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Lk 2
KG meistrid neidu-
de korvpallis on sel-
gunud Lk 3

ETV teeb laulusaate 
Pilvi Karu õpilastega Lk 4

7. mail ootab kõiki 
tore päev täis laste 
laulu - KureStaar

KG ja SÜGi noored väitlemas Kuressaare linna esindusega. Foto: Silver Saluri

Juht tänab
Kiidan mudilaskoor Ave 

Sol-bemoll lauljaid ja nen-
de dirigente Helle Randa ja 
Mai Randa väga hea tule-
muse eest laulupeo laulude 
ettelaulmisel.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Anneli Auväärt 9.5*
Lilian Kaasma 9.5
Ülle Jasmin 10.5*

1.- 6. klassi õpilased 
ootavad oma emasid 

ja vanaemasid 
9. mail kell 18:00 

Kuressaare Gümnaasiumi 
aulasse kontserdile

Teated
Personalimuudatustest

Alates 2. maist 2011 töö-
tab meie söökla senine juha-
taja Tiiu Smidt kooli haldus-
juhina. 

Söökla juhatajana alus-
tab tööd Astrid Akel. Seni-
ne haldusjuht Külli Mänd 
jätkab tööd meie haldusosa-
konnas.

Soovin asjaosalistele ke-
na sisseelamist oma uutesse 
tööülesannetesse!

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Suur tänu Merle Tustitle 
rahvusvahelise tantsupäeva 
puhul korraldatud imelise 
rahvatantsuõhtu korralda-
mise eest. 

Tänan esinejaid: 
suured ja väikesed Sõ-

lesepad, Öieti kaks koossei-
su, Vanalinna kooli väikesed 
tantsijad. 

Aitäh rühmade juhen-
dajad Merle Tustit, Eena 
Mark, Eldin Lember ja Gir-
ta Tang.

Tiia Leppik, 
Inspira juhataja

Kas Sina tuled Kuressaarde tagasi?

Esmaspäeval, 2. mail toi-
mus Kuresaare linna 448. 
sünnipäeva raames juba tra-
ditsiooniks kujunenud väit-
lus, mis toimus sel aastal ju-
ba kolmandat korda. Kui 
eelnevatel aastatel on selgu-
sele jõutud, et noored ei ole 
hukas ja mitte miski ei suu-
da asendada raamatut, siis 
seekord asuti väitlema tee-
mal „Kas Kuressaare pakub 
võimalusi, et noored pärast 
õpinguid kodulinna tagasi 
tuleksid?“. 

Võistlustulle astusid 
õpilastest koosnev võist-
kond, koosseisus Mart Laus 
(SÜG), Mairo Tänav (KG) 

ning Mikk Maasik (KG), 
kes asusid eitajate poolel. 
Peale väikest segadust suu-
deti ka tänu tublile Kures-
saare linnavalitsuse amet-
nikule Kuressaare linna 
volikogu võistkond kokku 
panna, mille liikmeteks olid 
Kaarel Väer, Aivar Aru ning 
Virge Pihel, kes pooldasid 
antud teemat. Võitja välja-
selgitamiseks oli moodusta-
tud ka žürii kooseisus Ma-
ris Rebel, Silver Saluri ning 
Erkki Etverk. 

Ligi tunniajane väitlus 
kujunes nii põnevaks, et pea-
le ametliku osa lõppu jätkus 
tuline arutelu ka kohvitassi 

ümber. Selgust saadi ühes – 
pole olemas kindlat vastust, 
kas jah või ei. Siiski, väitluse 
võitjaks saab olla ainult üks. 
Kohtunikele ei jäänud mi-
dagi märkamata: kõik argu-
mendid pidid olema tõesta-
tud või ümber lükatud ning 
nende märkuste kohaselt tu-
lid võitjaks Kuressaare lin-
na volikogu ja linnavalitsu-
se võistkond. 

Üks asi on raudkindel ... 
ka järgmisel aastal toimub 
väitlus noorte ning ameti-
võimude vahel.

Mari-Liis Sepp, 
11.b
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Kooli korvpalli meistrid selgunud

Kooli meistrivõistlused 
tütarlaste korvpallis on sel-
leks aastaks ajalugu. Ree-
del toimunud autasustami-
sel said kooli medalid kaela 
kolm esimest võistkonda. 

 I koht  ja kooli meistrid 
12.c klass: Kätriin Tamm, 
Laily Mihkelson, Kätlin 
Soon, Kerttu Olesk, Laura 
Killandi, Birgit Mägi

II koht  12.a klass: Tiiu 
Jõgi, Maaren Tammemaa, 

Meeri Lonn, Liis Heinmets, 
Grete Mänd, Johanna Top-
laan, Angeelika Usin

III koht 9.ab koondis: 
Heelika Aavik, Tairica Taa-
vita, Liis Lepik, HannaLee-
na Kesküla, Laura Oolup, 
Kerttu Leesmaa, Janet Lõ-
bus, Marleen Kubits, Prenda 
Rauniste, Kati Vahter 

IV koht 12.d klass: Rii-
na Asumets, Helena Hiis, 
Liis Tiitson, Liisa Seo, Grete 

Hints, Riina Kuusk, Monika 
Turba, Kerli Alas

Järgnevad võistkonnad  
12.b, 10.c, 11.a, 11.c jagavad 
5.- 8. kohta. 

Kiitus kõikidele võistle-
jatele, ka nendele tublidele  
võistkondadele, kes  sel aas-
tal finaalideni ei jõudnud, 
aga uuel õppeaastal algab 
kõik uuesti!

Sirje Metsküll, 
spordiosakonna juhataja

KG korvpallipiigad. Foto: Gert Lutter

“Maa värvid” noortele kunstnikele
Kaksteist aastat tagasi al-

guse saanud noorte kunst-
nike konkurss "Maa värvid" 
on tänaseks muutunud rah-
vusvaheliseks konkursiks. 
Selle aasta tööde teemaks oli 
"Minu linn". Konkursile saa-
deti Eestist 2592 ja teistest 
riikidest 3795 tööd.

Kohtunikekogu töö tu-
lemusena pääses auhin-
natud tööde nimekirja 87 
joonistust Eestist ja 216 vä-
lismaalt. 8-aastaste vanuse-
grupi üheks laureaadiks sai 
meie kooli 2.b klassi õpilane 
Bret Nepper. Autasustamist-
seremoonia toimus 30. april-
lil Tallinnas Õpetajate Ma-
jas. Palju õnne sulle, Bret!

Merle Tustit, 
2.b klassijuhataja

Palju õnne sulle, Bret!

Lennupulm
Reedel, 29. aprillil toi-

mus 34. lennu pulm. 
Tuleb mainida ära ka 
poissmeesteõhtud ja tüd-
rukuteõhtud, mis said 
korraliku mürtsuga en-
ne  pulma maha peetud. 
Registreerimine toimus 
raekojas ja pruutpaare 
oli paari panema tulnud 
Maidu Varik. Oma jah sõ-
na, või siis nagu hr Va-
rik ütles: "Kas oled nõus 
võtma tema oma kaasla-
seks täna õhtul?", ütlesid 
A klassist Sander Jakunin 
ja Tiina Tänav, B klassist 
Aapo Kersalu ja Kadri Ta-
rus ja C klassist Magnus 
Kolk ja Anett Sirgo. 

Ilmaga vedas meil ka: 
terve päev oli soe ja päike 
paistis. Eriti silmapaist-
vad olid pruutkleidid: 
kõik nagu päris pulmas. 
Peale raekojas registree-
rimist tegime väikese pul-
marongkäigu linnas, loo-
mulikult olid ka autod 
pulmaehtes ja Raiekivi-
säärel uputati pruutide 
nimed. 

Pulmarongkäik pee-
ti kinni ka. Esimest kor-
da Loode tammikus meie 
kooli abiturientide poolt, 
kus pruudid pidid pea-
tama ühe auto, et palu-
da keegi appi autot käi-
vitama. Teist kord peatati 
meid Nasva poe ees SÜGi 
poiste poolt, kus pruudid 
pidid jälle näitama oma 
oskusi. 

Pidu jätkus Tehumar-
dil ja õhtu jooksul sai läbi 
mägitud ka palju tradit-
sioonilis mänge, mis ees-
ti pulmas kombeks. Seal-
hulgas ka pruudirööv.
Pidu lõppes vara, aga üri-
tus oli ilus!

Silvia Valma, 
11.b
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koos kõikide osalistega saa-
te lõpulugu, oli küll päikese-
paisteline, kuid tuuline, nii 
et ilma sooja fliisita kaua väl-
jas seista ei saanud. Lõpuloo 
solistiks on Maria Väli, kes 
pidi kordi ja kordi jalutama 
õunapuude vahel, sest kõi-
gepeal võti linti tema tulek 
ja siis ükshaaval kõik puu-
de vahel piiluvad lapsed. 
Oma korda võttepaltsile mi-
nekuks ootasid ka Kristina 
Liiv, Maria Pihlak ja Kristiin 
Koppel, kes võtsid hetkesei-
su kokku sõnadega: maga-
da tahaks, külm on ja tuult 
võiks vähem olla, ning asu-
sid siis õhinal rääkima eel-
misest võttepäevast. Kõi-
ge ägedam oli nende laul, 
mille lindistuse ajal istusid 
nad lõkke ääres. Siis kiitsid 
neiud lindistuse õhkkonda 
ja seltskonda: siin tehakse 
nalja ja ollakse sõbralikud. 
Lõpuks olid kõik üksmeel-
selt nõus, et selliseid juhu-
seid võiks elus veel olla.

Nüüd jääb üle ainult oo-
data, mil ETV uus laulusaa-
de kevadelauludest Saa-
remaal õige pea ekraanile 
jõuab.

Merle Rekaya, 
eesti keele õpetaja

Meie KG, 4. mai 2011

Oma korda oodates oli mõstlik fliiside sees soojas olla. Foto: Veikko Lehto

ETV võttis üles Pilvi Karu lauluõpilased
30. aprill ja 1. mai olid toi-
makad päevad nii Inspira 
õpetajale Pilvi Karule kui 
ka tema õpilastele. ETV 
salvestas uut saadet „Las-
telaulud: kevad“.

Et kõik algustest ära rää-
kida, tuleb alustada sellest, 
et Saaremaa juurtega ETV 
produtsendile Kadi Katarina 
Priskele tuli idee teha saade 
lastelauludest. „Laulusaa-
teid ei ole viimaste aastatel 
üldse tehtud, see jääb minu 
lapsepõlve, kui need tele-
ekraanilt tulid. On olnud ai-
nult „Laulukarusselli“ võist-
lus. Praegune aeg aga soosis 
uue saatega väljatulemist, 
öeldi: tehke!!“ on produtsent 
ideest õhinas. Soov oli jääd-
vustada ajastut, mis prae-
gu on: riided, asjad, laste 
meelsus, sest aegadetagus-
test saadetest tunduvad vä-
ga põnevad just sukkpük-
sid, autod, kelgud, kleidid 
– kõik, mida kaamerasilm on 
haaranud.

Järgmine samm oli saa-
temeeskonna kokkupanek. 
Režissöör Kertu Köösel, 
operaator Mihkel Soe, he-
lirežissöör Ergo Teekivi ja 
valgustaja Tauno Pääslane 
haakusid kohe produtsendi 
ideega.

Miks Saaremaa ja miks 
just need lapsed? 

Selle küsimuse peale Ka-
di Katarina naerab ja ütleb ta 
Saaremaa päritolu ei puutu 
üldse asjasse Tegelikult ot-
sest vastust ei olegi – see olla 
tunde küsimus. Kui  ta mõt-

les kevade peale, siis kan-
gastus kohe Saaremaa, ja 
Pilvi Karu õpilased on „Lau-
lukaruselli“ saadetest silma 
jäänud väga isikupärastena. 
Tegelikult ongi plaan suve-, 
sügise- ja talvesaade teha 
erinevates Eestimaa nurka-
des, sest Kadi Katarina sõ-
nade kohaselt tehakse igal 
pool laulustuudiotes lastega 
fantastilist tööd, lihtsalt väl-
jundeid on Tallinnas ilmselt 
rohkem. „Mina olen selliste 
väikeste kohtade fänn!“ sõ-
nas produtsent.

Lauludevalik kevade 
saatesse?

„Selle otsustas Pilvi Ka-
ru, sest tema teab neid lau-
le, mida praegused lapsed 

tahavad laulda. Tal on hea 
maitse ja ta oskab ühenda-
da erinevad lood tervikuks. 
Usaldasin teda 1000%,“ ei 
ole produtsent kiidusõnade-
ga kitsi, „Tahtsin grandioos-
set lõpulaulu ja seda otsisi-
me küll tükk aega. Lõpuks 
jäi „Karu talv“, mille mitme-
tähenduslikkust ma alles sel 
nädalal taipasin.“

Kaamerasalvestusele eel-
nes ka lugude lintilaulmi-
ne, mis toimus 17. aprillil 
Tallinnas. Salvestuseks oli 
produtsent kohale kutsu-
nud oma sõnade järgi ainul 
head muusikud: muusikaju-
hiks oli Urmas Lattikas, pil-
limehed Mihkel Mälgand, 
Karl Johann Lattikas  ja Ain 
Varts.

Kahepäevane salvestus 
Saaremaal haaras eri paiku: 
Mihkli talumuuseum oma 
vana talukompleksiga, lin-
natänavad; samuti maako-
du, kus perekond elab, et 
oleks ruumi möllamiseks; 
mereranda jne.

Produtsendi sõnul on lin-
distuse juures oluline, et kõi-
gil peaks olema tore, sest ka 
nemad teevad projekti õhi-
naga.

Pühapäeva, 1. mai hom-
mik, kui salvestati Vaiveres 

Maria Välit lindile haaramas on terve meeskond. Foto: Veikko Lehto
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Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee) Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

KuresStaar 2011 kutsub
Laupäeval, 7. mail astuvad 
Kuressaare Muusikakoo-
li saalis publiku ette linna 
parimad väikesed solistid. 
Lauluvõistlus KuresStaar 
2011 toimub juba neljandat 
korda, kolmel võistluskont-
serdil esineb kokku 65 eri-
nevas vanuses lasteaiaea-
list laululast ja 1. -4. klassi 
õpilast. 

Kuressaare lasteaeda-
dest on  esindatud Risti-
ku, Ida-Niidu, Rohu, Tuul-
te-Roosi, Pargi  LA, Kõige 
Suurem Sõber ja Naerusuu, 
koolidest Kuressaare Vana-
linna kool, Saaremaa Ühis-
gümnaasium, Kuressaare 
Gümnaasium ja KG huvikool 
Inspira. Erinevalt traditsioo-
nilistest lauluvõistlustest sel-
guvad KuresStaari 20 pari-
mat publikuhääletuse teel ja 
ükski võistlusel ülesastunud 
laululaps ei jää kingituseta. 
Auhinnalauda on läbi aasta-
te aidanud katta nii lahked 
sponsorid kui laste kodukoo-
lid ja lasteaiad.

1. võistluskontserdil kell 
11:00 laulavad:

Laura Veliste, Sebastian 
Mets, Paula Aarnis, Triinu 
Truumees, Thomas Hend-
rik Liiv, Astrid Miller, Sigrid 
Kaevand, Ron Torn, Elerin 
Vinn, Keidi Keerberg, Helena 
Paiste, Karret Sepp, Freia Eva 
Petersoo, Vootele Mets, Heti 
Anett Kõlli, Siiri Kerno, Artur 
Kuning, Triinu Saar, Lisette 
Lemba, Anna Lee Schiff, Gre-
te Lisete Sõrm ja Kertlyn Kiil

2. võistluskontserdil kell 
12:30 laulavad:

Anabel-Maria Kuusik-
maa, Karmen Ehanurm, Lau-
ra Lisell Jalakas, Luise Alle, 
Senta Koplimäe, Mikk Mei-
tern, Annabel Kallas, Oliver 
Leppik, Jutta Loviisa Juht, 
Vanessa Vihman, Raul Sep-
pel, Merilin Mälk, Sander Te-
ras, Karl Jõgi, Anete Vapper, 

Gethe-Maria Roomets, Alo 
Benno, Anabel Lanna, Martin 
Vesberg, Degrid Roosipuu, 
Elina Adamson ja Käti Saar

3. võistluskontserdil kell 
14:00 laulavad:

Mia Maria Muul, Brigi-
te Hollo, Eerik Heinmaa, Os-
kar Kivi, Karmo Nuut, Sand-
ra Loik, Peeter Kaju, Hanna 
Alice Haavapuu, Kaur Ves-
berg, Heddi-Loore Ots, Kers-
tin Tang, Aija Lember, Mark 
Paomees, Markus Talp, Liilia 
Salong, Sten-Erik Liiv, Car-
men Järvalt, Roos Marie Kar-
mel Pšenitšnaja, Georg Pao-
mees, Kerman Keerd ja Teele 
Saar.

Laulud on lastele selgeks 
õpetanud Mari Ausmees, Rii-
na Laanes, Marika Aarnis, 
Malle Veske, Eldin Lember, 
Helle Rand, Laine Lehto, Pil-
vi Karu, Evelin Kask, Meeli 
Reek, Marvi Tamm, Esti Kop-
pel, Maire Teras ja Piret Tom-
son.

Ülelinnalise lauluvõist-
luse KuresStaar ellukutsu-
jaks on KG Huvikooli Inspira 
muusikaosakond, peakorral-
dajaks muusikaõpetaja Pil-
vi Karu. Päevajuhina astub 
sel aastal üles KG vilistlane, 
hetkel G. Otsa nim. Muusi-
kakoolis popjazz laulu õp-
piv Tuuli Rand, kontserte ai-
tavad läbi viia KG Huvikooli 
Inspira solistid Kristina Liiv 
ja Kristiin Koppel, segaan-
sambli Sa:rlaine ja gümnaa-
siumi noormeesteansambli 
lauljad. KuresStaari  saatean-
sambli moodustavad Veik-
ko Lehto (klaver) ja Ain Kivi-
lo (bass), helitehnik on Meelis 
Norenberg. 

Lauluvõistluse pidulik 
lõpetamine ja autasustami-
ne algab muusikakoolis kell 
16:00.

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Kolmapäeva õhtu KG aulas oli lausa suurejooneline, sest lavalau-
dal ja aula põrandal astus üles 5 erinevat rahvatantsurühma: Sõ-
lesepad ja Öieti kahe koosseisuga ning Vanalinna Kooli väikesed 
tantsijad. Pidu algas kõigi rühmade „Oige ja vasebma“ ühistantsu-
ga. Kogu kava oli üles ehitatud sellesuvise noorte tantsupeo „Maa 
ja ilm“ tantsudele. Eelmisest tantsupeost nägi Öieti esituses tant-
su „Jäljed“ ja pisara tõi laugele Sõleseppade ja Öieti koondrühma 
tantsitud „Soovide valss“.
Viimane tants „Eesti muld ja Eesti süda“ andis aimu, mida võib 
suvel tantsuväljakul oodata – nii võimsaks kujunes peoõhtu lõp-
pakord.
Fotol tantsuõhtu korraldaja Merle Tustit kogu tantsijatepere ees. Foto: 
Gert Lutter


