumaks me 

oma õpilased õpetame, seda kiiremini, kaugemale ja kauemaks nad siit ära lähevad; kui keegi 

valetab, siis ta tegelikult ei valeta, vaid esitab alternatiivseid fakte?; ma tean, et Eesti 

haridussüsteem on väga hea – ma usaldan seetõttu Eesti koolisüsteemi pimesi ... 

 

VAHUR KARUS, Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja asetäitja, 

kolonelleitnant – „Mida me haridusvaldkonnas saame teha, et oma julgeolekut tagada?“ 

Sõjaväes teame, et kui me planeerime, siis plaan läheb pekki, aga kui me ei planeeri, läheb 

kõik pekki; kõige tähtsamad on vastutustunne, avatud mõtlemine ja terves kehas terve vaim; 

väike eetika test millegi tegemiseks: - kas see on seaduslik, - kas see on vajalik, - kas ma 

suudan endale ka hiljem otsa vaadata; riigi kaitsmine algab empaatiast ja abivalmidusest 

kaasinimeste suhtes ning jätkub läbi isetu tegevuse riigi hüvanguks; riigi kaitsmine algab oma 

kodanikukohuse täitmisest ja vastutustundest enda tegevuse eest – seepärast tehkem seda, 

mida oleme kogu aeg teinud ja püüdkem seda teha veelgi paremini ... 

 

JAAN TALLINN, Eesti programmeerija ja ettevõtja, Skype`i üks asutajatest – „Kuidas 

hakkab tehisintellekt mõjutama elu ja haridust 10 aasta pärast?“ Täna disainib inimene uue 

tehnoloogia ja siis sellest uue versiooni ilma, et ta ise muutuks; intelligentsiplahvatuse puhul 

on disaineriks tehisintellekt ja iga järgmine versioon annab talle paremad võimed – inimene 

hakkab jääma kaugele maha; kassapidajad, autojuhid ja kõige lihtsamad kontoritööd kaovad; 

kaovad ka kergemini automatiseeritavad õppeained e sellised, kus kasutatakse rohkem teste; 
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keskkond on alati kõige targema süsteemi kontrolli all – kui aga kõige targemal süsteemil 

pole enam huvi hoida maal inimesele sobivat hapnikutaset või temperatuuri, siis muutub 

planeet meile elamiskõlbmatuks ... 

 

AINAR RUUSSAAR, Eesti rahvusringhäälingu juhatuse liige ja ajakirjanik – „Kuidas leida 

tõde nn post-truth ajastul?“ Kahtle ja kontrolli alati; kolm soovitust: 1) ära usu midagi, millel 

pole viidet, 2) kui miski tundub uskumatuna, on mõistlik mitte uskuda, 3) ära ise levita 

kuulujutte ... 

 

MAILIS REPS, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister – „Millised teemad on 

haridusministri laual täna? Aga kümne aasta pärast?“ Lõpumõtteks oli, et kui tänane 

haridusminister kümne aasta pärast taas samal konverentsil oleks ja kui arutletavad 

probleemid oleksid samad nagu täna, siis tunneks ta end olevat haridusministrina õnnestunud; 

PISA 15 tippriiki on pigem konservatiivsed e vaja on ka baas- e faktiteadmisi; suur hulk väga 

väikesi koole järgmist aastat vastu ei pea; suurenev vajadus HEV- ja tugiteenuste järgi; 

riigigümnaasiumitega minnakse edasi aastateni 2020 – 2021 ning ühtlasi analüüsitakse ka 

teiste gümnaasiumite toimetulekut ; pole võimatu, et nii gümnaasiumid kui ka kutseharidus 

antakse üle haldusreformi järgsetele omavalitsustele; Kuressaare võimalikule 

riigigümnaasiumile hoitakse hetkel veel raha ... 

 

Mõned ettekanded olid veel, aga need ei olnud ehk nii intrigeerivad. Kokkuvõtteks – oli 

huvitav ja mõtlemapanev. Ja mis veel olulisem – tundub, oleme oma kooliga õigel teel. Ja 

mis kõige olulisem – meie edasiminek on eelkõige meie enda teha – mõelgem julgelt ja 

tegutsegem kainelt. 

 

MIDA SAI ÕPITUD 

 

Ma ise armastan alati koolitusel käijatelt küsida, et mis nüüd muutub Sinu mõttemaailmas ja-

või tegevuses? Kui võtta ette minu eelmise lehe lugu, siis õppimisest ja muutumisest samas 

järjekorras:  

 

KERSTI KALJULAID, Eesti Vabariigi President - „Millised on presidendi plaanid 

hariduselu suunamisel?“  

Oma otsustes oleme olnud üsnagi iseseisvad – nüüd julgeme veelgi rohkem. 

Me kindlasti ei karda kokkupuuteid kultuuride erinevustega ja pigem ootame nendelt oma 

õpilaste maailmatunnetusele kasulikku rikastamist. 

Küllap me digilastega toime tuleme – tasapisi ja ikka rääkides. 

Rõõmsam kool on kindlasti väljakutse ja see sobib meile. 

 

TOOMAS TAMSAR, Tööandjate Keskliidu juhataja – „Milliseid inimesi vajame kümne 

aasta pärast?“  

Koostöö ja veelkord koostöö – igas vormis. 

Õnnelikud õpetajad – vähemasti koolis ja õpilastega. Saame mõelda, et kuidas, et kõik. 

 

MIHKEL RAUD, Eesti laulja, kitarrist, kirjanik, blogija, saatejuht ja ajakirjanik – „Millist 

kultuuri peaksime väärtustama?“  

Oma kooli kokkulepitud väärtusi hakkame intensiivsemalt selgitama. 

 

VAHUR KARUS, Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja asetäitja, 

kolonelleitnant – „Mida me haridusvaldkonnas saame teha, et oma julgeolekut tagada?“  
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Mida rohkem planeerimist, seda parem, sest seda rohkem rääkimist üksteisega. 

Ei pea põdema, et iga plaan välja ei tule – veelgi tähtsam on protsess. 

Ajame oma asja edasi – tundub, et oleme õigel teel. 

 

JAAN TALLINN, Eesti programmeerija ja ettevõtja, Skype`i üks asutajatest – „Kuidas 

hakkab tehisintellekt mõjutama elu ja haridust 10 aasta pärast?“  

Koolitus, koolitus ja veelkord koolitus – kõigile koolitöötajatele ja kõiges, et saaks alati olla 

masinast targem. 

 

AINAR RUUSSAAR, Eesti rahvusringhäälingu juhatuse liige ja ajakirjanik – „Kuidas leida 

tõde nn post-truth ajastul?“  

Suhtumisest meediasõnumitesse lausa peab rääkima ja rääkima ja rääkima. 

 

MAILIS REPS, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister – „Millised teemad on 

haridusministri laual täna? Aga kümne aasta pärast?“  

Me oleme juba õppinud, et muutused vajavad aega – elu üha kiirenevas tempos peaks ehk 

kõigega mitte liig rutakalt kaasa minema, vaid veelgi rohkem mõtlema ja järelemõtlema. 

HEV on kahjuks tõeline ja me peame seda järjest tõsisemalt ja tõelisemalt võtma. 

Suur küsimus jääb: kas riigigümnaasium on meie lastele parem ... 

Mina kahjuks kahtlen ja kõhklen ning otsin miskit, millele toetuda. Kes otsib, see leiab? Aga 

millal? 

 

Sisukat mõtisklemist ja tarka otsustamist meile kõigile! 

 

GÜMNAASIUMIDEBATI HOOGUSTAMISEKS 

 

Kuus aastat tagasi sai koolilehes avaldatud lugu pealkirjaga „KUHU EDASI?“ 

Käes on kohe märts. See on kuu, mil koolis tegeletakse järgmise õppeaasta tunnijaotustega. 

Sel aastal on märts midagi veel rohkemat. Üleriigiliste seadustemuudatuste tõttu on 

likvideerimisel e reorganiseerimisel sihtasutus ja sündivuse vähenemisest tulenevalt peab 

mõtlema koolitäituvuse üle. Edasiminekuteid on mitmeid- millist valida? Kas manduda nn 

tavategijaks ja saada tsentraliseerituks või avastada uusi radu: tekitada filiaale, muuta 

paralleelklasside vahekordi, luua koostööd (ja millist) teiste koolidega, liituda kellegagi, 

tekitada uusi õpetamis-kasvatamisvorme jne, jne. Kui mõõdetavad tulemused on kenad, siis 

mida ja miks üldse muuta? Samas- koolil ei ole ujulat, ei ole tänapäevast tööõpetusbaasi, ei 

ole piisavat kunsti- ega muusikaõpetusriistvara, ei ole ka vajalikke 

spordiõpetamisvahendeid... Kindlasti vajab kool oma territooriumile kõiki neid ja ehk veel 

täiendavat huviharidust pakkuvat hoonet (saarlus üldse, kangasteljed, tänapäevane õppeköök, 

savipõletus, klaasipuhumine, rahvapilliõpetus, joogakultuur, tantsuõpetus, ...). Kui palju 

gümnaasiumit ja kui palju põhikooli? Kas algklasside maja eraldi? Kas on vajalik ka nn 

tasandusklassi teema ja selle lahendamine koostöös mõne valla kooliga? Kuhu ses süsteemis 

paigutada loodav keskonnahariduskeskus või meie kooli juurde moodustatav teadus- ja 

huvikool? Kuidas tegelda uute projektidega? 

 

Täna peame esitama oluliselt radikaalsemaid küsimusi. Hamleti OLLA VÕI MITTE OLLA 

on minevikust taas olevikku tulnud, et tegelda tulevikuga. Küsimusi on sadu ja vastuseid 

oluliselt vähem. Aga hakakem julgemalt arutlema, sest vaid rääkides jõuame kokkulepeteni ja 

üksteisemõistmiseni. Kas tõde selgub või milline ta üldse on, sellest saame aru alles tulevikus 

– kahjuks ... 
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Soovin kõigile küsimuste esitamise julgust, tarka arutelu ja mõistlikku otsustamist! Ja ikka 

avalikult – lugudena nii meedias kui arvamusavaldustena koosolekutel ... 

 

KEELTE PAABLI JÄTKUKS 

 

15. novembri koolilehe loos küsisin, et milliseid keeli siis koolis ikkagi õpetada väidetavast 

7105-st võimalikust. Aastaid tagasi olime haridusministeeriumi andmetel kõige rohkem 

erinevaid võõrkeeli õpetav kool Eestis. See oli aeg, kus ladina keel oli meie gümnaasiumi 

õppekavas ja ka rootsi keele õppijaid oli rohkem kui mõni. Lisaks traditsioonilistele inglise, 

vene, prantsuse ja saksa keelele õpetasime ka soome ja araabia keelt. Eks paljus on 

määravaks eelkõige õpetajate olemasolu. 

Novembris kohtusime Rootsi suursaadiku delegatsiooniga ja arutlesime rootsi keele 

võimaliku taasõpetamise üle meie koolis. Saatkonnal oli tekkinud mõte, et kuna eriti just 

Lääne-Eestis on väga palju firmasid, mis on seotud Rootsiga, ja ka ajalooliselt on seotus 

Rootsiga väga suur, siis võiks see olla mõistlik. Selle mõttega on haakunud juba ka mitmed 

koolid Läänemaal, Pärnumaal ja eriti Hiiumaal. Seda enam, et oleme riigina end juba palju 

aastaid tituleerinud Põhjamaade hulka ning just Soome, Rootsi, Norra ja Taani on meie 

eeskujud olnud igas mõttes. Kõigi nende riikide peakeel on aga rootsi keel. 

 

Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe tõdes Saarte Hääles kahetsusega, et Eestis 

õpitakse B- ja C-võõrkeelena liialt vene ja saksa keelt, see aga ei ole kõigile Eesti 

regioonidele ja ka Eestile tervikuna kasulik. Tema arvates võiks Eestis olla rakendatud B-

võõrkeelena regionaalne jaotus: läänes rootsi, põhjas soome, idas vene ja lõunas saksa keel. 

“Nii oleksime väikerahvana targalt end olulisimate keeltega varustanud. Mobiilse 

elukorralduse juures saab tööandja endale multikultuurse töötajaskonna komplekteerida,” 

arvas ta. Rääkisime temaga ka pikemalt – tõepoolest on meil riigi tasandil kõikvõimalikud 

sidemed Rootsiga oluliselt suuremad kui Venemaa, Saksamaa või Prantsusmaaga. Ja 

vähemasti praegu on meie sidemed Hiina, India, Hispaania ja Portugaliga üsna olematud. 

Muidugi on Tallinnas elades vene keelel oma roll, aga Põhjamaades elades või äri tehes saab 

oluliseks rootsi keel ... Poolt ja vastuargumente on kummalegi keelele veelgi, aga võimaluse 

pakkumise korral saab määravaks ikkagi lastevanemate tahe. 

 

Kuu aja tagune kohtumine viiendate klasside lastevanematega oli suunitletud mõttest püüda 

alustada sügisel rootsi keele õpetamist ühes kuuenda klassi grupis B-keelena ja ehk ka 

gümnaasiumis soovijatele C-keelena. Nüüd on käes aeg valida, et soovijate olemasolul hakata 

ühele kuuendike grupile õpetama sügisest rootsi keelt. Rootsi saatkond on väga huvitatud ja 

seetõttu lubanud aidata nii õppematerjalide, metoodika, õpetajate kui ka praktikareisidega. 

Juba suvel plaanivad nad korraldada sissejuhatava laagri. B-keelena rootsi keele õppijad 

saavad soovi korral 10. klassis C-keeleks muidugi valida vene või mingi muu keele. Seega 

ootan meie 5. klasside lastevanematelt minu meilile B-keele valiku otsust hiljemalt 

neljapäevaks, 9. märtsiks.  Kui ühe grupi jagu rootsi keele soovijaid kahe klassi peale tekib, 

siis ka Rootsi saatkonna programmiga ühineme.  

 

MIDA ARVATAKSE GÜMNAASIUMIREFORMIST 

 

Viimasel nädalal vestlesin sel teemal meie kooli paarikümne õpetajaga. Kõige levinumaks 

seisukohaks oli segadus ja otsustamatus. Ühest küljest ei osata öelda, kas riigigümnaasium on 

hea või halb, teisalt arvatakse, et õpilaste õpitulemused igal juhul langevad. Ühed arvavad, et 

igal juhul tuleb Saaremaale riigigümnaasium teha, sest õpilasi on just ühe kooli jagu. Teised 

ütlevad, et kaks kooli Kuressaares on parem, sest valikuvõimalus on oluline. Suhteliselt 
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üksmeelselt leitakse, et ühe gümnaasiumi puhul peab igal juhul tekitama lävendi 

sissesaamiseks ja et tegelikult peaks see juba praegu kehtima.  

 

Kolm värvikamat lauset on: 

Mõistus ütleb riigigümnaasiumile „jah“, süda aga „ei“. 

Vilistlasena on kahju, õpetajana ei näe muud võimalust. 

Riigigümnaasiumi poolt, sest võistlemine vähenevate laste nimel pole enam eluterve 

konkurents. 

 

Lausete tagamaaks on suuresti osade õpilaste liialt kergekäeline loobumine pingutusest 

paremate õpitulemuste nimel. 

Siiski – üsna paljud õpetajad ütlevad, et ei saa aru riigigümnaasiumi fenomenist, sest pole 

olnud miskit näha tekkinud riigikoolide kvaliteedihüppest. Ja üsna mitmed ei saa aru, miks 

senine turvaline 12-klassiline kool järsku sobimatuks on kuulutatud. Muret teeb ka raha roll – 

ühest küljest häirib, et raha oleks nagu tähtsam kui inimesed, teisalt aga, et miks ei võiks 

edukale koolile veelgi edukamaks muutumiseks raha eraldada ilma etteaimamatu tulemusega 

„ümberlõikamiseta“. 

 

Nii võiks mõtisklema jäädagi ja tundub, et seda ongi vaja e vaja on laiapõhjalist arutelu, mis 

kaasab nii õpetajad, lapsevanemad, õpilased, vilistlased, kogukonna kui ka omavalitsuse koos 

volikogu ja kogu uueneva Saaremaaga.  

 

KOOLIVAHEAJA KOOLITUSEST 

 

Täna siis natuke Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud Merlecons&Co kolmeosalise koolituse 

„Õpikeskkonna kaasajastamine muutunud õpikäsituse kontekstis“ esimesest moodulist 

„Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele“ Tarmo Salumaa esituses. 

Kaheksatunnise õppepäeva põhiteemadeks olid: 

Muutunud õpikäsituse põhiolemus kaasava hariduse kontekstis. Muutunud õpikäsituse neli 

olulist põhitala. Väljundipõhise ja sisendipõhise õppe erinevused. Muutunud õpikäsituse 

aluseks oleva väljundipõhise õppe olulisemad tunnused. Hindamine väljundipõhise õppe 

korral: kujundav ja kokkuvõttev hindamine. Õpetaja töö planeerimine muutunud õpikäsituse 

kontekstis. Vajalikud koolikorralduslikud muutused väljundipõhise õppe rakendamisel. 

Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise põhikriteeriumid muutunud õpikäsituse korral. 

 

Mulle meeldis, sest käsitlus pani mõtlema ja oli parajalt intrigeeriv nagu Tarmole kohane e 

saab nõus olla või vastu olla, aga halle toone pole. Allolevas siiski ka mõne meie õpetaja 

arvamus: 

 

Koolitus oli nii tihe, et muude asjadega ei saanudki tegeleda. Näidete varal tehti asi puust ja 

punaseks. Sain kinnitust, et minu meetodid ja põhimõtted vastavad väljundipõhisele õppele. 

Tänud! 

 

Minu meelest oli koolitus aktuaalne, paeluv ja vürtsitatud toredate humoorikate näidetega. 

Lektor esitas seisukohti, mis panid aktiivselt kaasa mõtlema. Teatud teemadel oleksin 

soovinud päris väidelda. 

 

Väga hea koolitus oli! Kuuldu pani kaasa mõtlema!  Ladus jutt oli mõjuvate näidetega 

vürtsitatud. Edaspidi lähtun oma tööplaanide tegemisel õpitulemustest. 
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Mulle väga meeldis. Isegi, kui mul polnud võimalik tervet koolitust kuulata, siis see, mida 

kuulsin, oli üsna paljus see, mida ise mõtlen ja teen. Olen aastaid selletõttu ka kriitikat 

saanud, kuid kuna olen veendunud selle õigsuses, siis teen ikkagi nii. Sellepärast oli väga hea 

kuulda, et see, mida ma olen aastaid omas peas mõtelnud, on kõlapinda leidnud ka laiemal 

tasandil ning leidub teisigi, kes samas suunas mõtlevad. Olen veendunud, et see süsteem, 

mille järgi hetkel haridus toimib, ei ole tegelikult inimsõbralik ning vajaks muutmist. Saan 

aru ka nendest kolleegidest, kes ei suuda sisendipõhise õppe süsteemist väljapoole mõtelda, 

sest nad on sellega liialt harjunud ja see on neile mugav. See aga tekitab küsimuse - kas ehk 

pole liiga kauaks kooli jäädud? Oli hea koolitus, ootan järge. 

 

Tarmo koolitus on alati kui hoogne ja hea etendus. Mida aasta edasi, seda parem esinemine. 

Kadunud on teravus ja üleolev suhtumine õpetajasse kui tööloomasse. Ilmselt on ta aru 

saanud, et ka õpetajad on kui Issanda loomaaed ning kasutab vähem mõistukõnet ja räägib 

päris palju otse. Kui suudaks ise nii innustunult 5 päeva nädalas igas tunnis kõnelda, siis 

oleks õpilased õnnelikumad. Aitäh selle koolituse eest. Olen teemaga ju kursis, aga "hinnete 

kogumine" kipub kujundava hindamise kõrvalt ikka ja jälle välja pugema. Töökava tegemine 

mitte sisu, vaid tulemuste järgi on elementaarne, aga ise ei oleks vanas vaimus seda ilmselt 

teinud. Tarmo poolt kõva häälega väljaöeldud võtteid - "jupi kaupa" kontrolltöö 

järelevastamist ja vestluse käigus hinde kujundamist  kasutan juba ammu. Sain koolituselt 

juurde julgust, positiivset mõtlemist ja ideid, kuidas võita endale aega. Muu tarkus vajab 

ilmselt settimist. 

 

Pean ütlema, et sain kuulatud osas väga korraliku selgituse sellest paljuräägitud kujundavast 

hindamisest. Ja ka vastuse, et toimin õigesti oma aines. Lasen õpilastel samuti seni harjutada 

ja ei hinda enne, kuni asi selge ja tehnika käes on. Ja õpilased on rahul hinnetega. Senini on 

kujundavast hindamisest ikka igat kanti räägitud, nüüd sai puust ja punaseks ning kokkuvõtva 

hindamise osas sama lugu. See oli üks parimaid koolitusi viimase aja jooksul. 

 

Kokkuvõtvalt võin öelda, et ehkki olen nii mõneski küsimuses härraga päri (ning pole 

välistatud, et mingil hetkel saan tema arvamusi enda kasukski pöörata), siis suures plaanis 

tema maailmavaade minu omaga ei ühti ja ei meeldinud ka koolitaja agressiivne esitlusviis. 

Põhitõde, mis kõlama jäi, oli see, et õpilastel on ainult õigused, kohustusi mitte mingeid ning 

see on väga okei. Ning pedagoogid - need on ikka kah jätkuvalt täiesti asjatundmatud 

amatöörid: mõtle, õpetaja annab 3. klassi õpilasele kodus teha referaadi, ilma et ta seda tunnis 

eelnevalt üldse puudutaks ning siis tema lapsevanem peab pühapäeva õhtul kodus töö ise 

valmis tegema; ... Jäin viimast osa kuulama puhtalt uudishimust, et mis jaburust sealt veel 

tuleb, ja tuli ära! Ikka see tööde esitamise tähtaeg. Pole oluline, millal gümnaasiumi lõpetav 

noor uurimistöö esitab. Venitagu pealegi viimase sekundini ja õpetaja premeerigu teda veel 

lõppeks ka hea hindega. Toon kohe kaks näidet elust enesest. Minu tuttav meesterahvas jäi 

Tallinna lennujaama check-in´iks 5 minutit hiljaks ja teda ei lubatud enam Kuressaare 

lennule. Vaatamata faktile, et lennuk Hiiumaalt polnud vaat et veel maandunudki. Aga 

reeglid on sellised ja lennureisija on teadlik element. Sügisel ei tagastanud ma linna 

raamatukokku lugemikke õigeks tähtajaks. Viisin need ära mõni aeg hiljem ja maksin viivist! 

Kool - see on ikka koostöö! Mõlemad pooled peavad panustama, teineteist abistama ning 

reeglid kehtivad kõikidele pooltele. Isegi kui ma lati allapoole lasen, siis päris põrandal ikka 

roomama ei hakka küll. 

 

Saame mõelda – meie kõik e nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad. Saame mõelda, et 

mida tasuks muuta ja mis peaks olema kindlasti jääv. Saame mõelda, et mis võib kaasneda 
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muutustega. Saame mõelda, et kas suudame ka ise muutuda ja uute muutustega kaasas käia. 

Saame mõelda kaasnevatest riskidest jne, jne. 

 

ÕNN ON SUL ALATI OLEMAS 

 

Tuli meelde üks kuuldud lugu mungast, kes püüdis palvetades Jumalale öelda, kuidas saab 

kogu maailma paremaks muuta. Ingel tuli ja küsis: „Milles asi? Kui inimesed tahavad 

õnnelikud olla, siis lihtsalt olgu – kes neid keelab.“ „Kuidas nad saavad õnnelikud olla, kui 

Jumal saadab neile üha rohkem kannatusi ja katsumusi“ vastas munk. Ingel imestas: „Jumal 

annab lihtsalt põnevaid ülesandeid lahendada ja pakub inimestele võimalusi saada targemaks. 

Seni kuni inimesed võtavad seda kui kannatust, ei suuda Jumal neid õnnelikuks teha.“ 

 

Oli hea meel teada saada, et hiljuti avaldatud PISA õnneuuringud näitasid seekord, et oleme 

õigel teel – meie maailma ühed targemad lapsed on ka päris õnnelikud. Ju nad on aru saanud, 

et kool ei ole piinakamber ega kannatuste rada, vaid eneseotsingute ja targemaks saamise 

koht. Ka meie kooli põhieesmärk on sõnastatud seda silmas pidades – „Traditsioonidel 

põhineva innovaatilise gümnaasiumina valmistada ette õpilasi edasiõppimiseks,  elukestvaks 

õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas maailmas“. 

 

Saabuv kevad tõi kaasa järjekordsete riigieksamite aja. Esmaspäeval sai abituurium testida 

oma oskusi emakeeles, 2. mail on ootamas võõrkeele eksam ja 12. mail matemaatika. Edasi 

juba uurimistööde kaitsmised ja koolieksam. Mai lõpus algavad üleminekuklasside eksamid 

ja siis juba ka põhikooli lõpueksamid. On tärkamise ja ärkamise aeg, aga ka kooliaasta 

lõpuaeg – aeg, mil tahame mõõta, et kui palju oleme „kasvanud“ – igas mõttes. Kui oleme 

rõõmsalt õppinud, küllap saame siis ka tulemuste ja iseendi üle õnnelikud olla. 

 

VARSAKABJA FENOMEN 

 

Varskapju just eriti ei kohta, kui spetsiaalselt ei otsi. Ja nad õitsevad kiiresti. Ka Marile 

kingitud lillekimpu sai varsakapjade asemel petteks pandud kullerkupud. Laupäeval siis 

Varsakabi 30 – fenomen kindlasti. Mari küll ütles, et viimane juubel, aga ... elame – näeme. 

Saal oli sõpru täis ja olemine väga mõnus. Oli varssu, suur hulk ürgvarssu ja ka varsavõrse. 

Oma tänukõnes tituleerisin end varsaseemneks, sest sai isegi samasuguses poistekvartetis 

lauldud. Tollane juhendaja, klassiõde Sillegi oli 42 aastat hiljem kohal.  

 

Nimetasin Varsakapju meie kooli auks ja südametunnistuseks. Kõlab ehk üleliia ..., aga 

mõelgem ... Kes nad olid ja on? Kahtlemata kooli ühed populaarsemad ja tuntumad poisid, 

lauljad, intellektuaalsete naljade meistrid, eeskujud paljudele. Kahtlemata on Varsakabi 

aastakümneid mõjutanud meie õpilaste arengut ning olnud meie kooli näoks ja saadikuks 

koolist kaugemalgi. Ja tegelikult on seda ka nende satellidid Hundinuiad, Väiksed Varsad ja 

mis kõik veel, mida Mari on kokku pannud. 

 

Tahan ka avalikult vabandada, et „süüdistasin“ Karu lause „meie teeme kogu töö, aga Mari 

saab alati lilled“ autorluses. Mälu vedas alt. Tegelikult ütles seda 2001. aasta Rootsi 

kontsertreisil hoopis Priit Pruul. Mari istus muidugi tema kõrval ning mina olin bussijuht ja 

minu naine Kristi – tõlk. 

 

Laupäevane kontsert tõi kevade. Kui sellal oli väljas veel lumesadu, siis küllap ka ilmataat sai 

aru, et aeg on varsakabjad õitsema lasta ka sel aastal. Soovin nii Marile, ürgvarssadele ja 
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Varsakabjale veel aastaid õitsemist, et väikestel laulupoistel meie koolis oleks, millest 

unistada ja mille poole püüelda. Te olete meie koolile üliolulised. 

 

Suure ja südamliku tänutundega 

 

 

EKSAMITE KOLM KORDA KOLM KORDA KOLM 

 

Ja ongi käes enamiku klasside viimane tunniplaaniline nädal ning algavad eksamid. Juba 

ajalooliselt on see tähendanud hirmu, kartust, ärevust ja mis kõike veel. Samas võiks ju seda 

võtta oluliselt optimistlikumalt – see on pidupäev, kus saan näidata, mida olen õppinud ja 

milleks kõigeks olen võimeline. Suhtumine päästab kõik. 

 

Püüan aidata: 

- õpilastele: 

1. ära mine närvi, otsi välja kõik materjalid ja süstematiseeri ning õpi; 

2. tunnis ja konsultatsioonides muudkui küsi ja küsi ja küsi; 

3. eksamil ära kiirusta ja enne vastuste kirjutamist loe veel kord, mida küsiti. 

- õpetajatele: 

1. ära mine närvi, püüa küsida seda, mida oled õpetanud; 

2. tunnis ja konsultatsioonides küsi küsimusi ja küsi küsimusi ja küsi küsimusi; 

3. eksamil ole naerusuine, lahke ja ilus. 

- lapsevanematele: 

1. ära mine närvi, paku lapsele enda abi ja püüa rahustada (mäletad ju enda eksameid); 

2. julgusta last õpetajalt julgemalt küsima, sest nii tõuseb ka õpetaja arvamus lapsest; 

3. eksamipäeva hommikul ära last „ülejulgusta“, aga pidupäevalisem hommikusöök 

oleks asjakohane. 

 

Katsume hakkama saada – kõik koos ja hästi. 

Tulemuslikku eksamite aega meile kõigile! 

 

AKTUSEKÕNEST NELJANDATELE KLASSIDELE 2. juunil 2016 

 

Lugupeetud Saaremaa Ühisgümnaasiumi algkooli lõpetajad, emad-isad, õpetajad. Täna juba 

21-t aastat on meie suure kooli esimeseks lõpuaktuseks meie kõige nooremate lõpuaktus.  

 

Aitäh teile, emad, aitäh teile, isad, aitäh teile, õpetajad! Teie koostöö vili ja tegu on siin - 

kokku 57 lõpetajat, neist autahvlile kantakse 31 (ja neist omakorda 8 on ainult viielised): 

Viitele õppisid: 

4.a Anabel Lanna, Kevin Lempu, Maribel Remmel 

4.b Grete Gull, Eerik Heinmaa, Richard Keerd, Karolina Lepik, Loreley Perkmann 

Lisaks kantakse kooli autahvlile: 

4.a Anna Johanson, Martin Kirst, Emma Ling, Helena Lulla, Robin Maranik, Maria 

Merelaid, Helena Nõmm, Gelin-Desire Soeson, Ragnar Tisler, Mareli Välja 

4.b Loona-Maria Blank, Merili Haak, Karl Ares Hommik, Carmen Järvalt,  Simona 

Kessel, Gregor Matt, Mia Maria Muul, Kristin Poopuu, Jaagup Rang, Marie Teras, Rasmus 

Tristan Vahenurm, Katarina Vaher, Marten Vahter 

Õppenõukogu kiituse saavad neljadele-viitele õppimise eest: 

4.a Ott Andreas Jürisson, Vesse Muru, Liina Talistu 

4.b Markus Janson, Edvin Lõkov 
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Olete koolis teinud just seda, mida ka kooli motoks olev lause rõhutab „Sapere aude e 

Söanda olla tark”. Järgmine kooliaasta on teile suurte muudatuste aasta, kus seda kogutud 

tarkust vaja läheb, sest peaaegu kõik on teisiti: saate uue klassijuhataja, kes õpetab vaid üht 

õppeainet; saate palju uusi õpetajaid; saate palju klassiruume ja rohkem korruseid; küllap 

muudki uut, huvitavat ja ehk segadust tekitavat ...  

 

Aga ärge kaotage pead, püüdke ikka jääda iseendaks. Eelmise aasta lõpetajatele rääkisin loo, 

mis sobib täna ka teile: 

Elas kord kuningas, kes kord aeda astudes nägi, et kõik puud, põõsad ja lilled on närbumas. 

Tamm kaebas, et ta sureb, sest ei suuda olla sama kõrge kui mänd. Mänd kurtis, et ei suuda 

kasvatada viinamarju nagu viinapuu. Too oli aga ahastuses, et tal polnud selliseid õisi nagu 

roosil ... Vaid üks lill rõõmustas oma värskuse ja iluga. Kui kuningas küsis, miks ta nii 

õnnelik on, vastas lill: „Mind istutati ju sellepärast, et ma rõõmu pakuks. Seepärast ma 

tunnen, et ma ei saa olla keegi muu kui ma olen. Ja sellisena püüan anda endast parima.” 

 

Ja jääge tänast päeva mäletama – tehke fotosid ja kirjutage oma mõtted üles, et meenutada 

vanas eas ja rääkida tänasest ka oma lastele ja lastelastele, kuidas ma lõpetasin algkooli. 

Küsige ka emalt-isalt ja vanavanematelt, et kuidas nende algkool lõppes. 

Tänane päikseline päev on teie päev - algab pikisilmi oodatud suvevaheaeg. Saab lõppematult 

magada ja siis veel magada ja siis jälle magada. Küllap sügisel taas kohtudes saame rääkida, 

mida kõike huvitavat veel teha jõudsime. Kindel on see, et te kõik kasvate nii jõult kui 

vaimult, aga, nagu juba öeldud, püüdke iseennast selles muutumises mitte ära kaotada. 

 

Kaunist suve kõigile. 

 

ARMSAD PÄEVAKANGELASED, KALLID ÕPETAJAD, LUGUPEETUD 

LAPSEVANEMAD, KÕIK AKTUSELISED! (Põhikooli lõpuaktusel) 

 

Isa ja poeg läksid kord mägedesse. Poeg lõi jala vastu kivi ära ja karjatas: „Ai!“ Mägedest 

kostis vastus: „Ai!“ Poeg hõikas mägede poole: „Kes sa oled?“ Vastuseks kaikus: „Kes sa 

oled?“ Saamata oma küsimusele vastust, hüüdis poiss: „Argpüks!“ Vastuseks kuulis ta: 

„Argpüks!“ „Mis see on?“ päris poiss isalt arusaamatuses. „Kuula ja jälgi mind 

tähelepanelikult,“ vastas isa ja hõikas mägedesse: „Ma austan sind!“ Vastuseks kõlas: „Ma 

austan sind!“ „Sa oled armas!“ hõikas isa. „Sa oled armas!“ vastas kaja. Nähes poja küsivat 

pilku, seletas isa: „Seda nimetatakse kajaks. Tegelikult on see elu ise, mis annab sulle tagasi 

kõik, mida sa ütled ja teed.“ 

 

Täna on tagasiandmise päev ja see, kui palju saad sõltub sellest, kui palju oled andnud. Ka 

tulevikus saab nii olema, et kõigepealt ikka annad ja siis alles saad. Paljud väsivad ja ei jõua 

saamist ära oodata, teie olete hakkama saanud e nagu meie kooli motogi ütleb: „SÜG – ja 

saadki hakkama“. 

 

Teid on täna siin 45. Aitäh teile, et tahtsite, püüdsite ja kohale jõudsite! 

 

Ma ei mäleta, et kunagi oleks meil 9. klassi lõpetanud kiituskirjaga lausa 8 õpilast : 

Gendra Allikmaa 9.a 

Kätriin Käsper 9.a 

Oliver Paljak 9.a 

Marleen Vahu 9.a 

Markus Kivi 9.b 

Roosmarii Sarapuu 9.b 

Feridee Sevostjanov 9.b 

Liisa Õunpuu 9.b 



 

Lisaks neile kantakse kooli autahvlile järgmised õpilased: 

9.a: Huberta Karma, Katri Maripuu, Oto Pruul, Kristiina Raud, Martin Sepp, Jane Õunaid. 

9.b: Annabel Hansalu, Iris Kirs, Anu Kull, Sarah-Lisee Laipaik, Lisanna-Lee Leiman, Kadri 

Tamleht. 

 

Õppenõukogu kiituse neljadele-viitele õppimise eest saab Mark Marcus Soodla 9.a-st. 

 

Ja muide – mulle tundub, et nii palju lõpueksamite ainult viitele sooritanuid pole ka varem 

olnud:  

9.a-st Gendra Allikmaa, Kätriin Käsper, Oliver Paljak, Marleen Vahu, Jane Õunaid; 

9b-st Iris Kirs, Markus Kivi, Roosmarii Sarapuu, Feridee Sevostjanov, Liisa Õunpuu. 

 

Te olete väga tublid olnud ka aineolümpiaadidel.  Kooli aastaõpilane Liisa Õunpuu jõudis 

kooli teaduse TOP-s lausa viiendaks, sest bioloogiaolümpiaadi  üleriigilise ja maakondliku 2. 

koha, emakeele üleriigilise 4. ja maakondliku 1. koha, keemia maakondliku 3. ja matemaatika 

4. -5. koha ning üleriigilise uurimistööde 3. koha tulemused olid nii kõvad saavutused. 

 

Kui rääkida ainult üleriigiliste olümpiaadide lõppvoorudest, siis GLOBE keskkonnauuringute 

konkursil saavutasid Iris Kirs koos Feridee Sevostjanoviga 2. koha, üleriigilisel 

keskkonnauuringute konkursil Gendra Allikmaa ja Huberta Karma 2. koha ning Liisa 

Õunpuu ja Roosmarii Sarapuu 3. koha. Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil saavutasid 

Gendra ja Huberta 1. ning Liisa ja Roosmarii 2. koha. 

 

Täna saab põhikooli lõputunnistuse ka kooli spordi TOP-i selleaastane võitja ja seega kooli 

parim sportlane Carmen Electra Pirn. Tänastest lõpetajatest oli ülekoolilise spordi TOP-i 

seitsmes veel Gendra Allikmaa. 

 

Tänukirja aktiivsuse eest kooli klassivälises töös saab õpilasesinduse tubli liige Oliver Paljak.  

 

Aga veel. Selleaastasele linnapea vastuvõtule olid kutsutud mitmed meie üheksandikud. Mida 

nende kohta siis seal ka räägiti: 

 

Gendra Allikmaa 9.a 

Naerusuine, töökas ja sportlik  neiu, alati väga korrektne nagu oleks kasvatuse saanud inglise 

kuningakojas. Kooli neljavõistluse üks parimatest, väga tubli jalgpallur, kes võib palli vabalt 

lüüa ka poiste väravasse. Noor loodusteadlane, kes saavutas vabariiklikul teadustööde 

konkursil I koha ja Teaduslahingus 5. koha. 

 

Huberta Karma 9.a 

Asjalik ja meeldiv suhtleja, väga armas ja siiras,  kohusetundlik ja töökas. Kooli 

neljavõistluse üks parimatest, väga tubli jalgpallur, maakonna üks parimaid väravalööjaid. 

Noor loodusteadlane, kes saavutas üleriigilisel teadustööde konkursil I koha. 

 

Kätriin Käsper 9.a 

Tõsine, vaoshoitud, töökas ja  ääretult sümpaatne sportlik neiu, kellel on  suurepärased 

saavutused nii võrk- kui ka jalgpallis. Usaldusväärne, oma tegemistes väga asjalik. Kodust on 

ta saanud väga hea kasvatuse, igati meeldiva käitumisega, iseseisev,  on suurepärane 

nooremate eest hoolitseja. 
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Oliver Paljak 9.a 

Väga laia silmaringiga, põhjalik, sihikindel ja sümpaatne noor IT-ettevõtja, kellel on juba 

olemas oma firma. Temas pole grammigi lapselikkust, ta on tõeline mees, klassijuhataja kaks 

paremat kätt! Õpetajale on ta lausa kingitus. Tema inglise keele õpetaja on veendunud, et 

Oliverist saab tulevikus kindlasti Eesti president. 

 

Marleen Vahu 9.a 

Vaikne, äärmiselt kohusetundlik ja põhjalik neiu, vabariigi üks parimatest bioloogidest oma 

vanuseklassis. Ta tunneb end arvatavasti kõige paremini looduses, sest tunneb suurt osa 

Saaremaa taimi-loomi nimepidi ja tunneb ka linnukeelt. Temale ei pea kunagi midagi kaks 

korda ütlema, kõik ülesanded tehakse alati 100%-liselt ära. 

 

Liisa Õunpuu 9.b 

Väga mitmekülgsete huvidega neiu. Eriti huvitab teda kõik, mis on seotud looduse ja 

sportimisega – Liisat tuntakse kui suurepärast võrkpallurit, samas ka klassi parima 

bioloogiatundja, kooli eduka noorteadlase või siis jälle parima emakeeletundjana maakonnas. 

Liisa on väga töökas, abivalmis, hea huumorimeelega.  

Liisa on enda kohta öelnud nii: „Ükski tugev tormituul ei suuda mind Saaremaalt minema 

puhuda, sest mu vanemate isad ja vanaisad on elanud just Saaremaal. Mulle on antud 

võimalus ise kasvada ja maailma avastada“. 

 

Feridee Sevostjanov 9.b 

Kõikide kooliaastate jooksul olnud väga aktiivne ka ühiskondlikult, osaledes innukalt 

klassivälistel üritustel ning esindades edukalt klassi kooli üritustel. Feridee on heade mõtete 

ja ideede allikas, organiseeriv, väga hooliv ja abivalmis. Väljaspool kooli tegeleb aktiivselt 

tantsimise ja muusikaga – orelimänguga.  

 

Roosmarii Sarapuu 9.b 

Väga rõõmsameelne ja sihikindel, oma tegemistes asjalik, sõbralik. Väljapool kooli tegeleb 

aktiivselt muusika ja sportimisega. Muusikakoolis mängib väga heal tasemel plokkflööti ning 

kuulub ka vanamuusikaansamblisse Rondo. Plokkflöödiga on koju toonud konkurssidelt 

mitmeid suurepäraseid kohti. Roosmarii on ka kooli edukas noorteadlane, laia silmaringiga 

bioloogia vallas. 

Roosmarii on enda kohta öelnud: „Minu juured on pikad, ehtsad, elusad, eestlaslikud, suured, 

vanad ja mina olen tema kirju õis“. 

 

Anu Kull 9.b 

Heade juhiomadustega, särav esineja, hea suhtleja, suhtleb viisakalt nii täiskasvanute kui ka 

eakaaslastega, olles nendega alati ääretult sõbralik ja arvestav. Anu on abivalmis, 

usaldusväärne, oma tegemistes asjalik. Ta teeb kõike, mis õpetajal vaja, on klassijuhataja 

parem käsi. Lisaks jõuab tegeleda ka tantsimisega – tantsib ise, ja juba teist aastat ka õpetab 

Semiiris. Anu on õpetajate unistuste õpilane. 

 

Markus Kivi 9.b 

Väga täiskasvanulik, nutikas ja tark noormees, äärmiselt laia silmaringiga, huvitub rohkem 

füüsikast, geograafiast, matemaatikast, aga on tubli ka keeltes. Väljaspool kooli tegeleb 

aktiivselt spordiga. Markus on kodust saanud väga hea kasvatuse, ta on alati viisakas, 

usaldusväärne, positiivne. Klassijuhatajana oli rõõm teda õpetada.  
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Küllap teis kõigis on juba omajagu ainest, mis kastes ja kasvatades muutub üha 

väärtuslikumaks ... 

 

Sellesse aulasse mahub täna palju armastust. Siin istuvad oma lapsi heldival pilgul vaatavad 

emad-isad ja oma õpilasi hindavalt takseerivad õpetajad. 

Armsad õpetajad, lugupeetud emad-isad. Me poleks täna siin, kui ei oleks teid. AITÄH 

TEILE! Täna saame koos tagasi vaadata, et veel paremini edasi minna - ikka koos - tütred ja 

pojad, emad ja isad, õpetajad ja kool. Ja see kolmainsus on võimas – õpilased, õpetajad ja 

ema-isad. Igaühes meist peab korraga olema neid kõiki, sest see on edu võti. Seepärast 

killukesi kõigile Brian Tracy Suurest Tarkuseraamatust: 

- Keskpärastel inimestel on soovid ja lootused. Enesekindlatel inimestel on eesmärgid ja 

plaanid. 

- Unista suurelt! Vaid suurtel unistustel on jõud sinu mõtted ja vaim liikuma panna. 

- Enesekindlad inimesed ei võrdle end teistega. Nad võrdlevad end vaid iseenda parima 

osaga. 

- Teise inimesega kohtudes vaata talle silma, ütle selgelt oma nimi ja suru kindlalt kätt. 

- Küsi seda, mida tahad. Küsi abi- ära karda kunagi küsida. Küsi viisakalt. Küsi ootusrikkalt. 

Küsi positiivselt. Küsi soojalt. Küsi siiralt. Küsi teadmishimuliselt. Pea meeles, et tulevik 

kuulub küsijatele. 

- Edu võti on harjuda kogu elu jooksul tegema asju, mida sa kardad. 

- Otseteid pole. Et olla edukas, alusta pisut varem, tee pisut rohkem tööd ja jää pisut 

kauemaks. 

- Mida enam sa end armastad ja austad, seda enam armastad ja austad ka teisi ja seda enam 

armastavad ja austavad nemad sind. 

 

Lugupeetud lõpetajad. 

Meie ühise kooli põhieesmärk on: „Traditsioonidel põhineva innovaatilise gümnaasiumina 

valmistada ette õpilasi edasiõppimiseks,  elukestvaks õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti 

muutuvas globaliseeruvas maailmas.“  

Ma tean, et tahate saada veel paremateks, ma usun, et juurte jõud on veel vajalik ja ma 

loodan, et te ei ole veel liiga valmis - et tahate jätkata kindlasti omas koolis, et saada veelgi 

enam ettevalmistatud veelgi õnnelikumaks eluks. Võtke siis oma tunnistused endale ööseks 

kaissu ja ärgates triikige ära, sest juba homme hommikul ootab kooli sekretär teie dokumente 

gümnaasiumis jätkamiseks. Ja kes lähevad muudele „jahimaadele“, siis mingu teil seal 

kenasti.  

 

Kena pidupäeva kõigile! 

 

ARMSAD PÄEVAKANGELASED, KALLID ÕPETAJAD, LUGUPEETUD 

LAPSEVANEMAD, KÕIK AKTUSELISED ! (Gümnaasiumi lõpuaktusel) 

 

Üks lugupeetud linnakodanik läks kuningas Saalomoni juurde nõu küsima: „Kõrgeauline 

kuningas, mu hing on segaduses! Iga mu päev on sarnane eelmisega. Ma ei tee enam vahet 

päikesetõusul ja loojangul, ma ei tunne enam õnne.“ Saalomon ütles: „Nii paljud sooviksid 

sinu asemel olla, omada sinu maja, sinu aedasid, sinu rikkust. Millest sa unistad?“ Paluja 

vastas: „Algul ma unistasin saada orjusest vabaks, siis unistasin kauplemisega rikkaks saada. 

Nüüd ei tea ma enam, millest unistada.“ Selle peale kostis Saalomon: „Kui su elul pole 

eesmärki, siis logeled sa sihitult ning surres mõistad, et oled elanud asjata. On su elul aga 

eesmärk, siis iga kord, kui teed sammu, sa näed, kas see viib sind eesmärgile lähemale või 

eesmärgist kaugemale. See täidab sinu elu hasardi ja kirega.“ „Kas see tähendab,“ küsis 
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paluja, „et iga kord, kui olen saavutanud ühe eesmärgi, pean hakkama otsima järgmist, ja iga 

kord, kui on täitunud üks unistus, pean leidma uue, sest ainult otsingus peitub õnn?“ „Jah,“ 

vastas kuningas. 

 

Aga kuhu me siis oma rohkem või vähem eesmärgistatud otsingutega tänaseks jõudnud 

oleme? Saaremaa Ühisgümnaasiumi 99. lend on 59-liikmeline: 

 

Gümnaasiumi lõpetavad kuldmedaliga: 

Britha Kuldsaar 12.a 

Helina Koppel 12.c 

Karita Süld 12.c 

Hõbemedaliga lõpetavad: 

Mari Kolk 12.b 

Kerli Kuusk 12.b 

Marie Naak 12.b 

Helena Ellermaa 12.c 

 

Lisaks neile kantakse kooli autahvlile: 

12. a: Reet Koppel, Helina Lepik, Maigret Mõru, Anni Polding 

12.b: Kerli Aksalu, Kristjan Rannaäär, Jane Treima 

12.c: Karmela Kaasik, Anita Mäetalu, Anneli Toomsalu 

 

Õppenõukogu kiituse neljadele-viitega tunnistuse eest saavad: 

12.b: Kerttu Kütt 

12.c: Sten Vaher 

 

Mitmete Kuressaare firmade poolt toetatavad 200-eurosed preemiad saavad järgmised 

lõpetajad: 

 

Seelighti toetatav P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia – Kristi Niit 12.b 

Installatsiooni Kompanii toetatav O. Timmase nimeline kunstipreemia – Merili Mägi 12.b 

S-Linki toetatav A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia – Reet Koppel 12.a 

Klotoidi toetatav parima sportlase preemia – Mari Kolk 12.b (see ehk vajab ka 

kommenteerimist: Mari eestvedamisel ja edukal osalemisel tegi meie kool debüüdi 

üleriigilisel koolide mõttespordi online olümpiaadil ja saavutas kohe gümnaasiumi osas nii 

sudokus kui gomokus esikohad; lisaks on Mari ka riigi omaealiste seitsmes bridžis) 

Siim Ehituse toetatav Kultuuripreemia – Reet Koppel 12.a 

Gelomi toetatav Keskkonnapreemia – Mari Kolk 12.b klass 

 

Lisaks veel Peter Heinicheni 100-eurone saksa keele preemia – Helina Leppik 12.a 

Kuressaare lionsklubi 100-eurone stipendium hoolimise ja toetamise eest – Helena Ellermaa 

12.c 

 

Sel aastal jäävad kahjuks küll välja andmata matemaatika-, füüsika- ja arvutipreemiad, aga 

küllap see lend pole lihtsalt nii reaalne. Tänuaplaus aga kõigile toetajatele, nende hulgas ka 

viimati nimetatute toetamiseks valmis olnud Smidt Metallile, Luksusjahile ja Teetormajale. 

Kõik preemiad kantakse just praegu premeeritute pangaarvetele. Seega on ümbrikute aeg 

nüüd läbi ka meie koolis. 
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Riigieksamid on seljataga. Eesti keeles sai üle 90 punkti Britha Kuldsaar (94). Matemaatika 

tublimad olid Helina Koppel (97) ja Britha Kuldsaar (96). Inglise keeles said 90 või rohkem 

punkti 17 lõpetajat: Anni Polding, Kristi Niit ja Jane Treima (kõik 97); Anna-Maria Lest ja 

Roland Kastein (96); Mari Kolk (95); Britha Kuldsaar ja Madis Lember (94); Säde Leelo 

Simso (93); Lilia Kivi, Merilin Mänd ja Kerli Kuusk (kõik 92); Aleks Teller ja Sten Vaher 

(91); Reet Koppel, Merili Mägi ja Marie Naak (kõik 90). 

 

Aineolümpiaadidel saavutatust tuletaks täna meelde üleriigiliste lõppvoorude tulemused: 

Mari Kolk oli emakeeles seitsmes ja bioloogias kümnes; Reet Koppel emakeele 

uurimistöödes teine; keskkonnauuringute konkursil Britha Kuldsaar kolmas ja Helena 

Ellermaa neljas.  

Mari Kolk jõudis oma tulemustega ka kooli Teaduse TOP-i kaheksandaks. 

 

Lõputunnistustega koos saavad tänukirjad aktiivsuse eest kooli klassivälises töös Reet 

Koppel ja Helena Ellermaa. 

 

Paljud saavad ka kooli huvitegevuse tunnistuse, mis on nii eesti- kui ka inglise keelne. Sealt 

saab ülevaate teie huvitegevusest ja saavutustest: 

 

Näitering Kreisise koosseisus on laureaaditiitli võitnud Maigret Mõru, Kerli Kuusk, Anti 

Väli, Hendrik Klausson ja Kristjan Rannaäär. 

 

Luuleteater Kreveras on erinevaid preemiaid saanud Anni Polding ja Reet Koppel. 

 

Kammerkoor Kreedoga on üleriigilisel koorikonkursil ilma teinud Anni Hallik, Anneli 

Toomsalu, Henriette Sülluste, Helena Ellermaa, Reet Koppel, Merilin Mänd ja Mari Kolk. 

 

Rahvatantsurühmas Öieti on kooli tantsupeol esindanud Hendrik Klausson, Mari Kolk, 

Kristjan Rannaäär, Jane Treima ja Karmela Kaasik. 

 

Bridžiringi taset on hoidnud Mari Kolk, Helena Ellermaa, Anita Mäetalu, Karita Süld, 

Karmela Kaasik ja Sten Vaher. 

 

Tean, et teie tööd ja tegemised ulatuvad ka muusika-, kunsti- ja spordikooli, huvikooli Inspira 

ja erinevate valdkondade klubidesse. 

 

Õpilasesinduses on kooli elu juhtinud Genert Allikmaa, Anni Hallik, Reet Koppel, Karin 

Viilup ja Helena Ellermaa. 

Aitäh klassivanematele Maigret Mõru, Kris Tänav ja Anita Mäetalu.  

 

Armsad õpetajad, lugupeetud emad-isad. Vaadake neid - meie päevakangelasi. See on ju teie 

töö - teie rõõmud ja mured, teie eesmärgid ja unistused, ka teie vead ja veaparandused. Aitäh 

teile! Täna saame koos tagasi vaadata, et järgmistega veel paremini edasi minna. Nemad 

peavad juba ise minema - kõigepealt vastu oma täna hommikul alanud juba pooleldi 

iseseisvale suvele ja siis suuri muutusi toovale sügisele. Aga meie oleme ikka olemas, sest 

küllap tahavad nad ka edaspidi kodust oma muredele abi, probleemidele lahendusi, 

kodusoojust ja armastust. Ja on päris kindel, et nad tulevad ka kooli rääkima, kuidas neil 

läheb ja kokkutulekutele, et elu ilusaimat aega meenutada... Ja nüüd veel üks lugu ... 
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Ühelt filosoofilt küsiti kord, kes on näidanud talle teed tõeni. „Koer,“ oli vastus. „Nägin kord 

koera, kes seisis vee ääres ja oli suremas janusse. Iga kord, kui ta vee kohale kummardus, 

kargas ta ehmunult eemale, sest veepinnalt peegeldus talle vastu teine koer. Kui tema janu 

aga muutus hirmust suuremaks, hüppas ta lõpuks vette ja peegeldus kadus. Nõnda taipas ta, et 

takistuseks oli tema ise. Nii sain ma teada, et takistuseks oleme endale ise“.  

 

Ja veel ühest asjast. Nimelt kirjutas sügisel mulle hetkel Eestist väljaspool elav meie kooli 

mate-füssi 1999. aastal 81. lennus lõpetanud Janika Kolk, soovides toetada parimaid 

lõpetajaid väikese nn Tuleviku stipendiumiga. Siis oli jutt kuldmedaliga lõpetajatest. Nüüd 

suve hakul otsustas ta toetada ka hõbemedaliste. Ainus, mida ta palus rõhutada: „Kui teil elus 

hästi läheb, ärge unustage teisi heategudega tähele panna“. Janika kirjutab veel: „Saaremaa 

Ühisgümnaasiumil oli ja on minu elus eriline koht. Siit koolist oleme saanud lisaks väga 

heale haridusele ja iseseisvale mõtlemisvõimele kaasa ka eneseusu, ambitsioonid ja tugeva 

ühtekuuluvustunde. Mul on hea meel, et saan selle aasta kõige tublimatele lõpetajatele 

tuleviku suurteks tegudeks omalt poolt pisut hoogu anda. Soovin tänastele 

gümnaasiumilõpetajatele kõrget lendu!“ Just praegu kantakse tema rahasaadetisest iga 

kuldmedalisti pangakontole 1000 eurot ja igale hõbemedalistile 500 eurot. Kindlasti on 

Janika ära teeninud ühe suure ja sooja tänuaplausi. 

 

Lõpetuseks – minge, õppige maailma tundma, saage veel targemaks, otsige ja leidke üha uusi 

unistusi, ärge olge iseendile takistuseks, tehke heategusid ja tulge siis tagasi, et ka teie lastest 

asja saaks.  

 

Kena pidupäeva kõigile! 

 

 

HÄÄD AASTARAAMATU LUGEMIST JA KAASAMÕTLEMIST KÕIGILE ... 

 

 

Viljar Aro, koolijuht 

  


