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KOLMAPÄEVAST NELJAPÄEVANI 
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 12.00 Koolitus "Toimetulek  
 agressiivse lapsega" 

 14.00 Juhtkonna koosolek 

N  3. 09 11.00 Koolitus "Toimetulek  

 agressiivse lapsega" 

T  8. 09 18.00 1.-4. kl. lastevanemate kool 

 Sügisene spordipäev 
K  9. 09 18.00 5. kl. lastevanemate kool 

N  10. 09 18.00 6.-9. kl. lastevanemate kool   

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  02.09 PILDISTAMINE 
N  03.09 Direktsiooni info 

R  04.09 Merle Prii. Muljeid Poolast 

E  07.09 Viljar Aro 
T  08.09 SPORDIPÄEV 

K  09.09 Diana Õun, Triin Vallsalu.  

 Jukukoolist 
N  10.09 Direktsiooni info 

R  11.09 Madli Mikli. Verge koolitusest   

 

DIREKTSIOON TÄNAB 

Abituriendid, köögipersonal, Võhma 

külamaja, Triin Vallsalu, Diana Õun — 

õnnestunud Jukulaagri läbiviimise eest. 

 

SÜGIS ON TAAS SÜGIS 

Kuna sügisel on meedias üks enamkasutatavaid 

sõnu „sügis“, siis on peale minu ehk veel neid, 

kes nii mõnegi korra tõlgendavad seda „SÜGis“ e 
Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Ehk ongi see 

tähenduslik, et sügis ka meie kooli nimesse sisse 

kirjutatud on. 
 

Kestab kooli 150-s juubeliaasta ja samas on 
algamas uus õppeaasta. Ootame põnevusega uusi 

esimesi ja kümnendaid klasse. Alustamas on 

kooli sajas lend (eestikeelse gümnaasiumina). 
Suursündmusteks saavad taas novembri lõpul 

toimuvad Saaremaa Miniteaduspäevad, 

veebruaris Anna Raudkatsi ja Tuljaku 
sünnipäevale pühendatud kolmandad 

võistutantsimised ning märtsis meie üks 

nimiüritusi  —  Saaremaa   Miniteatripäevad  — 

sedakorda 25-ndad. Veebruaris korraldame taas 

ka oma kooli taliolümpiamängud. Aasta on täis 
muudki põnevat – on ju aastaeesmärk seekord 

märgistatud vaid ühe sõnaga – HUVITAV. 

Oleme õpetajatega selle põneva sõnaga juba 
tegelenud, nüüd ootame õpilastelt sama ja 

püüame siis juba koos olla huvitavad, mõelda 

huvitavalt ja teha huvitavaid asju. Minu 
kadunud äi ütles ikka, et ole kes sa oled ja tee, 

mida sa teed – peaasi, et oled huvitav.  

 
Soovin kõigile õpilastele, lastevanematele, 

õpetajatele ja koolitöötajatele, veel 

kõrgkoolides õppivatele vilistlastele ning meie 
kooli toetajatele ja sõpradele KENA 

HUVITAVAT ÕPPEAASTAT! 

 

Viljar Aro, koolijuht 

 

UUED ÕPETAJAD 

SEL ÕPPEAASTAL KOOLIS 

ALUSTAVAD UUED ÕPETAJAD 

Reeli-Alli Kaesvelt — emakeeleõpetaja 

Christina Köster — klassiõpetaja 
Katrin Rosin — klassiõpetaja 

Janne Traumann — klassiõpetaja 

 

MEIE UUED KLASSIJUHATAJAD 

1.a klass — Katrin Rosin 

1.b klass — Ruta Kelt 
1.c klass — Janne Traumann 

5.a klass — Marit Kikas 

5.b klass — Liina Truu 
5.c klass — Marika Tiikmann 

10.a klass — Indrek Peil 

10.b klass — Arne Loorpuu 
10.c klass — Raili Tamm 

 

LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD 

Head lapsevanemad! 

Ootame Teid lastevanemate üldkoosolekutele 

kooli aulas järgmistel aegadel: 
8. sept — 1. – 4. klassid 

9. sept — 5. klassid 

10. sept — 6. – 9. klassid 
15. sept — 10. klassid 

17. sept — 11. klassid 
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22. sept – 12. klassid 

Koosolekute algus kell 18.00. 

Üldkoosolekule eelnevad või järgnevad 

klassikoosolekud. 

 

Meie klassid ja klassijuhatajad  

2015/2016 õppeaastal 

  Kokku T P 

1.a  Katrin Rosin 24 15   9 

1.b Ruta Kelt  25 14 11 

1.c Janne Traumann   2 -   2 

2.a Margit Mägi 26 12 14 

2.b Alli Kallaste 25 13 12 
2.c Christina Köster   6 2   4 

3.a Irena Sink  26 13 13 

3.b Kersti Truverk 26 13 13 
3.c Merje Lindmäe  3 -   3 

4.a Viire Pors  25 12 13 

4.b Marina Mäetalu 24 14 10 

1. – 4. kl. kokku  212 108 104 

5.a Marit Kikas 23 8 15 

5.b Liina Truu 25 13 12 
5.c Marika Tiikmann   4 1   3 

6.a Triin Vallsalu 24 13 11  

6.b Marju Roberts 22 12 10 
7.a Linda Kuuseok 23 12 11 

7.b Merle Prii  23 13 10 

6./7./8.c Helle Kukk 3/5/1 1/2/-  2/3/1  
8.a Inge Vahter 23 11 12 

8.b Riina Laanes 23 14   9 

9.a Inga Paaskivi 22 11 11 
9.b Marina Priske 25 14 11 

5. – 9. kl. kokku 246 125 121 

1.- 9. kl. kokku 458 233 225 

10.a Indrek Peil 25         14 11 

10.b Arne Loorpuu 35         26   9 
10.c Raili Tamm 22           6 16 

11.a Ljubov Paju 18         14   4 

11.b Sirje Kreisman 29         14 15 
11.c Mari Ausmees 20         11   9 

12.a Merje Oopkaup 19         13   6 

12.b Merike Kuldsaar 22         13   9 
12.c Diana Õun 21         11 10 

10.-12. kl. kokku 211      122 89 

1. – 12. kl. kokku 669      355 314 

 

SPORDINÄDAL 2015  

TERVE EESTI EEST! 

Osalemine üle-euroopalises ja -eestilises 
kampaanias, et noored oleksid veelgi tervemad, 

tugevamad, rõõmsamad, targemad. 

Selgitame välja kõige tublima, aktiivsema 

klassi, kes pälvib Spordinädala tunnustuse 

ja auhinna. 

Saaremaa Ühisgümnaasiumis toimuvad 

järgmised üritused põhikooli ja gümnaasiumi 

osale. 

TEISIPÄEVAL, 8. septembril  

SPORDIPÄEV - kooli meistrivõistlused 

kergejõustikus kõigile. 

Kuressaare linna staadionil. 

Kavas: 60m/ 100m, pall/ kuul, kaugus, T-

500m, P-1000m. 

Kell 9.00  7.-9.kl 
Kell 11.30 5.-6.kl 

Kell 13.00 10.-12.kl 

KOLMAPÄEVAL, 9. septembril kooli 

staadionil pärast tunde klassidevaheline 
pendelteatejooks ja ringteatejooks. 

Kell 15.00  5.-9.kl   5T + 5P  pendel ja 

ringteatejooks 
Kell 16.15  10.-12.kl 5T + 5P pendel ja 

ringteatejooks 

Kell 15.45  kooli võimlas  vahetusjalatsites( 
puhastes jalatsites) 7.-9.kl võimalik mängida 

3T + 3P võrkpalli 

Kell 17.00 kooli võimlas vahetusjalatsites 
(puhastes jalatsites) 10.-12.kl võimalik 

mängida 3T +3P võrkpalli 

NELJAPÄEVAL, 10. septembril pärast tunde 

pallimängud ja välkmaleturniir. 

Kell 15.00  Mini-areenal 5.-6.kl P 

jalgpalliturniir 

Kell 15.00  7.-9.kl P jalgpalliturniir  kahel 

väljakul kooli kunstmurustaadoinil 

Kell 15.00  7.-9.kl T saalihoki turniir kooli 
võimlas (vahetusjalatsites) ! 

Kell 15.00  5.-6.kl T võimalus mängida 

rahvastepalli kooli korvpalliväljakul 
Kell 15.00 5.- 12.kl välkmaleturniir ( 2 õpilast 

klassist) koolis KHK -s 

(Keskkonnahariduskeskuses) I korrusel 
Kell 16.30 10.-12.kl P jalgpalliturniir kooli 

väljakutel 

Kell 16.30 10.-12.kl T saalihoki turniir kooli 

võimlas (vahetusjalatsites) ! 

Head hasarti, kauneid sporditulemusi ja ilusaid 

uusi isiklikke rekordeid! 

Päikest teile! 
 

Aime Metsmaa, kehalise kasvatuse 

ainekomisjoni esimees 
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HUVIRINGIDEST 2015.-2016. 

õppeaastal 

Huviringide töö jätkub uuel õppeaastal sarnaselt 

eelmistele aastatele — laulame, näitleme, 

tantsime, uurime ja teeme sporti. 
Uusi huviringe on sellel õppeaastal lausa 7 — 

algklassidele näitering, robootika, korvpall ja 

kergejõustik; põhikoolis 5.-6. kl rahvatantsuring 
ÖIETI, 5.-7. kl Nuputa ring, üldkehaline 

ettevalmistus. Uute ringijuhtidena alustavad tööd 

Kadri Pulk (kergejõustik ja ÜKE), Triin Vallsalu 
(alg. näitering) ja Enn Laanemäe (korvpall 1.-4 

kl). 

Ringidesse registreerimine käib läbi huvihariduse 

portaali: huviharidus.kuressaare.ee  

Allpool ülevaade huviringidest kooliastmete 

kaupa: 

RING JUHENDAJA 

Algklassid 

Algklasside näitering Triin Vallsalu 

Mudilaskoor KRÕLL  Riina Laanes 

Mudilaskoor JO-LE-MI Riina Laanes,  
 Mari Ausmees 

Poisteansambel MÄTAS Mari Ausmees 

Öieti 1.klasside lasterühm Kersti Truverk 
ÖIETI 2.klasside lasterühm Kersti Truverk 

ÖIETI 3.klasside lasterühm Kersti Truverk 

ÖIETI 4.klasside lasterühm Kersti Truverk 
Kangakudumine Aili Jung 

Kunstiring Irena Sink 

Robootika algklassidele Irena Sink 
Rahvastepall Irena Sink 

Korvpall 1.-4.kl Enn Laanemäe 
Kergejõustik 1.kl Kadri Pulk 

Kergejõustik 2.-4.kl Kadri Pulk 

Male Juuno Jalakas,  
 Kersti Truverk 

Põhikool 

Kooliteater Kreputlased Rita Ilves 
ÖIETI 5.-6.kl rühm Eena Mark 

ÖIETI 9.kl rühm Eena Mark 

6. klassi ansambel Riina Laanes 
Poistekoor KRATID Mari Ausmees,  

 Riina Laanes 

Lastekoor KRESSENDO Mari Ausmees, 
 Riina Laanes 

Loodusteaduslikud uurimistööd   Inge Vahter 

GLOBE Keskkonnauuringud Mart Mölder 
Bioloogia põhikoolile Inge Vahter 

Nuputa 5.-7.kl Marit Kikas,  

 Linda Kuuseok 

Filmiring Sven Tehu 

ÜKE PK+G Kadri Pulk 

Gümnaasium 

Kooliteater Krevera Rita Ilves 

Näitering Kreisis Sirje Kreisman 
Segakoor KREEDO Mari Ausmees,  

 Riina Laanes 

Varsakabi Mari Ausmees 
ÖIETI gümnaasiumi rühm Eena Mark 

Teadusteater Arne Loorpuu 

Bridž Arne Loorpuu 

GLOBE Keskkonnauuringud Mart Mölder 

Filmiring Sven Tehu 

ÜKE PK+G Kadri Pulk 
 

Triin Vallsalu, huvijuht 

 

TULE KOOLITEATRISSE! 

Kooliteatrid Kreputlased (5.-9.klass) ja Krevera 

(10.-11.klass) võtavad vastu uusi liikmeid. 

Huvilistel anda teada hiljemalt 7. septembriks 

õpetaja Rita Ilvesele (ruum 411). 

 

KOORIDE TOIMUMISE AJAD: 

1.-2.kl. mudilaskoor KRÕLL: R 8.10- 8.55 
3.-4.kl. mudilaskoor JO-LE-MI: T 8.10-8.55 

Tütarlastekoor KRESSENDO: T kell 14.00- 

15.30 
Poistekoor KRATID: K kell 13.45- 14.45 

Segakoor KREEDO: E ja K kell 18.00- 19.00 

 
Proovid hakkavad toimuma KRÕLL-il ja JO-

LE-MI-l alates 2. nädalast, teistel kooridel 

alates 14. septembrist! 

KREEDO- jälgige ettelaulmiste infot III 

korruse stendil! 
 

Muusikaõpetajad Riina ja Mari 

 

Kooliteatrite projekt EDERED 

 

Unustamatu kogemus 

 
Sel suvel oli mul erakordne võimalus osaleda 

kooliteatrite projektis EDERED. Projekt ise 

leidis aset Šveitsis, Rüdlingenis ja kestis 6.-19. 
juulini. Lisaks minule osales veel 5 eestlast. 

Meid jagati gruppidesse nii, et igas grupis oli 2 

ühe maa esindajat. Iga päev oli meil 2 töötuba, 
Ühine hommikuvõimlemine ja õhtune tegevus 

ning muidugi super toitlustamine. 
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Tegevused nii töötubades kui ka õhtuti koos olles 
ei olnud päevast päeva ühesugused. Esimene 

nädal tegime töötubades palju erinevaid harjutusi. 

Näiteks mängisime objektidega, lõime rütme, 
panime proovile enda reaktsioonikiiruse. 

Esimestel päevadel õppisime loomulikult ka 

üksteise nimed pähe, kuid seda mitte tavalises 
vormis, vaid mängulises võtmes. 

 

Teisel nädalal hakkasime lõppetendust kokku 
panema, mida tuli esitada Schaffhausenis 

linnarahvale. Kogu projektist olen väga 

vaimustuses ja ülimalt sillas. Selle ajaga saime 
seal kõik nii ühtseks pereks ja raske oli laiali 

minna. Olen saadud võimaluse eest äärmiselt 

tänulik! 
 

Elo Nõmm, 9.B klass 

 

KODUTÜTARDE SUVELAAGER 

 

Selle suve start anti Saaremaa Kaitseliidu 

noorliikmetele 05. juunil, mil algas Kungla 
sadamas kolm päeva kestev aktiivne 

mereteemaline puhke- ja õppelaager. 

 
Reede pärastlõunaks oli Valjala valda kogunenud 

161 särasilmset noort 20 rühmast, kelle ühiseks 
nimetajaks oli kodutütred ja noorkotkad. Peale 

telklaagri püstitamist, uute  tutvuste sobitamist ja 

vanade ülessoojendamist oli tore võimalus 
ühistegevusteks. Need, kel aastaid rohkem ja 

kotis kaasas korralik matkavarustus, saadeti 

metsa järgmiseks päevaks vajalike õngeritvade 
järele, vähesema varustusega tegelased hakkasid 

õhtuseks jaanituleks veidi lähemalt tulematerjali 

kokku kandma ning noorimad laagrilised said 

lõbusalt   aega   veeta   seltskonnamängude   töö- 

rühmas. Õhtul kümnest süttiski ühise laulu 

saatel lõkketuli. Viimane tunnike enne öörahu 
möödus end tule paistel soojendades või diskot 

vihtudes. 

 
Pärast üdini külma ööd, mis üsnagi ärkvel 

hoidis, algas tihe õppepäev erinevates 

töötubades. Seekordsed tarkusejagamised oli 
enda peale võtnud kaitseliidu mehisem pool. 

Neljateistkümnes erinevas töötoas sai teadmisi 

väga erinevatest valdkondadest: merepääste, 

kuidas vaid laudadest ja köitest parve ehitada, 

õngitsemine käepäraste vahenditega, 

kummipaadis meeskonnana sõitmine, esmaabi, 
merehaigus, kustutustööd, sõlmede tegemine, 

kalade tundmine, vetelpääste jne. Kuigi 

õppimist oli palju, tuli leida veel aega 
üksteisega tutvumiseks ning välja mõelda 

õhtune isetegevuskava, mille teemaks 

„Antiikolümpiamängud”. Nimelt on 
kodutütardel selle aasta sügisel 

olümpiamängud, mis inspireeritud Vana-

Kreekast. Kella kaheksaks oligi kogu laager 
valmis etteasteid tegema-vaatama. Numbrid 

olid tõeliselt vaatamisväärsed: oskuslikult oli 

populaarse laulu „Kauges külas” baasil tehtud 
olümpialaul, sai kuulda mitmeid luuletusi, ühte 

räppi, pantomiimi ja etteasteid vanadest 
olümpiamängudest. Tulise aplausi sai ka 

viimane etteaste „Väikesed Tornimäe poisid”, 

kus näidendi vormis kahetseti avalikult esimese 
öö liigselt jutukat möödumist. Õhtut jäid 

lõpetama mõnus lõkketuli ja tantsule kutsuv 

muusika. 

 

Öörahu saabus poole kaheteistkümnest, kuid 

kauaks seda ei jagunud. Hommikul poole 
neljast kuulutati välja ööhäire, nimelt oli 

laagriülem ära kaotanud oma kaks kaasasolevat 

mütsi. Pärast väikest otsimist laagriplatsil leiti 
„kaotatud” peakatted üles ning uinak võis 

jätkuda. Hommikune äratus saabus paljude 

jaoks liigagi vara... Seekordsele 
hommikuvõimlemisele kogunes vaevu pool 

unimütsidest. Esimese ülesandena tuli neil teine 

pool ka üles ajada ja platsile saada. Aga peale 

10-minutilist võimlemist oli juba kõigil täitsa 

ärgas pilk silmis :) 

Pärast hommikusööki jaotuti jällegi uutesse 
töögruppidesse ning algasid krutskitega 

võistlusülesanded. Need nõudsid nii osavust 

kui  koostööd.  Võitjaks tuli  kolmas  rühm, kes 
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suutis 8 maksimumpunktist teenida suisa 7. 

Autasuks mõnusalt suur pakk maiustusi. 
 

Ja oligi aeg viimaseks lõunasöögiks (siinkohal 
suur-suur aitäh kõigile vabatahtlikele 

naiskodukaitsjatele, kes meile maitsvaid sööke 

tegid) ja laagri kokkupanekuks. Bussi astusid 
juba väsinud päikesepruunid algsest kõvasti 

targemate teadmistega kodutütred ja noorkotkad. 
 

Aitäh kõigile osalejatele, 20 juhendajale, 20 

vabatahtlikule abilisele, Politsei- ja päästeametile, 

noorteinstruktoritele Ingrid Paistele ja Raivo 

Paasmale. 
 

Kohtumiseni järgmises suurlaagris! 

 
Merle Prii, 

SÜGi kodutütarde juhendaja 

 

Kooli kokkutulek — 21. juuni 2015 

Eelmine õppeaasta oli kokkutuleku aasta. Kooli 

kokkutulek algas tegelikult juba 18. juunil, kui 

esitleti uut, kolmandat kooli ajalooraamatut 
Saaremaa Ühisgümnaasium 2005-2015. 

Kokkutuleku päeval mängisid huvilised vilistlase 

Kaarel Väeri eestvedamisel korvpalli kooli 
võimlas, omavahel võistles 3 meeskonda, kokku 

13 meest. Enne kontsert-aktust oli soovijatel 

võimalus külastada ka Kudjape surnuaeda, kuhu 
on maetud palju endisi õpetajaid ning kooli 

töötajaid, kelle haudadele viidi küünlad. 
Ametlik osa algas kontsert-aktusega, kus astusid 

üles hetkel koolis toimivad kollektiivid, erinevad 

solistid ja etlejad, lisaks Öieti vilistlased ja 

kokkutuleku koor koos Ivo Linnaga, spontaanselt 

toimus ka vilistlase Heli Läätse õnnitlemine. 

Välja kuulutati ka teenelised ja auvilistlased: 
teenelised vilistlased - Andi Roost (60.lend) ja 

Diana Õun (68.lend), auvilistlased - Indrek Peil, 

Tiiu Haavik, Kristi Aro, Tiit Saaremäel, Aili 
Jung, Enn Laanemäe ja Juuno Jalakas. Toimusid 

klassijuhatajatunnid ja koolimaja ees avati 

nimelised pingid, mida oli kokku 9 – pühendatud 
erinevatele klassijuhatajatele, lendudele ja 

kollektiividele. Pinkide nimed said järgmised: 1) 

PUHKA JALGA, SPORDIMEES, 57.lennu B 

klass ja Loriida Neeme 2) MÕTLEMISE JA 

MEENUTAMISE PAIK ,57.lennu C klass   

3) E fructu arbor cognoscitur Viljast tuntakse 
puud, Kuressaare Linnavalitsus, Kuressaare 

Linnavolikogu 4) MÕELDES MEIE ÕPETAJA 

RUTH MUSTISELE LXX C 5) 71.lend  

Esimesed, kes  käisid  12.klassis.  Esimesed,  kes 

37-aastase vaheaja järel lõpetasid kooli 

Kuressaares. Esimesed kooli kabaree loojad ja 
lavale toojad. 6) AUVÄÄRSELE KOOLILE 

SÜGi TÖÖPERELT 2015 7) HEA SOE KOHT 

ISTUDA 90.lend  ja sõpruskond 8) 1966-1969 
51.lend  9) Tänuga õpetajatele ja koolile 

49.lend 1967. 

Kokkutulekul osalejad said kooli sööklas süüa 
ka koolisuppi. See toiming osutus äärmiselt 

populaarseks. 

Peoõhtul esines ansambel KRUUV, toimus 

vinüülidisko õpetajate Indrek Peili ja Arne 
Loorpuu juhtimisel ning õhtu lõppes 

retromuusika saatel tantsuõhtuga. 

Kokkutulekust võttis osa ca 600 inimest, kellest 
kõige vanemad külastajad olid 27.lennu 

esindajad – Koppel Virve, Tennov Aine ja 

Heigi Asta, kellel möödus 70 aastat kooli 
lõpetamisest, kõige nooremad vilistlased olid 

päev varem gümnaasiumi lõpetanud 97.lennu 

õpilased. Kokkutuleku võib lugeda igati 
õnnestunuks. 

Meenutusi kokkutulekust 

„Kokkutulek oli suurepärane, või nagu 

klassivend Jüri Tuulik tavatses öelda - 
oivaline“. 

Urve on käinud kõikidel kokkutulekutel alates 
lõpetamisest. Varasemalt on mitmed 

kokkutulekud toimunud lossihoovis, kuhu on 

liigutud rongkäigus, kuid selleaastane 
kokktulek oli südamlikum, kui varasemad. Olla 

koolimajas, kus on seinad ümber, üksteisega 

rääkida ja suhelda, tunda inimesi enda ümber – 

see jõudis publikuni paremini kui lossihoovis. 

Eriti hinge läks spontaanne ja südamlik Heli 

Läätse õnnitlemine aktusel. Tähtsal kohal oli ka 
aktusele eelnenud surnuaia külastamine, kus 

ringkäiku teinud Riida Kask (34.lennu 

vilistlane) „oli kui noor sälg, et ei jõua järele“.  
Urve Nõmm (40.lennu vilistlane, endine 

õpetaja, töötanud SÜG’is 30 aastat) 

„Emotsioon on suurepärane, paremini ei saaks 
olla“. Linda osales küll ainult kontsert-aktusel, 

kuid kokkutulekust räägib ülivõrdes, tuues 

välja, et toimunud kokkutulek on „senistest 

kokkutulekutest parim“. Õhtujuhi valik Andres 

Karu osas saab ka tugeva kiituse – sobis kui 

rusikas silma auku. Suurepärane oli ka Ivo 
Linna ja Heli Läätse osalemine, ning Heli 

meeles pidamine ning õnnitlemine. 

Linda Liivamägi (endine õppealajuhataja ja 

õpetaja, töötanud SÜG’is 39 aastat) 
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„Kokkutulekul osalesin teist korda. Kui 2006 

lõpetasin SÜG-i siis 2010 ja 2015 kohal käidud. 
Hea meel oli selle üle, et minu lennust oli üle 10 

kaaslase kohal. Esimene kord oli 3 96-st 

lõpetanust. Päev oli hästi üles ehitatud ainuke 
kurb hetk oli see, et sportimise aktiivsus oli väga 

madal. Üldiselt õhtune programm oli klassika ja 

mega hea. Klassijuhataja tund oli taaskord 
Loorpuul fantastikaliselt üles ehitatud. Nalja sai 

tehtud ja humoorikaid lugusi rääkisid vanemad 

vilistlased, et pisar oli silmis ja kõht krampis. 

Viljar pidas väga liigutavad kõnesid ja süda läheb 

rõõmsaks ja hinge tuleb rahu,sest ma näen et SüG 

hoiab endiselt kokku,meil viimasel peal õpetajad 
ning korraldus on Super. 

Kohtumine inimestega keda pole ammu näinud 

toovad minus parimad emotsioonid esile ning 
vahest on hea mineviku meenutada ning igal 

aastal on.midagi teisiti. Kokkutulekut saab 

kindlasti paremini teha päeva esimest poolt aga 
päeva teist poolt oleks raske midagi paremat 

soovida,sest SüG i vilistlased on lihtsalt viimase 

peal, sest neid on juhendanud imelised õpetajad!” 
Allar Raamat (88. lend) 

„Oma kooli külla tulla on alati väga tore, kuid sel 
korral oli tunne veelgi erilisem – kooli väärikas 

vanus, palju tuttavaid inimesi ja pidulik meeleolu. 
Kokkutulek algas aktusega, mis andis hea 

ülevaate täna koolis toimuvast ja usun, et kõik 

said kinnitust, et SÜGis on endiselt aktiivsed 
õpilased ja õpetajad. Klassijuhatajatunnis ja 

koolimaja peal ringi käies meenusid lood ja 

mälestused, mis selles majas 12 aasta jooksul 
kogunenud olid. Lisaks oli tore osa saada nii 

Andres Karu kui ka teiste vilistlaste meenutustest 

jutu, tantsu ja muusika kujul. Mainimata ei saa 
jätta ka legendaarset Loorpuu ja Peili 

vinüülidiskot, mis aula põranda hetkega täitis! 

Kogu õhtu meeleolu oli südamlik ja soe, mille 
eest suur tänu korraldajatele, läbiviijatele ja 

osalejatele ning kohtumiseni järgmisel 

kokkutulekul! On suur rõõm olla parima kooli 
vilistlane!” 

Krista Allik (89. lend) 

„Ma ei ole küll teab mis kogemustega vilistlane, 

aga mulle tundub, et just selline üks 

koolikokkutulek olema peakski - vilistlastelt 
vilistlastele. See ise teha tahtmise tunne, mis 

kogu päeva, eriti aga õhtust eeskavade osa valdas, 

oli nakatav ja energiast pakatav. Minu lemmik 
moment kogu õhtus oli Varsakapjade esinemine, 

kus  poole  laulu  pealt   saalist  kõik  kunagised 

varsad ka lavale läksid laulsid: "võtsid kogu 

õlle, mille kaasa tõid." See tõi külmavärinad 
kaasa!” 

Reet Sillavee (91. lend) 

„Kuigi olin vilistlane olnud vähem kui 24h, aga 
kokkutulekule ajas teadmine, et näha saab Sygi 

peret. Pidu oli ylivahva, hea oli näha, et yhed 

suurimad peoloomad olid õpetajad. Kindlasti 
olen 5a pärast taas kohal.” 

Tiina Nõmm (97. lend) 
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