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Lk. 3
Ruumilise taiese kon-
kursil selgitati pari-
mad Ilmapuud. Lk. 4

Etlejad lugesid luulet 
ja proosat ning pälvi-
sid auhindu... Lk. 5

Inspira tegemistest 
saab lugeda huvikooli 
lehekülgedelt.

Vabad kohad Itaalia reisile
Saadaval 2 vaba koh-

ta 12c klassi Itaalia reisile 
kevadvaheajal. Maksumus 
4490 krooni/1 inimene. Soo-
vi korral pöörduda õp. Eve 
Paomehe poole.

Teele Viira, 
�2C klass

Õpilaste sünnipäevad

Age Antonenko 6B 07.02.
Sten Köster 9B 07.02.
Marii-Liis Tulk 8B 07.02.
Kristi Orb 10B 07.02.
Sanna Vahter 7B 08.02.
Indrek Etverk 11B 08.02.
Karl-Romet Uljas 1A 08.02.
Hanno Nelis 9A 08.02.
Kertu Laasma 5A 08.02.
Maria Pihlas 3A 08.02.
Kersti Tarvis 11C 09.02.
Kaari Uus 8C 10.02.
Heidi Carolina
Martinsaari 12C 10.02.
Anli Luup 5B 10.02.
Siim Rahnu 12A 10.02.
Lauri Põrk 10D 10.02.
Kristo Kask 3A 10.02.
Tiina Sõber 11D 11.02.
Eigar Toop 11B 11.02.
Kaisa Silluste 6B 11.02.
Airi Aus 10B 12.02.
Bret Rand 10D 12.02.
Kristiina Lõoke 11B 12.02.
Andres  Opp 6A 13.02.

Töötajate sünnipäevad

Kaja Puck 07.02

Palju
õnne!

Teated

MIKS KG TALI-
SPORDIPÄEV 
ÄRA JÄÄB?
Seoses tõsiasjaga, mida näitas läbiviidud uurimus - talispordivahendid
puuduvad 50% KG õpilastest - sel aastal �5. veebruaril planeeritud KG
talispordipäeva ei toimu! Näiteks gümnaasiumiosa õpilastest omavad suuski
ainult 70 kooliõpilast.

Veerpalusid ja Šmigunne meie koolist nii võrsuda ei saa! - Toimetuse lisalause

Saaremaa Muuseum an-
nab teada:

30. aprillini pääs Kures-
saare linnusesse avatud kol-
mapäevast pühapäevani  kell 
11.00-18.00.

Püsiekspositsioon Saare-
maa ajaloost ja loodusest.

Keldrikorruse näituse-
saalis: 31. jaanuarist 4. märt-
sini: “Miks läks nii”  - Heino 
Lillepuu poliitilised kollažid. 

Raul Salumäe, 
Saaremaa Muuseumi 

osakonnajuhataja
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Lp. autojuht!
Palun jälgi liiklusmärke 

ning täida liikluseeskirja!

Renate Pihl, 
projektijuht - juhiabi

Toimetajaveerus Siivi Kaasik
Tänaseks päevaks  olen KG 

Sihtasutuses töötanud täpselt 
poolteist aastat ja mõned päe-
vad peale.

Kui raamatupidajale te-
hakse ettepanek kirja panna 
oma mõtted töökohast ja kol-
leegidest, kellega päevast päe-
va koos töötad, siis avastad, et 
nii lihtne see ei olegi. Kergem 
on kokku arvutada maksu-
ametile makse või ettevõttele 
kasumit, kui kirjutada sõna-
dega seda, mida mõtled. 

Kandideerides tärkaval 
kevadpäeval uuele töökohale, 
ei olnud mul väga selgelt ai-
mu, millega üks avaliku sek-
tori raamatupidaja igapäeva-
selt tegelema peab, eriti veel 
koolimajas (töötasin varem 
erasektoris). Vähemalt ühe as-
jaga läks libedalt - koolimajas 
orienteerumisega, kuna olen 
lõpetanud  Tartu 14. Kesk-
kooli, mis oli sama projektiga 
hoone.  

Väike hirm oli, et töökoht 
asus linna ääres, nii eraldi ja 
kaugel. Kuid õige varsti sel-
gus, et koolimaja on koht, kus 

võib kasutada väljendit “linn 
linnas” ehk omad reeglid, 
omad elanikud. Selles “lin-
nas” töötavad käsikäes kaks 
asutust – Kuressaare Güm-
naasium ja KG Sihtasutus. Vä-
liselt vormilt kaks täiesti eri-
nevat organisatsiooni, kuid 
seotud nagu siiami kaksi-
kud -üks ilma teiseta eksitee-
rida ei saa. Kool on pool, kus 
elavad pedagoogid ja õpila-
sed ning põhitegevusalaks on 
tarkuse jagamine. Sihtasutus  
on pool, mille eesmärgiks on  
luua kõik vajalikud tingimu-
sed, et teadmiste  edasiandjad 
ja vastuvõtjad end igati turva-
liselt ja hästi tunneksid: jälgi-
da majanduslikku olukorda, 
tagada õppetööks vajalik, ka-
sutada ühist vara säästlikult 
ja õigesti, pakkuda toitlusta-
mist, koolitada töötajaid, ot-
sida uusi võimalusi, kuidas  
toota lisavahendeid ehk ra-
ha, gümnaasiumi ja sihtasutu-
se parema heaolu nimel. Prae-
guseks töötab edukalt õpilaste 
heaks (ning ka lisavahendite 
teenimiseks)  kogu uuenenud 

koolihoone sh võimla (nüüd-
seks ka uus võimlemissaal), 
ujula, Osilia , söökla  ja mui-
dugi ka hoogsalt käivitunud 
huvikool Inspira. 

Loomulikult toimivad as-
jad korrapäraselt ja hästi ai-
nult seal, kus töötavad inime-
sed, kes on pühendunud oma 
tööle. Pean ütlema, et uue töö-
koha valik õnnestus 100%. 
Mul on tõesti vedanud kollek-
tiiviga – neid inimesi on kok-
ku 134! Kõik aktiivsed ja sõb-
ralikud, kellega suheldes olen 
väga palju juurde saanud ja 
leidnud teostamist väga eri-
nevates olukordades. Võib 
vist näpuga näidata ka inime-
se poole, kes sellise kaadri on 
enda ümber kogunud, rõõ-
muks õpilastele, töötajatele 
ja ilmselt ka talle endale. Sel-
lest kollektiivist on sündinud 
ja sünnib edaspidi palju len-
nukaid ideid, mida üheskoos 
ellu viia... Jõudu ja edu mei-
le kõigile ühise vankri veda-
misel!

Siivi Kaasik, 
pearaamatupidaja

Juht tänab
Tänan kõiki algklassi-

de lauluvõistlusel osalenud 
tublisid laululapsi ja nen-
de juhendajaid ning üritu-
se korraldamisel abiks olnud 
kolleege.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Maakonna bioloogiaolüm-
piaad gümnasistidele edu-
kas

10. klassid: I koht Mari 
Maripuu 10c , õpetaja Ger-
ta Nurk.

11. klassid: II koht Mikk 
Rajaver 11d, õpetaja Reene 
Kanemägi.

12. klassid: I koht Kris-
tiin Albert 12b, õpetaja Gerta 
Nurk, juhendaja Sirje Kere-
me, III koht Tauri Mihklepp 
12a, õpetaja Reene Kanemä-
gi, 4. koht Helean Täht 12d, 
õpetaja Gerta Nurk.

Tunnustust väärib ka 9c 
klassi õpilane Kristjan Kii-
rend, kes saavutas 6. koha, 
kuid punktidevahe esimese 
kohaga oli vaid neli punkti.

Esmakordse osalemi-
se tunnustus kuulub 5. ja 6. 
klassi õpilastele Riin Nõu-
kasele (5a), Eliise Kõivile, 
Johanna Sepale ja Kristiina 
Avikule (kõik 6a).

Tublilt esinesid ja pak-
kusid SÜG-ile konkurent-
si veel Indrek Etverk (11b), 
Kristian Nuut (11d) ja Jaana 
Kurgpõld (11a). Suur tänu 
teile ja ärge unustage igapäe-
vast looduses viibimist!

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

Lühidalt

KG Laululind 2007 on Kristina Liiv
2.veebruari, küünlapäeva 

õhtul toimus meie kooli au-
las juba traditsiooniline Ku-
ressaare Gümnaasiumi alg-
klasside lauluvõistlus. Kokku 
osales 31 andekat ja omanäo-
list noort solisti 1. - 4. klassi-
ni. Poolteise tunni vältel laul-
di aastaaegadest, jõuludest, 
lindudest-loomadest, emast, 
koolist, kodust, loodusest, 
unistustest, õpetajast ja veel 
paljust muust. Laule aitasid 
esinemisküpseks harjutada 
muusikaõpetajad Helle Rand, 
Mai Rand, Veikko Lehto ja 
Laine Lehto. Ürituse läbivii-
jateks-teadustajateks olid 10e 
klassi õpilased ja praeguseks 
juba teenekad „laulumaiad“ 
Tuuli Rand ja Kaia Jalakas. 
Tublisid laululapsi hindas žü-
rii koosseisus muusikaõpe-
taja Pilvi Karu, KG huvikooli 
Inspira direktriss Tiia Leppik 
ja KG pearaamatupidaja ning 
harrastuslaulja Siivi Kaasik.

Tänavuse aasta Grand 
Prix` ja tiitli KG Laululind 
2007 pälvis armsa kodulau-

lu esitanud 3a klassi õpila-
ne Kristina Liiv. Mälestuseks 
sellest võistlusest jäi Kristina-
le kaunis maal, mille loojaks 
10e õpilane Karoliine Kask. 
Teised auhinnalised kohad ja-
gunesid alljärgnevalt:

1.-2.klass: 1.koht Kateriine 
Püüa 1a, 2.koht Anna-Maria 
Lest 2b, 3.koht Greete Paas-
kivi 2b.

3.-4.klass: 1. koht Mirjam 
Tenno 4b, 2. koht Meeri Mar-
tinson 3b, 3. koht Annabel 
Tanila 3a.

Žürii andis välja ka hul-
galiselt eripreemiaid: Valeria 
Liigsoo – julge esituse eest, 
Rait Kangur - „vihase“ esitu-
se eest, Steelia Suuster - „rõõ-
mupalli“ eripreemia, Roo-
met Sirkas – tubli esituse eest, 
Claudia Rahnel – toreda lau-
lu esituse eest, Ave Mägi – 
parim taustatantsija, Sanna 
Marcelle Ots – tulevikuloo-
tuse eripreemia, Carmen Ver-
hovitš – ilusa esituse eest, Sai-
mon Moondu – lühikese ja 
lööva esituse eest, Triine Pup-

part – armsa esituse eest. 
Algklassiõpetajate lem-

mikuteks osutusid 1.-2.klas-
sist Roomet Sirkas ja Claudia 
Rahnel ning 3.-4.klassist Rait 
Kangur ja Kristina Liiv.

Publiku lemmiku tiitli päl-
visid 1.-2.klassidest Kateriine 
Püüa ja 3.-4.klassidest Mirjam 
Tenno.

Kristina, Kateriine ja Mir-
jami laule saab taas kuulata 
KG Galakontserdil Linnateat-
ris 4.märtsil, kõik  esikolmi-
kusse jõudnud tublid solistid 
astuvad publiku ette maikuus 
Kuressaare linna väikelas-
te lauluvõistlusel KuresStaar 
2007.

Suured tänud abi eest üri-
tuse korraldamisel ja läbivii-
misel kõigile muusikaõpeta-
jatele, klassijuhatajatele Merle 
Tustit`ile ja Grete Pihl`ile ning 
õhtujuhtidele Tuulile ja Kaia-
le!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juht 
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Kolmapäevast 
kolmapäevani

“Maru on maru”- Arter 
27.01.2007, lk.28-29

Siin on noore moelooja 
Maru riietumisretsept teis-
tele, tema “mullitavad” ku-
dumid ning mõnusa suupis-
te retsept.

Liisi Poll “Saastunud 
õhk hävitab inimeste puh-
kusesihte”- Postimees, 
01.veebruar 2007, lk.12

Kui inimesed oma elu-
viise ei muuda, kaovad klii-
ma soojenemisest tuleneva 
merepinna 22-meetrise tõu-
su tõttu aastaks 2070 surfa-
rite hinnatud Sydney rannad 
Austraalias. Teadlased  kar-
davad kliimaprobleemidest 
ausalt rääkides USA valitsu-
se karistust.

Matt Barker “Oaas”.- Vi-
kerkaar 1-2 / 2007, lk.75-93

See on jutustus mehest, 
kellele elu oli kitsaks jäänud 
ja ähvardas lämbumissurma-
ga. Siis otsustas ta midagi ra-
dikaalset ette võtta.

Punkthaaval koostas ta 
muutuse kava ja asus seda 
ellu viima. Kas sellest sün-
dis ka midagi head või pii-
sanuks vaid tähelepaneli-
kumast, mõtestatud pilgust 
ümberringi ja iseenda sise-
musse?

Soovitus lõpukirjandi 
kirjutajatele - siin on isiku-
pärast maailmanägemist!

Lauri Sommer “Hilised 
lemmelehed”.-  Vikerkaar 1-
2 / 2007, lk.37-63

See on novell ühe inime-
se elust, kus kõik tahavad 
õpetada kuidas elama peab. 
Kas keegi suudab kõik jät-
ta ja minna armastuse järel? 
Eks proovige, kel Elu kan-
nab...

“Kodune ravikuur vä-
sinud raamatutele”.- Eesti 
Naine 2007 , nr. 2, lk. 88

Need nõuanded on vaja-
likud meile kõigile, sest ka 
õpikud vajavad üsna sageli 
just kodust ravikuuri.

“Projekt aitab head 
ideed ellu viia”.- Äripäev 
26.-28. jaan. 2007, lk. 28-29

Üks võimalus ideede 
teostamiseks on kirjutada 
hea projekt. Näpunäiteid sel-
le koostamiseks ja teostami-
seks.

Urve Aedma ja 
Maren Aaviste 

raamatukogust

Kokkuvõte ruumilise taiese 
konkursist „Ilmapuu“

Vanuserühm 4.-6.kl: 1. 
6a kl. Kevin Schultz, Jargo 
Varik ja Steven Sullakatko. 
2. 5.a kl. Minni Meisterson, 
Laura Oolup ja Merily Sepp 
3. 6b kl. Helena Pihlas, Rena-
te Aavik ja Kaisa Silluste

Vanuserühm 7.-9. kl: 1. 
8.a kl. Mare- Li Aavik, Eli-
na Kadaja, Kadi Ilmjärv 2. 
7b kl. Kristin Aavik, Helen 
Vatsfeldt ja Grete Laak 3. 9a 
kl. Siim Kivi, Jarmo Varik ja 
John Kaju

Vanuserühm 10- 12. kl: 
1. 10.c kl. Mari Maripuu ja 
Meike Mägi. 2. 12.c kl. Gert-
ha Merk, Liisa Paas ja Lem-
me Toll 3. 10.e kl. Mirjam 
Ool ja Maris Tustit

Osa võtsid veel 7a, 9c, 10a 
ja 10d klasside võistkonnad.

Sel aastal hindasid taie-
seid Raili Kaubi, Renate Pihl 
ja allakirjutanu. Meeldiv oli 
näha  fantaasiarikkaid töid. 
Tundus, et mõttes oli tegel-
dud sellega palju varem.

 Suures ruumis tõmba-
sid tähelepanu endale need 
taiesed, kus kasutati eriefek-
te nagu valgustus ( 10c , 7b ja 
8a), muusika ja vee-elemen-
did (6a). Huvitava lahendu-

se leidsid 5a klassi tüdru-
kud - nukud   piki eluteed. 
Kahjuks olid mitmed suu-
repärase mõttega tööd lii-

ga väikesed ja ei pääsenud 
seetõttu küllaldaselt mõjule 
(10e, 10a). Taiese suurusele 
juhtisin tähelepanu ka koo-
lilehes avaldatud konkursi-
juhendis.

Võisime veenduda selles, 
kuivõrd eriilmelisi taieseid 
on võimalik teema „Ilma-
puu“ all luua. See ongi loo-
ming ja kõik osavõtjad olid 
väga tublid. Loodan, et tege-
lete sellise asjaga ka edaspi-
di, kui mitte enne, siis järg-
misel aastal. Kahjuks jäid 
mitmed klassid konkursist 
kõrvale. Tahaksin teid jul-
gustada kindlasti osa võtma, 
karta ei ole ju midagi.

Sel kevadel toimub ka 
maakondlik ja hiljem üle-
riigiline õpilastööde näitus, 
kus saame oma paremaid 
töid eksponeerida.

 Aitäh kõikidele osavõt-
nutele nähtud vaeva eest!

Elle Jurkatam, 
kunstiõpetaja

8A klass, oma vanuserühma esimene koht. Foto: Gert Lutter

10C klass, parim gümnaasiumiklassidest. Foto: Gert Lutter

Meie KG, 7. veebruar 2007
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Väike talvine kontsert
18. jaanuari õhtul kogu-

nesid Kuressaare Gümnaa-
siumi aulasse väikesed vei-
di ärevuses laulapsed koos 
oma vanematega, sest oli 
algamas huvikooli Inspira 
muusikaringide ja väikes-
te solistide kontsert. Inspira 
muusikaosakonnal on juba 
mitmendat aastat traditsioo-
niks kõige külmemal talve-
ajal korraldada vanemate-
le üks ilus ja lõbus kontsert, 
kus kõik laulapsed saavad 
näidata oma poole aasta 
tööd. 

Kontserdi alguses tutvus-
tas huvikooli juhataja Tiia 
Leppik väikese harfi val-
mistamise kursust lapseva-
nemaile. Seda pilli on väga 
lihtne mängida ka meie kõi-
ge väiksematel. Loodame, et 
selle kursuse raames valmib 
rida toredaid harfe. 

Kontserti aitasid läbi viia 
Kristin Koppel, Maria Pih-
lak, Alice Berens, Reet Kop-
pel ja Hans-Olavi Vaher, kes 
on kõik Inspira väikesed so-
listid  ning õhtu jooksul üles 
astusid põnevate lauludega 
ja ühtlasi ka teadustasid. 

2-3-aastaste lauluring 
laulis lumesajust, pisikestest 

sipelgatest ning väikestest ja 
suurtest loomadest.

4- aastased laulsid kätest, 
isast ja näitasid oma oskusi 
ka pillimängimises. 

5-6-aastased laulsid paar 
laulu pikaleveninud sügi-
sest, lauluperekonnast ning 
näitasid, et nad oskavad ka 
tšembedel väga hästi rütmi 
mängida. 

6-7-aastaste lauluring lau-
lis muredest, maasikamuu-
sikast ja sellest, et ka mustal 
kassil on tango. Selles ringis 
käivad need lapsed, kes on 
juba väga mitu aastat  õpeta-
ja Pilvi Karu  juures laulmas 

käinud, mõnedest on aga ju-
ba koolilapsed saanud.     

Kontsert möödus rõõm-
salt ja heatujuliselt, keegi las-
test ei kartnud esinema tulla 

Peale viimast laulu ja-
gas juhataja Tiia veel kõigile 
esinejatele küpsiseid ja oligi 
meie väike talvine kontsert 
otsa saanud.

 Kuid kindlasti saab väi-
kesi laululapsi kuulata veel 
solistide võistlusel aprilli- 
kuus ja samuti ka Inspira ke-
vadisel kontserdil. 

Helle Rand, 
muusikaringi õpetaja

Meeleolukas etlemiskonkurss 
Kuressaare Linnateatris

Eelmise teisipäeva, 30. jaa-
nuari keskpäeval ruttasid nii 
mõnedki meie kooli õpilased 
ärevalt Kuressaare Linnateat-
ri poole. Keegi ei tahtnud hil-
jaks jääda etlemiskonkursile: 
kes esinema, kes žüriisse, kes 
niisama omadele kaasa elama ja 
mõnusat elamust saama. Pettu-
ma ei pidanud keegi. Üle Saare-
maa kokku tulnud etlejad jagati 
kolme vanuserühma ja saade-
ti erinevatesse ruumidesse oma 
oskusi näitama. Mina siirdu-
sin keskmise vanuseastmega 
(7.-9. klassid) musta saali. Ül-
latusi jagus mitmeid: meie et-
te astus mässumeelne Johannes 
Aavik keeleuuenduslike idee-
dega, Lydia Koidula oma kir-
jaga Kreutzwaldile, K. J. Peter-
son keelt ülistava luuletusega 

ja paljud teised. Eriti hingesta-
tult esitas oma luuletuse meie 
oma kooli üheksandik Juta Alt-
mets, kes märgiti žürii poolt ka 
vastava eripreemiaga. Väga to-
redasti esinesid ka meie koo-
li 7b klassi tüdrukud. Hanna 
Martinson kehastas end kõige-
pealt kavalaks võililleebemeks, 
seejärel aga naljatlevaks plika-
tirtsuks Liisiks, kes arstionu-
le vingerpussi mängis. Sabine 
Suuster kehastus laval aga pu-
napäiseks nukuks, kes nõudis 
endale keha, et olla inimestega 
samaväärne. 

Paraku jäi minu silmadele 
nähtamatuks teistes ruumides 
toimunu. Hilisemaid kommen-
taare kuulates selgus, et vane-
mas astmes oli suure üllatuse-
na mõjunud Heli Vaheri, meie 

kooli abituriendi esitatud luule-
tus – Karl Martin Sinijärv „Soo-
meugri rahvatants“.  Lisaks He-
lile sai žürii eripreemia ka Mikk 
Rajaver. Laureaaditiitliga pär-
jati Mikk Aeg. Palju õnne tei-
le, tublid etlejad. Hoiame teile 
pöialt järgmiseks konkursiks, 
milleks on vendade Liivide luu-
lekonkurss aprilli alguses. 

Suured tänud meie koo-
li emakeeleõpetajale Merle Re-
kayale ja naaberkooli emakeele-
õpetajale Rita Ilvesele, kes ikka 
suudavad tiheda töö kõrvalt 
midagi hingele pakkuda, ning 
aitäh kõigile konkursil osaleja-
tele ja teie juhendajatele. Olete 
väga tublid!

Eve Paomees, 
eesti keele osakonna juhataja

Lühidalt

KG panus Eurovisiooni 
lauluvõistlusel

KG vilistlane Elina Toom-
puu oli osaline grupis “Deva 
Deva Dance”, mis esitas  Eu-
rovisiooni rahvuslikus eel-
voorus laulu “Supreme Na-
ture”.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

��. veebruaril selguvad 
tänavused maakonna 
parimad kooliansamblid

Kevad pole enam mä-
gede taga ja ansambli-
lauljate suurüritus – Alo 
Mattiiseni nimelised muu-
sikapäevad Jõgeval taas-
kord lähenemas. Saarlased 
on aastaid olnud kadesta-
misväärselt edukad. Võist-
lus on toimunud 10 aastat 
ja tervelt kolmel korral on 
Grand Prix tulnud Saare-
maale:

Noormeesteansam-
bel „Varsakabi“ (juh. Mari 
Ausmees) 1998, Orissaare 
Gümnaasiumi segakvar-
tett (juh. Anne Kann) 2002, 
Saare Noorte Huvikooli 
trio (juh. Pilvi Karu) 2004.

Selle aasta maakond-
lik konkurss toimub teisi-
päeval, 13. veebruaril kell 
15.45 KG aulas. Žüriisse 
on kutsutud Villu Veski, 
Anni Väli, Malle Veske ja 
Anita Kangur.

Tänavune konkurss 
tõotab tulla põnev, kuna 
Saaremaad on esindamas 
suurel määral sama selts-
kond mis mullugi. Eelmi-
se aasta Inspira tulemused 
olid fantastilised: 6.-7. kl 
vanuseastmes ans. „Mand-
like“ (juh. Pilvi Karu) I 
koht, 8.-9. kl vanuseastmes 
ans. „Milimali“ (juh. Hel-
le Rand) 7. koht, 10.-12.kl 
vanuseastmes segaansam-
bel „Sa:rlaine“ (juh. Laine 
Lehto) III koht, noormees-
teansambel „JEPPS“ (juh. 
Veikko Lehto) I  koht, 12. 
kl neidudeansambel (juh. 
Mai Rand) III koht.

Okas kurku!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Meie KG, 7. veebruar 2007
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Meil läks hästi!
26. - 27. jaanuaril toimus 
Saaremaa Ühisgümnaasiu-
mis ��.  üleriigiline solisti-
de ja duettide konkurss.

Kahe päeva jooksul astu-
sid publiku ette 70 andekat 
solisti ja 15 omanäolist duet-
ti.

Selle aasta osalejate tor-
milise tänu ja heakskiidu 
pälvis saatebänd koosseisus: 
Hain Hõlpus (klahv-pillid), 
Marti Tärn (basskitarr) ja 
Eno Kollom (trummid). Ko-
geda nende meeste innustu-
nud ja pühendunud musit-
seerimist oli nauditav. 

Lauljaid hindasid Sir-
je Medell, Mare Väljataga, 
Villu Veski, Helin-Mari Ar-
der, Susan Lilleväli, Sander 
Mölder, Caspar Salo ja Kad-
ri Häng.

Konkursi peavõit Grand 
Prix läks seekord  Ülenurme 
Muusikakooli lauljale Ka-
rolin Minenkole (juh. Ursel 
Oja), parima juhendaja tiitli 
pälvis  Anne Uusna.

 KG huvikooli Inspira 
esindasid Laine Lehto õpi-
lased Tiina Seppel, Tuuli 
Rand, Kristel Aaslaid, Pree-
dik Heinmaa, Teele Viira, 
Heli Vaher, Britta Virves ja 
Kaisa Kopliste. Oma panu-
se andsid kitarristina Kusti 
Lemba, taustalauljana Kaia 
Oidekivi ning suurepärase 
beatbox`iga  Matis Rei. Pilvi 
Karu õpilastest astusid üles 
Helena Pihlas, Linda Lapp, 
Hanna Martinson, Maarja-
Linda Põld, Maria Väli, Mai 
Jõgi ja Märten Tootmaa. Ära-
märkimist väärib, et nii Lin-
da kui Maarja-Linda saatsid 
instrumendil ise oma laulu 
ning värvi Hanna laulu et-
tekandele lisas Märten sak-
sofonil. Väga ilusa muusi-
kalise terviku moodustasid 
Maria (laul), Mai (bass) ja 
Erko(djembe).   

Inspira noortele solisti-
dele oli see konkurss igati 
edukas, peale 4 koha esikol-

mikus lauldi end esiküm-
nesse veel 7 korral ning 
pälviti hulgaliselt žürii eri-
preemiaid. Inspira lauljad 
valisid igas kategoorias väl-
ja ka oma lemmikud, kelle-
le kingiti huvikooli logoga 
kruus. 5.-6.kl. lauljatest päl-
vis selle stiilne Martti Laas, 
7.-9.kl. veenev Jaanika Kil-
gi, 10.-12.kl. rockstaar Oliver 
Timmusk ja duettidest ku-
kepükstes showmehed Ka-
rel Tohv-Raven Aleksander 
Sinimeri.

Konkursi tulemused:
7.-9.klassi solistid (30): 

1. koht Linda Lapp (juh.
P.Karu) 9.-10. koht Han-
na Martinson (juh.P.Karu). 
Žürii eripreemiad: Britta 
Virves – parim naispianist  
Hanna Martinson – veenvu-
se ja musikaalsuse preemia

10.-12. klassi solis-
tid (29): 1. koht Maria Vä-
li (juh.P.Karu) 4. koht Kaisa 
Kopliste(juh.L.Lehto)  5. 
koht Kristel Aaslaid (juh.
L.Lehto) 8. koht Maarja-
Linda Põld (juh.P.Karu, 
T.Paulus) 9. koht Preedik 
Heinmaa (juh.L.Lehto) Žü-
rii eripreemiad: Mai Jõgi – 
stiilseim naislaulja, Matis 
Rei – super beatbox, Tee-
le Viira – säravaim saarla-
ne; lisaks võimlemisklubi 
Gymnastika eripreemia lii-
kuvaimale  tüdrukule. Pree-
dik Heinmaa – eripreemia 
Ehala murdmise eest, Tuu-
li Rand – kauni hääle ja tule-
viku preemia, Maarja-Linda 
Põld – veenvuse ja musikaa-
lsuse preemia

Duetid (15): 2. koht Kris-
tel Aaslaid-Tuuli Rand 
(juh.L.Lehto) 3. koht Kaisa 
Kopliste-Teele Viira (juh.
L.Lehto) 7. koht Maria Vä-
li-Britta Virves (juh.P.Karu, 
L.Lehto) 10. koht Preedik 
Heinmaa-Heli Vaher (juh.
L.Lehto)

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Meie KG, 7. veebruar 2007

Ülevalt: Linda Lapp, Maria Väli-Erko Niit-Mai Jõgi, Hanna Martinson, Mattis Rei-Teele 
Viira. Fotod:  erakogu
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Ajalehte toetavad:

Telesaate “Aastad muusikas” salvestusel

Oma muljed kirevast päevast panid õpilased kõik ilusasti paberile

15. jaanuaril sõitis 15 Ins-
pira solisti Tallinnasse, et 
osaleda telesaate „Aastad 
muusikas“ salvestusel. Põh-
juse selleks andis meie huvi-
kooli laulja Mirjam Kütt, kes 
on saatesarja noorim külali-
ne. Säraval saatejuhil Mart 
Sanderil on iga saate kesk-
punktiks üks aastanumber 

ja külalisteks kaks lauljat – 
üks, kes sellel aastal saavu-
tas midagi erakordset või 
laulis kuulsaks oma tuntui-
ma loo ja teine, kelle sünni-
aasta jääb samasse aastas-
se. 1993. aastal esindas Eestit 
Eurovisiooni lauluvõistlu-
sel Jaanika Sillamaa, olles 
siis vaid seitsmeteistaasta-

ne ning 1993. aastal on sün-
dinud Mirjam Kütt, kellel 
on juba pisut kogemusi ja 
tunnustust kogutud Eestis 
toimuvatelt lauluvõistlus-
telt. Nemad kohtusid tele-
maja stuudios ja kuna selli-
se tähtsa sündmuse juures 
on vaja suurt „omade“ toe-
tust, siis olime Mirjamit toe-

Mulle meeldis reis vä-
ga.Nüüd ma tean, kui-
das saateid tehakse. Stuu-
dios sai palju nalja; näiteks 
Mart Sander ütles meie koo-
li nimeks Kinspira Kurikool.  
Merit Käsk

Oma silmaga näha saa-
te tegemist on midagi hoo-
pis teistsugust. Live`is pole 
ma Jaanika Sillamaad ka ku-
nagi kuulnud. Jäin selle rei-
siga väga rahule! Nii Mirjam 
kui ka Jaanika olid tublid!  
Marianna Laht 

Reis Tallinnasse telemajja 
oli väga šeff, mega hea koge-
mus, lõbus, huvitav. Kõige 
toredam esmaspäev:). Stuu-
dio tundub telerist vaadates 
nii pisike, tegelikkuses on 
aga suur-suur ruum. Kõik 
teletöötajad olid raskelt la-
hedad ja sõbralikud. Super 
lahe kogemus ja elamus! Tä-
nud! Tiina Seppel 

Mulle meeldis kogu reis 
ja lahe saate salvestus oli ka. 
Aga praamiga ei olnud üld-
se tore õõtsuda. Mirjam lau-
lis nii hästi! Marianne Mitt

Suured tänud Mirjamile, 
tänu Sinu osalemisele saa-
tes said Inspira noored laul-
jad telepublikuna kaasa ela-
mise lõbusa kogemuse! Kõik 

oli suurepärane, ainult et kä-
si ei saa ma pesta, sest mui-
du kuluvad kõigi tuntud te-
letegelaste, alustades ETV 
spordikommentaatoritest ja 
lõpetades seebiseriaali Õnne 
13 tegelastega, autogrammid 
maha.(P.S.nali:). Ma loodan, 
et ei unustanud kedagi ter-
vitada, kui kaamerad meie 
poole pöörasid! Saade on 
eetris 17.veebruaril, vaadake 
kindlasti! Maarja Nuut 

Hommik algas vara, kuid 
kõik olid erksad ja ärevust 
täis – saate salvestus ju siis-
ki. See, et enne salvestust 
tehti meile grimmi, oli vä-
ga spets! Koos Mirjamiga 
olid saatekülalised ka Jaani-
ka Sillamaa ja Kanal 2 looja. 
Suureks avastuseks on Mart 
Sander – väga suur / pikk 
mees. Stuudio on tegelikult 
odava ja lihtsa väljanäge-
misega. Kokkuvõtteks võin 
ütelda, et saime kõik ühe 
suure kogemuse võrra rik-
kamaks. Hanna Martinson 

Stuudios olla oli väga põ-
nev. Huvitav minu jaoks oli 
näha just seda, kuidas saate 
tegemine käib. Väga tore oli! 
Anett Sirgo

Mulle meeldis kõik! Ku-
na olime ühes Mirjami lau-

lus taustalauljad, tehti mei-
le grimmi – see oli väga lahe. 
Stuudio oli hoopis teistsugu-
ne, kui telekast näha on. Sain 
jälle uusi kogemusi ja kui 
järgmine kord minek on, ta-
haksin kindlasti kaasa min-
na. Linda Lapp 

Minu üllatuseks oli tele-
maja üsna vana ja kole ma-
ja. See-eest stuudio, kus sal-
vestus toimus, oli ilusaks 
kaunistatud. Kuigi telekast 
paistab ikka kõik nii ilus ja 
moodne. Salvestus läks üsna 
sujuvalt, ise kujutasin küll 
ette rohkem saatevigu. Kaa-
meratööd oli huvitav jälgi-
da ja plaksutada tuli ka nii, 
et pärast käed rakkus. Nägin 
oma silmaga kohvikus sala-
tit söövat Kiur Aarmat ning 
vihase näoga Mihkel Kär-
mast. Igatahes oli tore tutvu-
da lavataguse eluga ja ehk 
saan ennast pärast ka tele-
kast näpuga näidata! Britta 
Virves

Kui ma vaatasin telekast 
saadet „Aastad muusikas“ 
siis tundus kõik hoopis teist-
sugune, kui stuudios lindis-
tusel olles. Mulle meeldisid 
rohked aplausikohad. Saate-
külalised laulsid väga hästi. 
Hea oli mõelda, et kui meie 

pealinnas lõbutsesime, pi-
did teised samal ajal koolis 
õppima. Tore kogemus oli!  
Helena Pihlas

Salvestus oli väga koge-
musterikas. Esiteks see, et 
ma polnud varem telemajas 
käinud. Ja isegi publikuks 
olemise võimalus oli väga 
äge. Meeltmööda oli ka te-
lemaja kohvikus istuda, sest 
seal võis märgata nii mõn-
dagi telerist tuttavat nägu. 
Ja üleüldse olen õnnelik, et 
see väike sõit sai ette võetud. 
Ja Mirjam laulis nii hästi!  
Liisa Koppel

Mul oli bussis palju sõp-
ru. Ma nägin kuidas saateid 
tehakse. Üldse oli kõik väga 
lahe! Grete Paia

Huvitav oli jälgida enne 
salvestust stuudio ees ole-
vast telekast, milliseid saate-
vigasid tehti. Minu jaoks oli 
kogu see päev põnev. Salves-
tuse ajal olev stuudio pais-
tis ka hoopis teistsugusem 
kui kodus telekast vaadates.  
Anna Maria Koppel

Reis oli väga lahe! Saa-
det oli nii huvitav vaada-
ta ja kuulata. Kõige rohkem 
meeldis mulle see, kui Mir-
jam ja Jaanika Sillamaa koos 
laulsid. Maarja-Grisel Mets

tamas kohe päris hulgake-
si. Suur tänu koolijuhile, kes 
lubas meil selle teekonna et-
te võtta ja toetas laste sõitu 
ning õpetaja Laine Lehtole, 
kes vaatamata halvale ilma-
le kõik lapsed ilusasti koha-
le tõi.

Pilvi Karu, 
muusikaõpetaja

KG Huvikool INSPIRAINSPIRA


