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Lk. 2
�4. märtsil on ema-
keelepäev, olete oo-
datud aktustele! Lk. 3

Õpetaja Valve Rauna 
meenutab tööaastaid 
meie koolis. Lk. 5

KG 30 - saame tutta-
vaks meie kooli võõr-
keelte osakonnaga! 

Õpilaste sünnipäevad

Frederick Kalmberg 12F 13.03
Siim Maripuu 12A 13.03
Mirjam Ool 11E 14.03
Hannes Lõhmus 11A 14.03
Anni Kadakas 10D 14.03
Edvin Kallas 11D 15.03
Getter Vaha 6A 15.03
Kristel Reinsoo 11D 15.03
Kerli Lõoke 11B 16.03
Madis Pajussaar 4B 16.03
Velli Mets 12B 16.03
Gille Jõevere 11F 17.03
Allar Aas 9A 17.03
Jako Niit 12B 17.03
Kerttu Salujärv 10A 18.03
Kaimar Nuut 10A 18.03
Ruth Pere 9B 18.03
Karl Aru 4B 18.03
Janet Laus 10B 18.03
Lauri Aavik 1A 18.03
Janika Kruuser 12D 19.03
Ingrid Heinala 11F 19.03
Silver Ringvee 6B 19.03
Holger Part 11C 19.03

Töötajate sünnipäevad

Anu Saabas 13.03.
Piret Paomees 17.03.
Anni Väli 19.03.

Täname õpetaja Ellen 
Kaske kooliraamatukogule 
kingitud raamatu “Külaskäi-
gud sõprade juurde” eest.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

8a tüdrukud pääsesid 
telekonkursile

Laupäeval, 8. märtsil 2008 
külastas meie kooli ETV 
võttegrupp, et filmida lõiku 
saatesse “Jätku leiba”.

Nimelt - selle eesti toi-
tu tutvustava saate raames 
kuulutati välja üleriigili-
ne koolinoorte telekonkurss 
“Eesti toit”, kus saadetud 
retseptide hulgast valis žürii 
10 võistkonda , kelle retsep-
ti järgi saates toiduvalmista-
mist tutvustada.

Üle Eesti laekunud um-
bes 50 võistkonna hulgast 
pääsesid saatesse edasi ka 
meie kooli 8a klassi tüdru-
kud Heleni Vilbas ja Kaidi 
Kuusk.

Saates valmistavad võist-

konnad oma retseptide järgi 
toitu,  katavad lauda ja kir-
jeldavad, mida ja miks nad 
toidu valmistamisel kasuta-
vad.

Kuid see ei ole veel kõik 
- televaatajate interneti- ja 
postihääletusel pääseb lõpp-
vooru (toimub mais 2008) 
4 võiskonda (igast Eesti re-
gioonist üks), kus  kohtu-
takse eliitrestorani köögis 
tippkokkadega, kelle kaas-
abil viimistletakse retsepte 
ja valmistatakse toit “uues 
kuues”. Siis valib žürii lõpli-
ku võitja, kes saavad auhin-
nareisi Euroopa suurimale 
toidumessile Roheline Nä-
dal Saksamaal.

Saatelõiku meie kooli 
võistkonna tegemistest näi-
datakse  ETV saates “Jätku 
leiba” reedel, 14. märtsil kell 
18.15.

Kui teile meie tüdruku-
te retseptid meeldivad, saa-
te nende poolt hääletada 
pärast saate eetrisolemist 
nädala jooksul ETV lehel: 
http://www.etv.ee/index.
php?0546104

Tänud tublidele tüdruku-
tele Helenile ja Kaidile ning 
suur tänu ka Kaidi emale, 
kes meile igati nõu ja jõuga 
abiks oli!

Raili Kaubi, 
käsitöö ja kodunduse õpetaja

Tänan Kristel Salumaad 
1.-4.kl.isetegevuskonkur-
si korraldamise ning Reet 
Välissoni, Ene Riisi ja Hel-
le Randa 1.-6.kl. õpilaste va-
navanemate kontserdi orga-
niseerimise eest! Tänusõnad 
ka kõikidele klassiõpetajate-
le ja muusikaõpetajatele, kes 
ürituste õnnestumisele igati 
kaasa aitasid!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Juht tänab

Palju
õnne!

Heleni ja Kaidi saate salvestamiseks valmistumas. Foto: Raili Kaubi
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10B- KG II saalihokiturniiri võitja

Kaks korda midagi kor-
raldada tähendab juba tra-
ditsiooni. Kahtlemata võib 
ka väita, et saalihoki on KG-
s popp spordiala nii pois-
te kui ka tütarlaste arvates.  
KG poisid on treeninud koo-
lis juba oktoobrist ja tüdru-
kud detsembrist. Poistel on 
juba ka paari turniirijagu ko-
gemusi seljataga. 

Kooli teisele turniirile re-
gistreerus 8 võistkonda, kel-
lest vaid üks ei jõudnudki 
mänguplatsile. Mängiti ka-
rikavõistluse kahe miinuse 
ehk kaotuse süsteemis, mis 
pani meeskonnad pingutama 
igas mängus maksimaalselt. 

Kaotajad kukkusid miinus-
ringi, kuid sealt oli võimalik 
ka uuesti võitjana välja tulla. 
10B ei jätnud aga midagi ju-
huse hooleks ning läbis tur-
niiri ainsagi kaotuseta. Ka 
finaalis tuli kokku saada ju-
ba korra võidetud 11F klas-
si tiimiga, kes võitis miinus-
ringi. Finaalmängu, mis on 
ka täispikkuses salvestatud 
DVD-le, võib pidada heaks 
õpikunäidiseks. Pika kokku-
harjutamise tulemusel või-
sime näha head söödumän-
gu, väravate viskamisi ning 
kaitsetööd. Mängu dramaa-
tika ja punkt-punkti heitlus 
teeb au selle turniiri läbinud 

meeskondadele.
10 B koosseisu mängisid 

John Kaju, Jarmo Varik, Ma-
tis Oolop, Siim Kivi , Tõnu 
Ilves, Mihkel Tanila, Rauno 
Rüütel ja Martin Linde, kes 
tunnistati ka turniiri pari-
maks väravavahiks. Tubli 
mängija tiitel läks Siim Net-
tanile 11F klassist ja resulta-
tiivsem väravakütt oli Mikk 
Varvas 9C klassist 16 vära-
vaga. Nänniga toetas pari-
maid Fat-Pipe.

Mängu DVD-d saab vaa-
tamiseks küsida Arvi Tanila 
käest.

Johannes Kaju, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 

Loominguline konkurss 
“Head ja halvad tegelased 
raamatutes”

Oma loomingulist fan-
taasialendu saavad kõik 1.-
12. klassi õpilased näidata 
konkursil “Head ja halvad 
tegelased raamatutes”.

Konkursi eesmärk on 
väärtustada raamatut ja tä-
histada  rahvusvahelist laste-
raamatupäeva 2. aprillil.

Loomingulise töö võib 
iga osalev klass teha vabalt 
valitud vahenditega. See 
võib olla joonistatud – maali-
tud, voolitud või muul moel 
meisterdatud. Loominguline 
töö on teemakohane ja mitte 
suurem kui 60 x 60 cm Kon-
kurss läheb klassidevahelis-
se arvestusse. Silmapaistva-
te tööde eest auhinnad! Tööd 
tuua hiljemalt 28. märtsiks 
kooli raamatukokku.

Tööd on varustatud te-
gijate nimedega ja klassi 
numbriga. Juures peab ole-
ma ka lühike sisuseletus. 
Alates 2. aprillist on kõigil 
võimalus vaadata laekunud 
loomingulisi töid koolimaja 
erinevatel näitusepindadel. 
Konkurss toimub klassiõpe-
tajate, eesti keele osakonna ja 
kooli raamatukogu ühispro-
jektina.

Urve Aedma, 
 raamatukogu juhataja

Tähelepanu abituuriumi 
esindajad!

Suur tänu kõigile klassi-
dele, kel juba lennuraama-
tu materjalid arvutiklassis 
kaustades. Meie järgmine 
koosolek toimub reedel, 14. 
märtsil 9.45 klassis 305. Pa-
lun iga klassi esindajatel 
kindlasti kohal olla!

Marit Tarkin, 
�2A klassijuhataja

�4. märtsil on emakeele-
päev. Kooli aulas korralda-
takse selle auks pidulikud 
aktused.

1.-3. klass 8.45
4.-6. klass 9.45
7.-9. klass 10.45
10. klass 11.45
11. klass 12.45
Abituurium osaleb ak-

tusel koos 10. või 11. klassi-
ga (vastavalt tundide lõppe-
misele)

Eve Tuisk, 
eesti keele ok juhataja

Mitmekülgne Taidluspäev. 04.03 toimus KG taidluspäevade eelvoor. Näha sai etteasteid Siili tegemistest (1a) 
kuni meie kodusaareni välja (2b, 4a). Laste vaieldamatuks lemmikuks osutus 4b  lühinäidend „Arvutihullud“. Žürii 
üksmeelel pääses Saaremaa algklasside VI taidluspäevade eelvooru edasi võistlema 2b - „Minu kodu – Saaremaa“ 
ja 3b humoorikas näidend „Koolilood“. Suur aitäh klassiõpetajatele tehtud töö eest! Gert Tammel, 4b klassivanem

Teated

Foto: Mark Nettan

Foto: Kristel Salumaa
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Tööpakkumine!
EAS Kuressaare Turis-
miinfokeskus otsib aja-
vahemikuks �4. mai 
– �5.september suvist  
infokonsultanti 

Pakume: Võimalust 
tutvuda turismiinfo süstee-
miga Eestis, väljaõpet piir-
konna parimatelt turismis-
petsialistidelt. Võimalust 
saada teadmisi piirkon-
na ja kogu Eesti atrakt-
sioonide, turismiettevõte-
te teenuste ning piirkonna 
turismiarengu kohta. Või-
malust panna end proo-
vile klienditeenindajana.
Suhtlemisvõimalust erine-
vatest rahvustest külasta-
jatega. Mitmekülgset kee-
lepraktikat

Peamised tööüles-
anded: Klienditeenin-
dus turismiinfokeskuses 
(klientidele info jagami-
ne piirkonna ja kogu Eesti 
reisimisvõimalustest). Pä-
ringutele vastamine ning 
klienditeenindus telefoni 
ja e-posti teel. Andmebaa-
side alane töö: turismiinfo 
otsimine, kontrollimine ja 
uuendamine, andmebaasi-
de täiendamine.

Vajalikud oskused, 
omadused ja teadmi-
sed: Teenindusvalmidus. 
Klienditeeninduse põhitõ-
dede tundmine. Vähemalt 
ühe võõrkeele valdami-
ne suhtlustasandil. Arvu-
tikasutamise ja tekstitööt-
luse oskus. Põhiteadmised 
Eesti turismigeograafiast, 
ülevaade peamistest Ees-
ti turismiatraktsioonidest. 
Head teadmised Saare-
maast. Algatusvõime, ise-
seisvus. Koostöövalmidus 
ja vastutusvõime.

Tööaeg: 14.mai – 15. 
september, töö vastavalt 
töögraafikule ja kokku-
leppele. Kuressaare Tu-
rismiinfokeskus on suvel 
avatud E-R 9-19, L 9-17, P 
10-15

Lisainfo: Kuressaare 
Turismiinfokeskusest Tal-
linna 2, telefonil 45 33 120 
või e-maililt: kuressaare@
visitestonia.com

Minu esimene õpetaja - Valve Rauna

Eemal linna kärast-mürast
mere ääres, metsamühas
seisab meie koolimaja, 
kus meil õppida on vaja.

(Ave)

1978. a. 1. septembril ava-
ti uhiuus Kingissepa 2. Kesk-
kool (praegu KG). Mina sain 
siis oma esimese klassi selles 
koolis – 1B. Kolmkümmend 
viis särasilmset ja õpihimu-
list tüdrukut-poissi asusid 
teadmiste kogumise teele.

Tüdrukuid oli selles klas-
sis 20 ja poisse 15. Õpilas-
tel oli koolivorm: tüdruku-
tel tumesinine pihikseelik ja 
rohekassinine pluus, poistel 
tumesinine vestiga ülikond 
ja rohekassinine pluus. Pi-
dulikuks puhuks oli kõigil 
valge pluus. Vahetusjalatsi-
teks olid sussid.

Õpetasin kõiki aineid ise, 
sest see kuulus algklasside 
õpetaja töö juurde. Tundides 
olid õpilased töökad, distsip-
lineeritud ja püüdlikud. Et 
laste põhitegevuseks koolis 
on õppimine, siis sellesse tu-
li suhtuda väga kohusetund-
likult. Töökuse loomulikuks 
tulemuseks olid head ja vä-
ga head hinded, aga mitte 
kõigil – põhimõte oli võime-
tekohane õppimine.

Kui oli näha, et õpilane 
on väsinud, tegime tunnis 
kehakultuuriminuti, laul-
sime, kasutasime rütmipil-
le, kuulasime muusikat he-
liplaadilt. See ergutas ja 
aktiviseeris õpilased jälle 
tööle. Lapse rõõm oli suur, 

kui tema lauale tuli istuma 
nukuke või päevikusse il-
mus kaunis roosikleeps, mis 
tähendas – oled tubli! 

Oktoobrilaste rinda on 
ehtinud punane täheke. Mõ-
ni aasta hiljem aga rukkilille 
ja suitsupääsukese trükised.

Väga olulised olid koo-
li- ja klassivälised üritused, 
muusikaringi ja loodussõp-
rade ringi töö. Need tege-
vused kuulusid minu töö 
juurde väga palju aastaid. 
Juhatasin mudilaskoori, mil-
lest võtsid osa algklasside 
õpilased, kes soovisid. Kui 
soovijate arv läks väga suu-
reks (80-90 õpilast), tegin 
kaks koori – poiste mudilas-
koori ja tütarlaste mudilas-
koori. Ansamblisse võtsin 
ainult häid lauljaid. Nimelisi 
ansambleid KG-s on mul ol-
nud kolm: „Punamütsike”, 
„Lepatriinu” ja „DO – RE – 
MI”.

Akordioniringi tööst võt-
sid osa õpilased, kes soovi-
sid ja kellel õnnestus enda-
le väike akordion hankida. 
Rühma tööst võttis osa  üle 
20 õpilase, töö toimus kolm 
korda nädalas. Kasutasime 
ka mitmesuguseid rütmipil-
le. Hiljem õpetasin õpilaste-
le ka plokkflööti. Rühmas oli 
15-20 õpilast ja töö toimus 
kord nädalas. Ma arvan, et 
muusikalise tegevuse kaudu 
sain äratada huvi muusika 
vastu, avardada laste silma-
ringi ja teha esteetilist kasva-
tustööd.

Mitmesugused üritu-

sed olid mõeldud selleks, et 
kasvatada õpilasi klassi- ja 
koolivälise tegevuse kaudu. 
Nimetan neist mõned: ra-
vimtaimede korjamine ja va-
napaberi kogumine, matkad 
loodusesse, aiandisse, põllu-
majandusnäitustele, kohtu-
mised liiklusinspektorite ja 
tublide sportlastega, näitus-
te ja teatrietenduste külas-
tamine, kontsertesinemised 
asutustes jpm.

Loodussõprade ringi te-
gevusest võttis tavaliselt osa 
15 õpilast. Ringi eesmärgiks 
oli kasvatada armastust loo-
duse vastu, looduse hoidmi-
ne ja kaitsmine, oskus näha 
ilu kõikjal meie ümber. Selle 
ringi tegevus arendas laste 
vaatlusvõimet ja tähelepanu, 
ergutas laste huvi taimede, 
loomade jt loodusobjektide 
vastu, õpetas loodusnähtusi 
iseseisvalt jälgima, kasvatas 
kohusetunnet. 90% üritus-
test ja ringi tundidest toimu-
sid looduse keskel.

Meeldiv on tõdeda, et 
meie kool on muutunud nii 
kauniks hea organiseerimise 
ja tubli tööga.

On koolirõõm kui kuldne kukehari,
Paehallil kivil harva puhkev õis.
Rõõm ongi karmis koolielus parim,
Mis meile jääb, mis üle elab kõik.

(V.Laar)

Õnne, tervist ja koolirõõ-
mu kõigile!

Valve Rauna, 
pensionär-õpetaja

Kohtumine Jahimajas. Loodusesõbrad. Foto: erakogu
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Õpetaja Kellaaeg Koht
Aaviste Maren E 14.00-16.00 200

Adamson Anna K 15.30-16.00 
N 14.45-15.15 005

Arak Olle N 12.00-14.00 215

Arikas Liia N 15.30-16.30 400A

Aru Taimi E 15.00-15.45 Võimla, 
õues,ujulas

Asumets  Maren R 14.00-15.00 300

Auväärt Anneli K 15.30-16.15 200A

Baran   Marianne R 13.45-14.45 Ujula

Engso  Inga K 12.00-13.00 209

Ewen Derek R 14.30-15.30 5

Haljas  Riina T 15.30-16.30 411

Hütsi  Karin T 15.45-16.45 304

Jalakas Inge T 15.00-16.45 024

Jasmin Ruth T 13.00-15.30 306

Jasmin  Ülle R 13.00-14.00 208

Jõgi  Ave N 14.45-16.00 413

Jurkatam  Elle E 14.45- 
16.00 203

Kaju Johannes
E 14.45- 

15.45 
E16.30

Ujula/ 
Tervisepark

Kanemägi  
Reene N 14.45-16.45 105

Kask  Ellen K 15.00-17.00 410

Kaubi  Raili T 14.30-16.00 201

Kereme  Sirje K 15.00-16.00 003

Keso-vares Katrin E 14.00-15.00 207

Kips Kadi K 15.00-16.00 303

Kivilo  Merike E 14.45-16.30 310

Kuiger  Vilma R 13.30-14.15 409

Kuuseok  Asta T 14.45-16.00 403

Käen Tiina T 15.30-16.30 24

Laurson  Maret N 15.00-16.30 205

Leesi  Maret E 15.30-16.30 001

Lehto Laine T 14.45-16.30 203

Lehto  Veikko K 14.00-15.00 101

Matvejeva  
Ursula E 14.15-16.00 204

Õpetaja Kellaaeg Koht
Mehik Sirje T 14.00-15.00 308

Mets  Anne E 15.30-16.30 408

Metsküll  Sirje N 14.45-16.00 4

Metsmaa  Hilja K 15.00-16.00 215

Mulenok Irina N 14.45-16.00 2

Mäeots Marvi K 14.45-15.45 200

Nurk Gerta N 15.00-16.30 105

Paomees Piret N 16.00-17.00 405

Pesti  Marje K 15.30-16.30 400

Peet Kaarin T 16.00-17.00 103

Pihl  Grete E 14.00-15.30 206

Puck Kaja K 15.30-16.30 309A

Pärn  Maria N 15.00-10.00 412

Rand  Helle E 14.45-15.30 101

Rand  Mai T 14.45-16.00 101

Rekaya Merle K 15.45-16.45 301

Riis Ene T 12.00-14.00 108

Rääp   Raina N 12.00-14.00 107

Salumaa Kristel K 14.00-15.45 307

Sepp  Ariita N 15.30.16.50 406

Sepp Gabriel T 15.00-16.00 024

Tarkin Marit Kokkuleppel

Tiidovee Raina N 12.00-14.00 109

Tiitson Malle Kokkuleppel 103

Truu  Heidi K 13.45-15.45 200

Truumaa Irja N 15.00-17.00 225

Tuisk Eve E 15.00-16.30 305

Tustit  Endel T 17.00-18.00 SH

Tustit  Malle N 14.45-15.45 303

Tustit  Merle T 14.00-15.30 
N 13.00-1.00

106; 
107

Vahar Eneli T 15.15-16.15 103

Vahkal  Signe N 15.30.16.50 401

Varik Maidu K 15.45-17.00 238

Varjas Marika N 16.45-17.30 404

Väli Anni N 15.45-16.45 003

Välisson Reet E 14.00-15.00 309

Vöö Tiiu T 14.45-16.30 407

Aineõpetajate konsultatsioonid
IV õppeperiood 2007/2008

3.-4.klasside aineolümpiaadid
Reedel, 7.märtsil 2008 

toimusid Orissaare Güm-
naasiumis maakonna 3. - 4. 
klasside olümpiaadid mate-
maatikas, eesti keeles ja loo-
dusõpetuses.

Kõik olümpiaadid toi-
musid samaaegselt, igas ai-
nes osales klassist üks õpi-
lane. 3. ja 4. klass võistlesid 
eraldi arvestuses. Loodus-

õpetuses saavutas 2. koha  
Anna-Maria Lest (3B kl), 6. 
koha said Karolin Kärm (3A 
kl) ja Gert Tammel (4B kl); 
matemaatikas tuli 3. koha-
le Henri Kelder (3A kl) ja 
5. kohale Stella Soosaar (4B 
kl). Eesti keeles sai 4. koha 
Ingrid Pruunlep (3B kl) ja 
5. koha Sigrid Palts (4B kl). 
Kõik meie koolist osalenud 

12 õpilast olid tublid, jõudes 
esikümnesse. Tänan õpe-
tajaid Ülle Jasminit, Kristel 
Salumaad, Raina Tiidoveed 
ja Ruth Jasminit ning kõiki 
olümpiaadil osalenud õpi-
lasi!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Kool tänab
Üleriigilise vokaalan-

samblite konkursi 2008 tule-
mused räägivad iseenda eest:

GRAND PRIX
KG Huvikool INSPIRA 

meesansambel JEPPS ja ju-
hendaja Veikko Lehto

VIII – IX klass I koht
KG huvikooli INSPIRA 

tütarlaste ansambel “Mandli-
ke” ja juhendaja Pilvi Karu

X – XII klass – segaan-
samblid I koht

KG huvikooli INSPIRA 
segaansambel SA:RLAINE ja 
juhendaja Laine Lehto

X – XII klass – neidude 
ansamblid III koht

KG huvikooli INSPIRA 
neidude ansambel KAPRIIS 
ja juhendaja Helle Rand

ERITUNNUSTUSED
Kõrge soprani preemia – 

MIRJAM KÜTT - KG huvi-
kool INSPIRA

Eesti keele preemia – mee-
sansambel JEPPS

Heade seadete eest - Pil-
vi Karu

Muusikaõpetajate Liidu 
eriauhind tublile muusika-
õpetajale - Veikko Lehto

Avaldan tänu kõikidele 
Tegijatele. Palju õnne tublide-
le lauljatele ja juhendajatele!

Toomas Takkis, 
koolijuht             

Tiia Leppik, 
 KG Huvikool INSPIRA 

direktor

Abituuriumil lõpetamiseni 
�00 päeva.

Möödunud nädala kol-
mapäeval pidasid maakonna 
abituriendid restoranis Rit-
ter traditsioonilist Saja Päeva 
balli. Meie koolis osales pea 
100 lõpuklassi õpilast. Tant-
sumuusikat esitas Kama 2. 
Õhtu läbivaks motiiviks oli 
Miss ja Mister Abituuriumi 
valimine. Tasavägise võist-
luse tulemusena osutusid 
valituks Kadri Pajumaa KG 
12A klassist ja Priit Puppart 
SÜG-i 12B klassist. Palju õn-
ne! Ühiselt esitati vanne, kus 
tänati enda vanemaid, ko-
dusaart ja õpetajaid ning lu-
bati Saaremaad mitte unus-
tada. Balli üllatuseks esines 
meie 12.C klassijuhataja Kaja 
Puck. Õhtu oli meeleolukas.

Marit Tarkin, 
balli külaline 

Lühidalt
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KG 30 -  võõrkeelte osakond
Mis iseloomustab meie 
osakonda?

Meie kooli suurim osa-
kond on võõrkeelte osa-
kond, kuhu kuulub 19 võõr-
keelte õpetajat põhikoolis ja 
gümnaasiumis, lisaks selle-
le õpetavad veel inglise keelt 
ka 5 klassiõpetajat, nii et 
kokku saab meid päris palju. 
Kuressaare Gümnaasiumis 
õpetatakse inglise keelt A-
keelena, vene ja saksa keelt 
B- ja C-keelena. Võõrkeelte 
õpetajad kuuluvad ühte osa-
konda alles teist aastat, vare-
matel aastatel olid kõik kee-

led eraldi ainesektsioonid. 
Öeldakse, et ühtsuses peitub 
jõud, aga kas meie ka ühi-
ses seltskonnas jõudsamaks 
muutunud oleme – mine tea. 
Meie õpetajad on alati süda-
mega asja kallal ja õpilaste 
tulemused võõrastes keeltes 
on läbi aastate olnud üpris 
head, kuigi vahel tuleb see 
tulemus õpilastel higi ja vae-
vaga kätte saada. Kes ütles, 
et see peabki kerge olema. 
Tee tööd ja näe vaeva – siis 
tuleb armastus, on öeldud. 
Loodame, et oleme oma õpi-
lasi võõraid keeli armastama 

õpetanud ja keeleseeme, mis 
Kuressaare Gümnaasiumis 
nii öelda mulda külvatud, 
kasvab õpilastes jõudsalt 
edasi. Meie oleme nad allika-
le juhatanud ja jooma õpeta-
nud, kuidas nad seda oskust 
edasi on viinud, seda kuuleb 
siit ja sealt vilistlastelt, kes 
maailmas laiali ja oma võõr-
keelte oskust jõudsalt eda-
si arendanud. Tänapäeval 
ju teisiti ei saagi ja iga võõra 
keele oskus on suur varan-
dus. Ja see õppimine kestab 
terve elu. Ka meie õpetajad 
ise on tublid edasi õppima – 

agaralt osaletakse kursustel, 
käiakse välismaal end täien-
damas ja ollakse kursis uute 
suundadega võõrkeeleõpe-
tuses. Marika Varjas ja Meri-
ke Kivilo õppisid Tartu Üli-
kooli haridusteaduskonna 
magistriõppes mentorlust. 
Riina Haljas on kaugüliõpi-
lane Tartu Ülikoolis. 

Oleme alati läbi võõra 
keele õpetamise püüdnud 
laiendada õpilaste silmarin-
gi ja teadmisi mitte ainult 
keelest vaid elust üldse.

Meie osakonna ajaloost ja 
endistest töötajatest

Kooli algusaastail õpe-
tas inglise keelt kogu maakon-
nas tuntud keeleõpetaja Niina 
Suudla, kes praegu pensioni-
põlve peab. Tema meenutusi 
lugedes tundub, et aeg on seis-
ma jäänud, sest ka praeguseid 
õpetajaid valdavad samad tun-
ded. Siinkohal katke tema mee-
nutustest:

“Neil aastail  oli rõõmukii-

ri - need olid tunnid väikeste 
algajatega 4 klassist, keda sai 
oma soovi kohaselt juhendada 
ja innustada. Avasime õpiku ja 
avastasime, et „rebane“ ei tule-
gi lugeda kui „hunt“, nagu va-
nemad õpilased lapsi olid hir-
mutanud. Meie koostöö sujus 
suurepäraselt.

Tahan loota, et vähemalt sel-
le grupi õpilased läksid korrali-
ke teadmistega pärast 8 kl. lõpe-
tamist edasi keskkooli. Siis läks 
mu armas klass laiali, lendasid 

teistesse koolidesse, segune-
sid teiste klassidega. Kui kahju, 
kuid ühtlasi ka hea meel! Selli-
ne on kord pidev õpetaja töö.

Jääb mälestus, rahuldus 
teadmisest, et oled andud tuge 
noortele püüdlustele. Lootus, et 
su tööd läheb neil täiskasvanu-
na vaja.

Kui õigeks on see lootus 
osutunud!“

Läbi aegade on veel meie 
kolleegideks olnud Luule Ger-
man, Liia Arikas, Ave Viher-

puu-Soodla,  Stella Noa,  Vilma 
Kuiger, Tiina Naaber, Inna Gri-
šina ja Dagmar Pöntiskoski. Ma-
nalateele on läinud kooli algus-
aastail inglise keelt õpetanud 
Silvi Valvere. Välismaalastest 
on  meie lapsi õpetanud Amee-
rika rahukorpuslased John Is-
les, Victoria Malossi ja Wanda 
Wilson, samuti on tee saare-
le leidnud  Claire Inglismaalt, 
John Patrick Keefe II ja Stacy 
Ashford Ameerikast, Poul Ron-
ne ja Anne Berndt  Taanist.. 

Siin me oleme – Kuressaare Gümnaasiumi võõrkeelte õpetajad 2008. Foto: Gert Lutter

Meie KG, 12. märts 2008



� Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Võõrkeelte osakonna suu-
rest perest:  
Inglise keele õpetusest 
koolis

Inglise keelt on õpetanud 
Kuressaare Gümnaasiumis 
kooli avamisest peale Ka-
rin Hütsi ja Marje Pesti. Me-
rike Kivilo, praegune osa-
konna juhataja, töötab koolis 
1982. aastast. Aastate jook-
sul on tulnud uut verd juur-
de, kuigi viimastel aastatel 
kool noori enam ei tõmba ja 
seetõttu on mõned meie tub-
lid õpetajad vene keele või 
mõne muu aine pealt üm-
ber spetsialiseerunud, uues-
ti kooli läinud ja õpetavad 
edukalt oma põhiaine kõr-
valt ka inglise keelt. Need 
on Maren Asumets, Ave Jõ-
gi, Marvi Mäeots,  Grete Pihl 
ja Riina Haljas. Riina võt-
tis asja päris tõsiselt ette ja 
saab peagi ka Tartu Ülikoo-
list inglise keeles magistri-
kraadi kätte. Irina Mulenok 
tuli meile kolme aasta eest 
Orissaare Gümnaasiumist 
ja hea, et tuli – saime endale 
tubli õpetaja ja meeldiva kol-
leegi. Veel kuulub meie selt-
si Kersti Kirs, kes praegu ko-
dus pisipõnne kasvatab. Lea 
Rooda on meie päästerõn-
gas, kes on alati valmis meid 
asendama, kui õppimas käi-
me või haigus kallal.

Inglise keel klassiõpetu-
ses

Klassiõpetajad Merle Tus-
tit, Raina Tiidovee, Ene Riis, 
Sirje Mehik ja Reet Välisson 
saavad tublilt toime inglise 
keele seemne idandamisega 
meie kõige väiksemates õpi-
lastes. Äsja toimunud 5. ja 6. 
klasside maakonna inglise 
keele olümpiaadil koorisid 
Merle Tustiti ja Grete Pihl`i 
õpilased  nii-öelda koore – 
saavutasid mõlema klassi 
arvestuses esikohad. Ka teis-
tel läks kenasti -  loodame, et 
järgnevatel aastatel kuuleme 
neist lastest veelgi. 

Õpetuse tasemest koolis

Meil on olnud õnne, et 

koolis on õpetanud hulk ini-
mesi, kelle emakeeleks ingli-
se keel. On olnud õpetajaid 
rahukorpusest ja lihtsalt ini-
mesi, kes tulid Saaremaad 
avastama ja oma emakeelt 
edasi õpetama. Ka praegu 
on meie õpilastel hea või-
malus oma kõnekeelt Nico-
le Kennedy-Eweni ja Derek 
Eweni käe all edasi arenda-
da.

Üldse võime inglise kee-
le õpetamise tasemega meie 
koolis rahule jääda, vabarii-
gi keskmine on alati ületa-
tud. Viimased kaks aastat on 
Kuressaare Gümnaasiumi 
inglise keele riigieksamitule-
mused maakonna keskuste 
arvestuses olnud esirinnas 
– eelmisel aastal olime vaba-
riigis teised. Siinkohal ei saa 
märkimata jätta, kui popu-
laarne valik inglise keel rii-
gieksamiks on – eksami soo-
ritab enamik õpilastest. Sel 
aastal astub eksamitulle jälle 
154 õpilast. Inglise keele va-
bariiklik olümpiaad viiakse 
läbi ainult gümnaasiumiast-
mes ja vabariigist pääseb fi-
naali 25 õpilast. Ka meie õpi-
lased on finaali jõudnud ja 
suurte eliitkoolide õpilaste-
ga rinda pistnud. Sel aastalgi 
läheb üks meie õpilane kooli 
au kaitsma.

Mida põnevat teeb majan-
dussuund keeles?

Majandussuuna raames 
õpetame õpilastele inglise 
ärikeelt ja kursused päädi-
vad ka praktiliste projekti-
de ning esitlustega. Looda-
me, et oleme õpilaste ärialast 
keeleoskust arendanud ning 
neile esinemisjulgust juurde 
süstinud.

On hea tõdeda, et inglise 
keel on mõnele meie õpila-
sele nii meeldima hakanud, 
et on ka seda ülikoolis eda-
si õpitud ja õpitakse praegu-
gi. Loodame, et see järelkasv 
ringiga ka kunagi Brüsseli 
või mõne muu linna kaudu 
kodukooli tagasi jõuab…

Võõrkeeleõpetajad klassi-
juhatajatena

Ka klassijuhatamine käib 
asja juurde ja praegugi on 
suur osa meist sellega ame-
tis. Meil kõigil on põhjust 
kooli vilistlaste kokkutule-
kule tulla, sest „omi” lapsi 
jätkub.

Vene keele õpetusest koo-
lis

Vene keelt õpetati Kures-
saare Gümnaasiumis esime-
sed kuusteist aasta süvenda-
tult ja praegu pensionipõlve 
pidav Taissia Peterson oli 
neil aastatel vene keele ja 
vene kultuuri õpetajana vä-
ga hinnatud professionaal. 
Õpilased käisid ekskursioo-
nidel Moskvas ja Peterbu-
ris, korraldati keelelaagreid 
ja temaatilisi õhtuid jne. Ve-
ne keele eriklasside õpilased 
said väga hea keeleoskuse ja 
nende klasside üldine aka-
deemiline tase oli omal ajal 
väga kõrge. Selles on ka hin-
damatud teened Ursula Mat-
vejeval, kes neil aastatel sa-
muti eriklasse õpetas ja teeb 
seda tänaseni, olles hinna-
tud õpetaja ja meeldiv kol-
leeg. Tema tiiva alt on välja 
lennanud ka mitu klassitäit 
vilistlasi, kellele ta klassiju-
hatajaks on olnudi.

Ei saa märkimata jätta, et 
kooli esimene direktor, ma-
nalateele läinud Kusti Kokk, 
oli ka vene filoloog, ning on 
omal ajal ka paljudele vene 
keele õpetajaks olnud.

Kooli algusaastatest pea-
le on KG-s vene keelt õpe-
tanud ka Ellen Kask ja Ma-
ria Pärn, kes on ka praegu 
iga päev klassi ees ja teevad 
oma tööd südamega. Mõle-
mad on olnud ka kõik aas-
tad tublid klassijuhatajad. 
Ellen Kask on väga energi-
line inimene, kes jõuab kõi-
ke – tunnustatud tegelane 
Kaitseliidus, isamaalise kas-
vatuse komisjoni liige, KG 
lastevanematele seeniorkoo-
li asutaja ja läbiviija, on ol-
nud maakonna vene keele 
ainesektsiooni juhataja. Te-
ma eestvedamisel viidi maa-
konnas sisse traditsioon - ve-

ne keele isetegevusfestival, 
mis annab õpilastele meel-
diva võimaluse ka võõrkee-
les loominguline olla. Ellen 
on koostanud mitmeid õp-
pematerjale vene keele ja ve-
ne ärikeele õpetamiseks, mis 
igati igapäevast koolirutii-
ni õpilastele meeldivamaks 
muuta aitavad. Tema õpila-
se Sofia Hrtakevitši riigieks-
mi tulemus vene keeles eel-
misel aastal – sada punkti 
sajast. Ellen on ka Kuressaa-
re Aasta Naine 2007. Mitme-
külgne ja väsimatu Õpetaja.

Praegu õpetavad vene 
keelt veel Anneli Auväärt, 
Maren Asumets ja  Ave Jõgi. 
Kõik nad on ka klassijuhata-
jad ja hinnatud kolleegid. 

Auga väljateenitud pen-
sionipõlve peab kauaaegne 
KG vene keele õpetaja Hel-
vi Tenn. Koolis on veel ve-
ne keele õpetajana töötanud 
Nelli Jaanimägi, Nelli Lem-
ber, Johannes Kaju, Ellen 
Dovgan, Lea Kuldsepp, Imbi 
Sinibe-Prei, Maaja Härmat, 
Kaja Reinart, Merike Kivi ja  
Kaja Puck. 

Saksa keele õpetusest 
koolis

Saksa keel on raske, aga 
ilus keel ja seda õppida ega 
ka õpetada pole just kõige 
kergem, aga meie õpetajad 
on sellega tublilt toime tul-
nud. Õpilased on riigieksa-
mitel suuri skoore teinud, 90 
punkti sajast - pole problee-
mi. Ka maakonna saksa kee-
le põhikooli olümpiaadidest 
on osa võetud ja sel aastal 
said Anna Adamsoni õpila-
sed tasavägises võistluses 
teise ja neljanda koha. Prae-
gu õpetavadki peale Anna 
veel saksa keelt Marika Var-
jas ja  Lia Arikas. Moonika 
Soon on praegu lapsepuh-
kusel, aga sügisest taas klas-
si ees.

KG-s on saksa keele õpe-
tajana töötanud veel aastaid 
Viivi Nepper, Maimu Hirvo-
ja, Ivo Rösel, Merike Kärm, 
Külli Kõvamees ja  Genadi 
Noa. 

KG 30 -  võõrkeelte osakond
Meie KG, 12. märts 2008
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Läbi aegade on meie koo-
lis olnud kõige olulisemaks 
ja laiaulatuslikumaks saksa 
keelega seotud ettevõtmises 
koostöö Saksa Sõjahaudade 
Hoolde Liiduga, mis võimal-
das paljudel  KG õpilastel ja 
õpetajatel mitmete aastate 
vältel osaleda noortelaagrites 
nii Saaremaal kui ka mitme-
tes Saksa LV linnades. Esime-
ne saksa ja eesti noorte ühi-
ne laager toimus 1992. aastal  
Saaremaal, kus otsiti ja tä-
histati sõdurihaudu. Õpeta-

No lõpuks ometi!
Reedel, �. märtsi varahom-
mikul pillid kotti ja bussi 
peale pakitud, asus saar-
laste-muhulaste reisiselts-
kond Kuressaare Güm-
naasiumist, Saaremaa 
Ühisgümnaasiumist ja 
Orissaare Gümnaasiumist 
Jõgeva poole teele.

 Unised, kuid entusiastli-
kud noored suutsid end kok-
ku võtta ning olid kindlaks 
määratud paigas kell 5. 15, et 
jõuda seitsmesele praamile. 
Just parvlaevale jõudnud, tu-
li igavuse peletamiseks mis-
kit ette võtta ning, kõrvus 
kumisemas juhendajate ma-
nitsevad sõnad hääle hoid-
misest, sai algus pandud kaa-
rdimängule. Virtsust jätkus 
juba pikem reis, mille üleela-
miseks oldi vägevalt etteval-
mistatud: bussi täitsid tekid-
padjad, magus hommikune 
uni, erinevad muusikastiilid 
ja endiselt populaarsed kaa-
rdid, mille puhul tuleb tänu 
avaldada eelkõige JEPPSi te-
norile Sander Maripuule.

Neljatunnine sõit möödus 
küllaltki kiiresti. Traditsioo-
niline pirukapeatus veel va-
hetult enne sihtpunkti jõud-
mist ja Jõgevale saabusid 
Saare maakonna lauljad sä-
ravate ning ilma vähimagi 
näost loetavate väsimusmär-
kideta, täis teotahet ja soovi 
teha hingestatud muusikat.

Üleriigilise koolinoorte 
vokaalansamblite konkursi 
juhendi kohaselt võivad osa 
võtta kõik koolinoorte an-

samblid, olenemata tegutse-
mise kohast. Osavõtja peab 
käima üldhariduskoolis. 
Võisteldakse neljas vanuse-
grupis: IV-V, VI-VII, VIII-IX 
ja X-XII klass. Oma vanuse-
grupist vanemate lauljate ka-
sutamine ei ole lubatud, noo-
remate aga küll. Koosseisu 
järgi liigitatakse ansamb-
lid kolme gruppi: poiste- 
(mees), tütarlaste (neidude) ja  
segaansamblid.

Hinnatakse esinemiskul-
tuuri, kunstilist taset, into-
natsiooni ja sisulist väärtust. 
Tähtis on jõukohane reper-
tuaar ja laulu sobivus vasta-
vale vanusegrupile. Hindab 
žürii, kuhu kuuluvad vabarii-
gis tuntud muusikategelased. 
Igas vanusegrupis antakse 
välja laureaaditiitel parima-
le ansambliliigile. Vastava ta-
seme puudumise korral on 
žüriil õigus jätta auhind väl-
ja andmata. Lisaks kuuluta-
takse välja mitmeid eripree-
miaid. Kõigi osalejate hulgast 
valitakse välja kõrgeimad 
punktid saavutanud üldvõit-
ja (Grand Prix). 

Meie pisimad ehk siis 
Inspira segaansambel ja  
SÜGi Hundinuiad pidid lava-
le astuma samal päeval üsna 
varsti pärast kohale jõudmist. 
Vanematel oli aega valmis-
tuda laupäevani. Kõik, kes 
kontserte vaatamas käisid, 
kiitsid Mari Ausmehe poiste-
ansamblit huvitava ning ar-
tistliku esituse poolest, mis 
neile ka vastava tasu tõi.

8. märtsi hommikupoole 

oli meil võimalus kuulata Pil-
vi Karu juhendatavat Mand-
likest, kelle nime teadustaja 
omale suupärasemalt ümber 
nimetas, nii et sellest hoopis 
„mandline“ sai. Tüdrukud 
ise aga pikka viha ei pea, ar-
vates, et tegijal ikka juhtub 
ning nende esinemisele see 
varju ei heitnud.

Orissaare Gümnaasiu-
mi neiud (juhendajad An-
ne Kann ja Kairit Levit) olid 
esinemiskostüümiks valinud 
rahvariided. Tüdrukute endi 
sõnade kohaselt langetati ot-
sus puhtnaiselikel kaalutlus-
tel, et polevat midagi selga 
panna. Laval tundsid neiud 
end aga vabalt ja hästi, pälvi-
des kiidusõnu veel ka suure-
pärase diktsiooni eest.

Noormeesteansambel 
JEPPS suutis taaskord publi-
kut pisarateni liigutada. Pä-
rast nende etteastet oli rahvas 
saalis veel pikka aega rahutu, 
otsides pilguga neid vapus-
tavaid mehi, kes kõlasid na-
gu noored jumalad. JEPPS oli 
ka ainus kollektiiv, kes pub-
liku lakkamatu aplausi tõt-
tu pärast esinemist teist kor-
da lavale kummardama pidi 
tulema.

Veikko Lehto arvas pärast 
esinemist: „Ma olen poistega 
väga rahul. Kuigi tegelikult 
seal ikka paar kahtlast kohta 
nagu oli...“

Inspira Sa:rlaine (juhen-
daja Laine Lehto) sai hakka-
ma aegade parima „Vaikuse 
laulu“ esitusega. Ilmselt ins-
pireeris neid end kokku võt-
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jatena andsid suure panuse 
Maimu Hirvoja ja Viivi Nep-
per, hiljem liitus pedagoogi-
de meeskonnaga Külli Kõ-
vamees. Paljud KG õpilased 
ja kooli töötajad andsid oma 
panuse pärast sõda unarusse 
jäetud sõdurite kalmude ot-
simiseks, nende korrastami-
seks ja Kudjape saksa sõjaväe-
kalmistu taasavamiseks 1996. 
aastal. Rohkem kui kümne 
aasta vältel on KG õpilased 
saanud koos noortega palju-
dest teistest maadest saanud 

osaleda noortelaagrites Sak-
samaa erinevates paikades, 
kus laagrisoleku finantseeri-
mise võttis oma õlgadele Sak-
sa Sõjahaudade Hooldeliit. 

Eelnimetatud organisat-
sioon tegutseb ühiskondlikel 
alustel ja oma finantseerimi-
sel, et tagada maailmas rahu 
ja et kunagi ei korduks sõda. 
Ka sellel suvel korraldatak-
se mitmetes maades rahvus-
vahelisi noortelaagreid, ku-
hu osalema oodatakse noori 
vanuses 16–25 aastat. Ku-

na majanduslikus mõttes on 
Eesti käsi viimastel aasta-
tel hästi käinud ja meie riik 
on abisaavast riigist muutu-
nud abistavaks riigiks, tu-
leb osalejail lisaks kohale 
sõidule tasuda ka osalusta-
su. Kui sul tärkas huvi mida-
gi koos teiste maade noorte-
ga rahu hoidmiseks ära teha, 
vaata informatsiooni aad-
ressilt: http://www.volksbund.
de/jugend_schule/workcamps/  
või küsi oma saksa keele õpe-
tajalt.

ma fakt, et žürii ridades oli ka 
autor Olav Ehala, kellel tea-
dupärast kõrv eriliselt terav 
tabama kõiksugu sobivaid, 
aga ka ebamugavaid kooskõ-
lasid, mida see laul ohtralt si-
saldas.

Rahul tundus olevat ka 
juhendaja, kelle kohta mainis 
ansambli vilistlane Erko Niit: 
„Hämmastav, ma pole kuna-
gi näinud, et Laine pärast esi-
nemist nii sõbralik oleks!“

Inspira Kapriis (juhen-
daja Helle Rand) sai hakka-
ma sootuks võimatuna tun-
duva asjaga. Nimelt õppisid 
nad kõigest nädala ajaga ära 
uue loo, rääkisid ära kitarri-
kunstniku Kusti Lemba end 
saatma ning lisaks sellele näi-
tasid saare neiude tõelist sä-
ra laval, pannes nii mõnegi 
mandri mehe endi järgi pead 
pöörama.

Vahetud emotsioonid tegi-
jatelt endilt

Et lauljatele anti vähesel 
määral aega ka proovi teha 
ning valmistuda, sai selgeks, 
et ideaalset esinemispaika 
olemas ei ole.

„Nii matt kõla on saalis, 
et üldse ei saa laulda!“ arvas 
Kateriin Aljas Orissaare güm-
naasiumist.

Enne „Suure Kõrva“ ette 
astumist veel viimased hää-
leharjutused ja juhtnöörid ju-
hendajatelt. Lauljates tärkas 
ühtekuuluvustunne ja tahe 
koos tegutseda, anda rahvale 
kuulata hingega tehtud muu-
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Ajalehte toetavad:

sikat. Siiski võis võõras kesk-
kond ja pabin teha oma töö.

„Enne lavale minekut on 
närv nii suur, et võib põh-
ja alt ära lüüa,“ avaldas ar-
vamust anonüümseks jääda 
sooviv elukogenud laulja.

Sellest hoolimata tehti 
kõikvõimalikke asju, et laval 
särada ja anda endast kõik 
selle vähese viie minuti jook-
sul nii, et žürii oleks rahul 
ja rahvas seisaks tagajalga-
del.  Konkurentsitult parim 
valmistuja oli JEPPSist Pree-
dik Heinmaa, kes tegi hääle 
heaks kõike, alates piinarik-
kast lõvipoosist ja lõpetades 
nelja erineva apteegist soe-
tatud ravimiga. Lisaks anti 
veel kohati utoopilisi lubadu-
si endale ja kaaskannatajate-
le, juhuks, mil kauaoodatud 
eesmärgid peaksid täide mi-
nema.

Kommentaarid pärast ras-
ket tööd ja saavutatut

Mari Ausmees:
„Muidugi oleme rõõmsad. 

Kuigi Hundinuiad on saavu-
tanud ka kõrgemaid kohti 
kui kolmas, on praegu nende 
elus selline kriitiline periood 
(häälemurre) ja ma arvan, et 
meil läks ikkagi väga hästi!“

Helle Rand:
„Meid valitsevad küll vä-

ga ülevad emotsioonid het-
kel! Mu tüdrukud on väga 
tublid, õppisid ikkagi näda-
la ajaga konkursiloo selgeks. 
Palju tänu võlgneme ka Kus-
tile.“

Pilvi Karu:
„Tead, täna hommikul ju-

ba ma ootasin seda võitu, va-
rem veel mitte. Millegipärast 
laulab Mandlike alati väga 
keerulisi seadeid, aga me ka 
õpime neid päris kaua, nii 
et saavutatu oli tööd ja vae-
va väärt. Selle aastase žüriiga 
olin ka ääretult rahul, meie 
arvamused läksid enamjaolt 

kokku.“
Anne Kann:
„Mul on tõeliselt hea 

meel, et Saaremaal on tõsiselt 
häid muusikaõpetajaid, kes 
teevad oma tööd südamega 
ja kasvatavad lauljaid armas-
tusega. Minu jaoks oli selle-
aastane Jõgeva väga mulje-
terohke ja positiivne. Mulle 
meeldib, kui lauldakse eesti 
keeles, see siin ongi päris pu-
has eesti asi ja ma soovin, et 
see jääkski nii.“

Laine Lehto:
„Arvan, et sellel aastal õn-

nestus saavutada kõik, mida 
oma helgemateski unistustes 
olin loota julgenud. Olen vä-
ga rahul ja õnnelik, mõtlen 
sooja tänuga oma lauljatele 
Sa:rlainest – aitäh, et olemas 
olete! Ja JEPPSi  How Deep Is 
Your Love liigutas mind hin-
gepõhjani, neile meestele po-
le miski siin Suures Muusikas 
kättesaamatu!

Fakte meie Grand Prix 
kohta

1. Tuleb välja, et KG vilist-
lane Raido Saar teadis, mille-
ga, miks ja kuidas tulla, saa-
budes Jõgevale oma punase 
kuuekohalise Volkswagen 
Transporteriga, millel ilutse-
sid kleebised GRAND PRIX 
2008 JEPPS FANCLUB.

2. JEPPSi asutajaliige ja 
endine laulja Preedik Lem-
ba: „Meil on vägagi sobivad 
järeltulijad. Minu arvates on 
JEPPS muidugi alati Grand 
Prix vääriline olnud!“

3. Preedik Heinmaa: „Esi-
mene emotsioon on küll prae-
gu ainult – lõpuks ometi! No 
seekord on vähemalt, mida 
tähistada. Ma olen muidu põ-
himõtteliselt kõik kohad siin 
erinevate koosseisudega läbi 
aastate võitnud. Ikka on nii, 
et mida rohkem saavutad, se-
da enam tahad!“

4. Enne konkurssi lu-

bas Reimo Rand võidu kor-
ral omale punkarisoengu 
teha, Sander Maripuu assis-
teerimisel loomulikult. Pree-
dik Heinmaa ei pidanud aga 
paljuks tõotada juuksevärvi 
muutust loomulikust blon-
dist mustaks.

5. Auhinnaraha kulus 
meestel osaliselt söögi-joogi 
peale. Samas leidus ka selli-
seid huvitavaid oste nagu 24 
purki Dynamiti, käekell, hõ-
besõrmus, 150 pakki lahus-
tuvat kohvi ja habemeajamis-
masin.

Veikko Lehto, meesan-
sambli JEPPS juhendaja

1. Kui etteennustatav oli 
JEPPSi Grand Prix võit?

Eks me lootsime kõik pa-
rimat. Iial ei oska ette prog-
noosida žürii meelestatust ja 
maitset, enamasti on ju tipus 
vahed väga väikesed. Tun-
dub, et tänavused hindajad 
olid meiega ühel lainel ja eks 
poisid andsid endast pari-
ma. I-le pani punkti südam-
lik How Deep Is Your Love, 
millele poisid tegid oma sõ-
nad. Tekst tuli hea, saime ka 
eesti keele eripreemia.

2. Kolm esimest emotsiooni, 
mis sind valdasid, kui said tea-
da, et te võitsite?

Suur rõõm voogas hinge 
tegelikult juba peale meie vii-
mase ansambli, Kapriisi üli-
õnnestunud etteastet. Siis sai 
selgeks, et kõigil saarlastel on 
läinud erakordselt hästi. Au-
tasustamine oli nagu min-
gi muinasjutt. Pidevalt kõlas 
maagiline sõna Kuressaare ja 
ülejäänu sumbus juba aplausi 
sisse. Kahtlemata oli see mi-
nu elu tipphetki!

3. Kui oluline oli saada eri-
preemiatest eesti keele ja juhen-
daja tunnustus?

Kõik need tunnustused 
on suurepärased, aga kõige 
tähtsam oli, et saal ootas sel 

hetkel just JEPPSi nime. Ol-
la parim nii žürii, kui publi-
ku meelest on suurim tun-
nustus.

4. Milliseks kujuneb järgmi-
ne aasta, kui JEPPS on laiali läi-
nud?

Tuleb oma igapäevaelu-
ga edasi minna. Olen nende 3 
aasta eest poistele väga tänu-
lik. Nendeta poleks ma võib-
olla iialgi saanud teada, et 
suudan luua päris häid sea-
deid ja  panna need ka nau-
ditavalt kõlama. JEPPS või-
maldas mulle eneseteostust, 
mille kaudu  tundsin end ko-
hati päris muusikuna. Kon-
takt Tõelise Muusikaga on 
see, mis annab elule värvi ja 
võimaldab tunnetada oma 
väärtust.

5. Mille peale kulutasite au-
hinnaraha?

Ostsin pardli, et ikka noo-
rem ja siledam välja näha.
Väsinud, aga õnnelikud

Kell kolm pühapäeva va-
rahommikul alustab saarlaste 
buss tagasisõitu kodu poole. 
Silmis see eriline helk, mille 
suudab tekitada ainult rahul-
olu iseenda ja teistega, tunne, 
et oled midagi korda saatnud. 
Lauljad ja juhendajad vaata-
vad üksteist tunnustavate nä-
gudega, kõigil meist on, mille 
üle uhkust tunda. Juba va-
rakult alanud hommik toob 
suule uued viisid. Meie kitar-
rikunstnik otsib oma pilli väl-
ja ja mängib, lauljatest puu-
dust ei ole. Magada tahtjad 
saadavad erksatele väsinud, 
kuid mõistva pilgu ega lase 
end muusikast häirida. Mõne 
eriliselt kõrvatorkava oma-
loomingulise sõnastuse pea-
le kergitavad juhendajad küll 
kulmu, kuid andestavad – al-
gatajaks on ju JEPPS!

Dea Oidekivi, 
ansambli Sa:rlaine laulja 
meediakursuse lõputöö

No lõpuks ometi!


