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Just nii kirjutas kolm aastat tagasi tollase 10.b
klassi õpilane Roosmarii Sarapuu meie kooli
üle-eelmisel aastal üllitatud luuleraamatus
„SÜGi õpilaste 100 luuletust meie kalli kodumaa sajandaks sünnipäevaks“.
Nii tema kui te kõik olete vahepeal küpsemaks
kasvanud. Olete kindlasti kogenud, et teie
endigi sõprade seas on ka tumedapäiseid ja
punapäid ning silmadeski võib olla muid värve.
Olete palju õppinud. Väidetavalt on igal inimesel võimalik saada kolm haridust: ühe vanemailt, teise kooliõpetajailt ja kolmanda elult. Ja
see kolmas ..., see kolmas räägib sageli vastu
kõigele, mis kaks esimest meile õpetavad. Ja
kas kõike ongi võimalik õppida?
Sellest üks lugu ...

12. KLASSIDE LÕPUAKTUSE KÕNE
ARMSAD SAJATEISE LENNU LÕPETAJAD, KALLID
ÕPETAJAD, LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD, KÕIK
AKTUSELISED!
Ühe maa inimesed
Need inimesed on siniste silmadega,
sinistega kui meri, taevas.
Need inimesed on helgete silmadega,
kuigi nende rahvast ajalugu vaevas.
Nad on mustade põldude põline rahvas,
saladuslikud kui selle maa metsad.
Nende mustast maast tuleb must leib,
mille maitse nii soe ja ehtne.
Need inimesed on valged-heledapäised,
nii õrnad, karged kui lumi.
Nende inimeste mõtted on helevalged,
valged kui selle maa suvi.

Rooma riigi konsul Cicero kutsus enda juurde
tolle aja kuulsaima filosoofi kreeklase Zenoni ja
küsis: „Räägi, mida inimene ei saa õppida.“
Zenon vastas: „Esimene asi, mida õppida ei saa,
on taktitunne. Üks inimene on taktitundeline,
tuhat ei ole. Kui taktitundetu hakkab matkima
taktitundelist, tekib nähtus, mida nimetatakse
viisakuseks. Teine asi, mida ära õppida ei saa,
on maitse. Ühel seda on, kümnel tuhandel
mitte. Arukamad valivad endale eeskuju, nii
tekib mood. Kolmas asi, mida õppida ei saa, on
vaprus ja julgus. Üks on julge, sada tuhat mitte.
Tavaline inimene on nii arg, et tal on selle
pärast piinlik. Nii tekib nähtus, mida nimetatakse hulljulguseks.“ Cicero ütles selle peale:
„Kallis kreeklane, sa jätsid nimetamata ühe
väga olulise asja, mida meie, roomlased, juba
ammu teame – ka huumorimeelt ei saa õppida.
Seegi peab olema kaasasündinud.“ Selle peale
vastas Zenon: „Meie, kreeklased, oleme juba
sajandeid veendunud selles, et huumorimeel
koosneb kolmest komponendist: taktitundest,
maitsest ja julgusest.“
Nii soovingi teile kõigile isukat tööd huumorimeelega – küll siis tuleb kõik muugi.

Nad on musta maa valgepäine rahvas,
kelle sinised silmad helgivad.
Nad on isemoodi inimesed isemoodi maal,
kuid oma maa tagasihoidlikkusest heldivad.
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— KOOLI INFO —

Teie, Saaremaa Ühisgümnaasiumi 102. lend on
64-liikmeline.
Gümnaasiumi lõpetavad kuldmedaliga:
Liisa Õunpuu 12.a
Roosmarii Sarapuu 12.b
Gendra Allikmaa 12.c

Soovin
tänastele
kõrget lendu!“

gümnaasiumilõpetajatele

Just praegu kantakse tema rahasaadetisest iga
kuldmedalisti pangakontole 1000 eurot ja
hõbemedalistile 500 eurot – kokku 10 000 eurot.
Kindlasti on Janika ära teeninud ühe suure ja
sooja tänuaplausi.

Huberta Karma 12.c
Markus Kivi 12.c
Kätriin Käsper 12.c
Feridee Sevostjanov 12.c
Marleen Vahu 12.c
Hõbemedaliga lõpetavad:
Hanna Täht 12.a
Iris Kirs 12.c
Oliver Paljak 12.c
Martin Sepp 12.c
Lisaks neile kantakse autahvlile:
12.a Annabel Hansalu, Lisanna-Lee Leiman,
Katri Maripuu, Aleksandra Männik,
Elo Rosenfeld, Kadri Tamleht
12.b Kätlin Ardel, Sandra Auu, Gabriela Grahv,
Joanna Jaansalu, Melani Koov,
Mark Marcus Soodla, Viivika Vassar
12.c Kristo Aaslaid, Anu Kull, Sarah-Lisee Laipaik, Joosep Leemet, Karl Lember,
Oto Pruul, Eliis Raaper, Daniel Rüütel,
Inge Sillaste, Jane Õunaid
Õppenõukogu kiituse saavad:
12.b Triinu-Mari Kõllamaa,
Carmen Electra Pirn
12.c Kristjan Treirat
Juba neljandat aastat toetab hetkel Eestist väljaspool elav meie kooli mate-füssi 1999. aastal
81. lennus lõpetanud Janika Kolk meie parimaid lõpetajaid oma tulevikustipendiumiga.
Ühtlasi on ta palunud 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.
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Mitmete Kuressaare firmade poolt toetatavad 300eurosed preemiad saavad järgmised
lõpetajad:
Smidt Metalli toetatav P. H. von Frey nimeline
matemaatikapreemia – Gendra Allikmaa
(12.c)
Luksusjahi toetatav F. Heinmetsa nimeline
füüsikapreemia – Joosep Leemet (12.c)
Seelighti toetatav P. Saagpaku nimeline inglise
keele preemia – Elo Rosenfeld (12.a)
Installatsiooni Kompanii toetatav O. Timmase
nimeline kunstipreemia –
Roosmarii Sarapuu (12.b)
S-Linki toetatav A. Uustulndi nimeline
kirjanduspreemia – Liisa Õunpuu (12.a)
Klotoidi toetatav parima sportlase preemia –
Daniel Rüütel (12.c)
Siim Ehituse toetatav Kultuuripreemia –
Uku Pokk (12.a)
Gelomi toetatav Keskkonnapreemia –
Marleen Vahu (12.c)
Proeksperdi toetatav arvutipreemia –
Oliver Paljak (12.c)
Lisaks veel Peter Heinicheni 100eurone saksa
keele preemia – Hanna Täht (12.a) ja
Kuressaare Lionsklubi 250eurone stipendium
hoolimise ja toetamise eest – Stella Stepanov
(12.c)
Uue toetajana tänastele lõpetajatele lisandub
meie kooli 2008. a lõpetanud 90. lennu vilistlaste, matefüssikate Martin Kiili ja Mart Tasa
juhitav O3 Technology OÜ.
Martin Kiil kirjutab: „Minul on rõõm tõdeda, et
stipendiumikandidaatidel on hea ülevaade meid
kõiki ees ootavast elukeskkonnast ja selle kvaliteedist. Siinkohal tsiteerin ühte kandidaati:
„Kuressaarel ja tema hoonetel on veel pikk tee
minna, et luua üleüldine „roheline“ linnastruktuur ning kirjeldatud taastuvenergia
tehnoloogiad on vaid kübeke sellest.“ Laenan ka
teise abituriendi tsitaadi: „Öeldakse ju ikka, et
väikesed asjad teevad suure erinevuse“.

— KOOLI INFO —

Soovime O3 Technology OÜ poolt mõlemale
kandidaadile edu nende edasistes tegevustes ja
jagame edukatele lõpetajatele stipendiumi
pooleks võrdsetes osades.“ Kummagi stipendiaadi
pangaarve kasvab 500 euro võrra. Nendeks on
Roosmarii Sarapuu (12.b) ja Kristjan Treirat
(12.c).
Tänuaplaus kõigile toetajatele. Preemiad kantakse just praegu premeeritute pangaarvetele.
Riigieksamid on seljataga, seekord vabatahtlikud ning vaid kahes aines – emakeeles ja
matemaatikas. Eesti keeles sai kooli parima
tulemuse Liisa Õunpuu – 100 punkti (Saaremaa
Fond tunnustab teda 120eurose pangaülekandega). Humanitaarsuuna vääriliselt said
lisaks Liisale Elo Rosenfeld ja Hanna Täht – 97
ning Uku Pokk ja Kadri Tamleht – 96 punkti.
Laia matemaatika parimad olid muidugi
reaalsuuna lõpetajad: Markus Kivi – 97, Feridee
Sevostjanov – 96, Karl Lember – 94. Kitsas
matemaatikas oli tasemel Helen Tšernobrovkin
– 91 punkti.
Aineolümpiaadidel maakonna esikolmikusse või
lõppvooru jõudjad on kolme aasta jooksul olnud:
Feridee Sevostjanov – bioloogia, keskkonnaalased uurimistööd, keemia, matemaatika;
Liisa Õunpuu – bioloogia, emakeel, rahvaluule;

Sealt saab ülevaate teie huvitegevusest ja
saavutustest:
Näitering Kreisise koosseisus on eripreemiaid
saanud Maribel Treiman, Viivika Vassar,
Hardi Aun, Eliis Raaaper, Inge Sillaste.
Luuleteater Kreveras on laureaaditiitleid saanud
Elo Rosenfeld, Uku Pärtel Rand ja ka personaalselt kõikvõimalikke etlejate konkursse
võitnud Uku Pokk.
Kammerkoor Kreedoga jätavad hüvasti
Kristin Häng, Katri Maripuu, Alo Benno,
Melani Koov, Uku Pärtel Rand ja
Helen Tšernobrovkin.
Varsakabi jääb taga nutma Alo Bennot ja
Uku Pärtel Randa.
Rahvatantsuga jätkavad juba kusagil mujal nii
paljud, et selle nimekirja ettelugemine läheks
väga pikaks. Teid on kokku 26.
Bridžiringi on elus hoidnud Jane Õunaid ja
Helen Tšernobrovkin.
Bioloogiaringis olid teadust tegemas
Liisa Õunpuu ja Marleen Vahu.
Tean, et teie tööd ja tegemised ulatuvad ka
muusika-, kunsti- ja spordikooli, huvikooli
Inspira ja erinevate valdkondade klubidesse.
Aitäh klassivanematele Liisa Õunpuu, Melani
Koov, Grete Milpak ja Stella Stepanov.

Karl Lember – geograafia, keemia,
matemaatika;
Hanna Täht – saksa keel, ajalugu;
Gendra Allikmaa – matemaatika, bioloogia;
Joosep Leemet – füüsika, matemaatika;
Marleen Vahu – bioloogia, keemia;
Oliver Paljak – geograafia, lingvistika;
Aleksandra Männik – saksa keel;
Roosmarii Sarapuu – emakeel;
Kristo Aaslaid – inglise keel;
Markus Kivi – füüsika;
Kristjan Treirat – matemaatika;
Jane Õunaid – inglise keel.
Lõputunnistustega koos saavad tänukirjad
aktiivsuse
eest
kooli
klassivälises
töös
Aleksandra Männik, Uku Pokk, Liisa Õunpuu,
Kätlin Ardel, Alo Benno, Melani Koov,
Roosmarii Sarapuu, Uku Pärtel Rand, Stella
Stepanov, Grete Milpak. Paljud saavad ka kooli
huvitegevuse tunnistuse, mis on nii eesti- kui ka
ingliskeelne.
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Teie lend on koroonaviiruse rünnakutest ja
kooliaasta
ebatavaliselt
raskest
lõpust
hoolimata olnud päris tegus.
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 ja eriti sügav kummardus nii
keerulise aastalõpuga toime tulemise eest, aga
eks meie kooli loosungikski on „SÜG ja saadki
hakkama!“
Täna saame koos tagasi vaadata, et järgmistega
veel paremini edasi minna. Nemad peavad juba
ise minema. 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 ...

— KOOLI INFO —

Armsad lõpetajad. Hea elu ei saa olema sülle
langenud õnn, vaid teadlike valikute tulemus:

Õppenõukogu kiituse saavad:
12.b Triinu-Mari Kõllamaa, Carmen Electra Pirn

- söö ainult hästi valmistatud toitu, mis mõjub
su organismile hästi;

12.c Kristjan Treirat

- tee ainult seda trenni, mis sulle jõudu ja osavust annab;

Ainekiituskirjad väga heade tulemuste eest
üksikutes ainetes saavad:
Aleksandra Männik 12.a saksa keeles
Elo Rosenfeld 12.a
inglise keeles
Sandra Auu 12.b
inglise keeles
Gabriela Grahv 12.b
kehalises kasvatuses
Erik Laanemetd 12.b
kehalises kasvatuses
Lota Sagur 12.b
kehalises kasvatuses
Kristo Aaslaid 12.c
inglise keeles
Oskar Kivi 12.c
kehalises kasvatuses
Anu Kull 12.c
kehalises kasvatuses
Joosep Leemet 12.c
füüsikas ja inglise
keeles
Karl Lember 12.c
keemias ja kehalises
kasvatuses
Joonas Mägi 12.c
kehalises kasvatuses
Carmen Electra Pirn 12.b kehalises kasvatuses
Oto Pruul 12.c
inglise keeles
Uku Pärtel Rand 12.c
muusikas
Daniel Rüütel 12.c
kehalises kasvatuses
Inge Sillaste 12.c
inglise keeles
Helen Tšernobrovkin 12.c füüsikas ja inglise
keeles
Jane Õunaid 12.c
inglise keeles

- kuula ainult seda muusikat, mis tantsib läbi
sinu keha;
- kanna ainult neid riideid, mis su selga istuvad;
- eelista seltskonda, kelle keskel sa tohid
valjusti mõelda;
- loe ainult neid raamatuid, millest saad uusi
põnevaid teadmisi;
- tarbi ainult seda meelelahutust, mis sind seesmiselt inspireerib;
- järgne ainult nendele, kellelt sul on midagi
õppida, ja luba järgneda endale neid, kellel on
soov sinult midagi õppida;
- ära ole kitsi heade mõtete väljaütlemisega;
- ole tänulik kõige hea, helge ja elementaarse
eest, mis su elus juba olemas on;
- elu muutub ainult siis, kui sina muutud.
Lõpetuseks veel üks tähelepanek kuulsalt
Mozartilt: „Geeniuseks ei tee kõrge intelligentsus ega kujutlusvõime, ega mõlemad kokku.
Armastus, armastus, armastus, see on geeniuse
hing.“
Kena pidupäeva kõigile!
Viljar Aro, koolijuht

12. KLASSIDE ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE
Autahvlile kantakse:
12.a Liisa Õunpuu (kuldmedal), Hanna Täht
(hõbemedal), Annabel Hansalu, Lisanna-Lee
Leiman, Katri Maripuu, Aleksandra Männik,
Elo Rosenfeld, Kadri Tamleht
12.b Roosmarii Sarapuu (kuldmedal), Kätlin
Ardel, Sandra Auu, Gabriela Grahv, Joanna
Jaansalu, Melani Koov, Mark Marcus Soodla,
Viivika Vassar
12.c Gendra Allikmaa (kuldmedal), Huberta
Karma (kuldmedal), Markus Kivi (kuldmedal), Kätriin Käsper (kuldmedal), Feridee
Sevostjanov (kuldmedal), Marleen Vahu
(kuldmedal), Iris Kirs (hõbemedal), Oliver
Paljak (hõbemedal), Martin Sepp (hõbemedal), Kristo Aaslaid, Anu Kull, SarahLisee Laipaik, Joosep Leemet, Karl Lember,
Oto Pruul, Eliis Raaper, Daniel Rüütel,
Inge Sillaste, Jane Õunaid
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12. klassi õpilastest saavad preemiad
järgmised lõpetajad:
P. H. von Frey nimeline matemaatikapreemia –
Gendra Allikmaa 12.c
F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia –
Joosep Leemet 12.c
P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia –
Elo Rosenfeld 12.a
O. Timmase nimeline kunstipreemia –
Roosmarii Sarapuu 12.b
A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia –
Liisa Õunpuu 12.a
Peter Heinicheni saksa keele preemia –
Hanna Täht 12.a
Parima sportlase preemia – Daniel Rüütel 12.c
Kultuuripreemia – Uku Pokk 12.a
Keskkonnapreemia – Marleen Vahu 12.c
Arvutipreemia – Oliver Paljak 12.c
Kuressaare lions klubi stipendium hoolimise ja
toetamise eest – Stella Stepanov 12.c
Marek Schapel, õppealajuhataja

