
President Toomas Hendrik Ilves: 
Otepää on Eesti üks tunnusmärk

Asutatud
1932

Reede,  5 .  ok toober  2007     Nr  16 (240)

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Eesti liitub enne 
jõule Schengeni 
leppega 

Hellenurmes avati hooldekodu kolmas korpus

Euroopa Liidu piirideta tsooni laienda-
takse 21. detsembril. ELi ministrid tee-
vad ametliku ettepaneku selle sammu 
astumiseks järgmisel kuul.
   21. detsembrist alates ei pea ini-
mesed, kes reisivad Eestist, Lätist, 
Leedust, Poolast, Tšehhist, Slovakki-
ast, Ungarist, Sloveeniast ja Maltalt 
Schengeni ruumi riikidesse reisimisel 
enam passi näitama.

President Toomas Hendrik Ilves ja 
proua Evelin Ilves visiit Valgamaale 
algas Otepää gümnaasiumi juures 
kell pool kaksteist. Presidendipaari 
tervitustseremoonia järel juhatas 
Otepää gümnaasiumi direktor 
Aivo Meema nad istustuse ootel 
hõbekuuskede juurde, andes käi-
gult lühiülevaate kooli ajaloost. 
Ühe puu istutamine usaldati maa-
vanem Georg Trašanovile, teise 
ümber kogunesid kaameramehed 
ja pealtvaatajad. Enne kui presi-
dent sai visata esimese labidatäie 
mulda, nõudis proua Evelin Ilves 
vett istutusauku. Seejärel kontrol-
liti, kas kuuseke ikka jääb sirgelt 
seisma. Fotoaparaatide välklampide 
sähvatuste saatel sai puu lõpuks 
istutatud. Maavanem oli oma 
ülesandega selleks ajaks ammu 
valmis saanud. 
   Huvikooli seinale paigutatud 
tahvlilt eemaldasid katte Otepää 
volikogu esimees Aivar Nigol ja 
vallavanem Aivar Pärli. Tahvlile 
on kirjutatud: „Selles majas töötas 
esimene eestikeelne maagümnaa-
sium (1907)“.
   Kauaaegne Otepää kooli direk-
tor Heino Mägi tutvustas end 
presidendiprouale, kelle ema on 
Otepää koolis temagi õpetanud. 
Seejärel tuli tal oma juttu korrata 
lähemale tulnud presidendile. 
   Enne koolimajja sisenemist 
kätlesid president ja Evelin Ilves 
tänavaserval  tseremooniat uudis-
tanud otepäälastega. Samal ajal 

28. septembril avati Hellenurmes Lõuna-
Eesti hooldekeskuse järjekordne hoone. See 
näib juba traditsiooniks muutuvat, märkisid 
mitmed avapeole tulnud külalised. sest 
kolmel sügisel järjest on olnud põhjust linti 
lõigata. “Majad kerkivad kõrvaltvaataja jaoks 
mängleva kergusega,” ütles Otepää vallalt 
tervitusi toonud sotsiaalnõunik Aare Matt. 
   Ehitamine pole kerge, ent hooldekeskusel 
on veel ruumi laienemiseks. Maavanem 
Georg Trašanov oligi kindel, et tegemist on 
vaid ühe suure projekti vaheetapiga. 
   MTÜ Hellenurme Mõis direktor Vambola  
 Sipelgas rääkis hooldekeskuse ajaloost, kiitis 

äärmise täpsusega lepinguid täitnud ehitajaid 
ja jagas lilli suurimate teenetega külalistele 
ning oma töötajatele.
   „Palupera valla õnn on olnud untsuläinud 
regionaalpoliitilised reformid, mis meid alles 
on jätnud,“ ütles Sipelgas. Tõeliseks regio-
naalpoliitikaks ütles ta seda, kui igal kuul 
õnnestub Tallinna eelarvest tuua ligi 400 000 
krooni Hellenurme.
   Hoone ehitanud Pinnatöötluse OÜ juhatuse 
esimees Ake Andressoo andis uue maja tubade 
võtmed Vambola Sipelgale. Nendega koos  
lõikasid lindi läbi maavanem Georg Trašanov 
ja vallavanem Terje Korss (pildil).   

jälgis kogu kool sündmust saalis 
olevalt suurelt ekraanilt.
   Täpselt keskpäeval sisenes presi-
dendipaar kooli saali, kus toimus 
Otepää gümnaasiumi asutamise 
100. aastapäeva aktus. President 
Ilves ütles oma kõnes, et Otepää 
sajanditepikkune ärksameelsus, 
mida ka siinne gümnaasium toidab, 
on jätkuvalt alles. Ta kinnitas, et 
miski pole ajaloos pelgalt juhus.
Riigipea meenutas, et mitte miski 
pole ühe rahva ajaloos pime juhus: 
“Suured ettevõtmised – näiteks 
esimene üldlaulupidu 1869, 
Eesti riigi loomine 1918 ja selle 
taastamine 1991 – nõudsid kõik 
sobivate tingimuste küpsemist. Et 
siis, kui elu tõesti justkui juhusena 
tegevuseks loa andis, vormiti see 
eeltöö ka tulemuseks. Nii pole 

Otepää gümnaasiumi 
100. aastapäeva aktusel 
osalenud Eesti Vabariigi 
president kutsus kooliperet 
hoidma oma kooli ja selle 
vaimu. Tema sõnul on need 
loonud kordumatu õhustiku 
ning teinud Otepääst Eesti 
ühe tunnusmärgi.

ARVO SAAL

juhus seegi, et sada aastat tagasi 
pöörati Eesti haridusloo järjekordne 
lehekülg just Otepääl-Nuustakul, 
kui uue kalendri järgi 3. oktoobril 
algasid koolitunnid Nuustaku 
Progümnaasiumis.”
   Riigipea meenutas siinkandis 
17. sajandi lõpus koolmeistrina 
tegutsenud Forseliuse seminari 
kasvandikku Ignatsi Jaaku, sini-
mustvalge lipu õnnistamist Otepää 
kirikus ja kirjanikke-kunstnikke 
inspireerinud Pühajärve.
“Siin koolis tehakse õppimise ja 
õpetamise tööd südamega,” kõneles 
president Ilves, lisades veel, et seda 
ei kajasta ükski rida Eesti niinimetet 
edukate koolide edetabelis. Ent 
selleski pingereas pole Otepää 
gümnaasiumil midagi ega kedagi 
häbeneda.”

   President Ilves kutsus Otepää 
gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid 
hoidma oma kooli ja selle vaimu. 
“Kool on sajandite vältel aidanud 
siin luua kordumatut õhustikku. 
See on teinud Otepääst Eesti ühe 
tunnusmärgi, ” ütles president.
   Presidendipaari visiit Otepääl 
jätkus pärjapanekuga Vabadussõja 
ausamba juurde ning kirikumõisas 
muuseumide külastamisega. Eesti 
Lipu muuseumis üllatas Otepää 
kirikuõpetaja Jüri Stepanov pre-
sidenti, pannes ta laulma “Eesti 
lippu”. Tehvandi spordikeskusega 
tutvumine andis külalistele või-
maluse nautida valmiva suusa-
hüppemäe tornist vaadet Otepää 
ümbrusele. 
   Edasi suundus presidendi-
paar Sangastesse. Lõunalauas 
Rukkimajas räägiti Lõuna-Eesti 
elu-olust, omavalitsuste tegemistest 
ja probleemidest siinkandis.  Lihtne 
maalähedane lõunasöök lõppes 
mudilastele autogrammijagamisega 
ja meeliliigutava lipulehvitamisega 
lasteaialaste poolt.
   Seejärel väisas presidendipaar 
lähedalasuvat käsitöökoda ja -
poodi, kust lahkuti ilusate muljete, 
kingiks saadud kaltsuvaiba ja laste 
tehtud puust mänguasjadega. Lisaks 
sai president kaasa ühe matsaka 
maaleiva, mis tehtud koduahjus 
sangaste rukkist, autoriks Lea 
Korbun. 
   Külastati ka 2007. aastal Kaunimalt 
Kodu tiitli saanud Kuiksilla talu. 
Mälestuseks tehti kõikjal palju 
fotosid.

Eile hommikuks oli Toomas 
Hendrik Ilves palunud Valgamaa 
omavalitsusjuhid hommikukohvile 
Pühajärve puhkekeskusesse. 
   Presidendipaari teine visiiidipäev 
viis nad Valka, aga uudistati ka 
Baltimaade suurimat palkhoonet, 
hiljuti valminud Greete motelli 
Väikese Emajõe kaldal Puka val-
las. 

Otepää 
Gümnaasiumi

JUUBEL

100 aastat eestikeelset 

keskharidust maal

Ootame Otepää Gümnaasiumi 
juubeliüritusele endisi ja prae-
gusi õpilasi, õpetajaid ning 
töötajaid.

6. oktoober   KOOLI KOKKUTULEK

 10.00-13.00 Mälestuskäik Otepää kal-

mistule.

 13.00-14.00 Otepää Gümnaasiumi õpi-

laste kontsert 

  Otepää kirikus.

 14.30-15.30 Koolilõuna (kooli sööklas).

 alates 14.30 Avatud uksed 

  (võimalus tutvuda kõikide 

kooli hoonete ja näitustega), 

  registreerimine.

 15.30-16.00 Koolitund „100 aastat 

eestikeelset 

  keskharidust”.

 17.00 Aktus.

 18.00-21.00 Õpilaste ja õpetajate 

koosviibimine klassiruu-

mides.

 21.00 Peoõhtu Otepää öö-klubis 

„COMEBACK”.

Lisainfo kooli kodulehelt 

 www.nuustaku.edu.ee 

ja  telefonil 766 8241 (juhiabi).
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6. oktoobril algusega kell 8.00 
toimub Puka rahvamaja juures 

sügislaat.
Ootame rohkesti 

müüjaid ja ostjaid.

22. oktoobril kell 18.00  
Otepää kultuurikeskuses 

Esinevad viiuliõpilased H.Elleri 
nim. Tartu muusikakoolist ja 

Otepää muusikakoolist ning Tartu 
keelpillikvartett.

barokkmuusika kontsert. 



5. oktoober  20072

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. oktoobril.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks ja 
Riju Johanson
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää vallavalitsuses

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

“Otepää vallavalitsus müüb 
avalikul kirjalikul enampakkumisel:

Pilkuse vallamaja kinnistu (Pilkuse 
küla, Otepää vald, katastriüksuse 

nr: 63602: 002:2110, pindalaga 5,29 
hektarit) alghinnaga 1 000 000.-;

Valga mnt 1d kinnistu (Valga mnt 1d, 
Otepää linn, katastriüksuse 

nr: 55601:004:1762, pindalaga 1040 
m²) alghinnaga 2 800 000.- ;

Valga mnt 1e kinnistu (Valga mnt 1e, 
Otepää linn, katastriüksuse 

nr: 55601:004:1763, pindalaga 1174 
m²) alghinnaga 3 360 000.- .

Enampakkumise täpsemad tingimu-
sed on kättesaadavad www.otepaa.

ee või tel. 7664 810.

 Otsustati määrata projekteerimistingimused Karel 
Kulbinile elamu, asukohaga Otepää küla Otepää vald 
Vana-Savilaane maaüksus, ehitusprojekti koostamiseks; 
Marge Maidlale suvemaja, asukohaga Otepää vald Otepää 
linn Virulombi tn 6 ehitusprojekti koostamiseks. 
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk maa-
kaaballiinide ümberpaigalduseks Otepää linnas Valga 
mnt 1 b; OÜle Bildest Grupp elamu püstitamiseks Tõutsi 
külas Ülenurme maaüksusel.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk kuu-
luvale Otepää-Hundisoo II 10kV kaabelliinile Pühajärve 
külas.
 Otsustati algatada Otepää vallas Sihva külas Veski-
Ruusa 8 katastriüksusel projekteeritud tiigi keskkonna-
mõju hindamine.
 Otsustati algatada Otepää külas Kirikumõisa 1 kinnistu 
detailplaneering; Sihva külas Kõrre-Ojaääre detailpla-
neering.
 Otsustati kanda maha Otepää Vallavalitsuses kasutus-
kõlbmatu vara. 
 Otsustati määrata ühekordset abiraha 13nele vallako-
danikule.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetust 5le vallakodani-
kule.
 Otsustati anda nõusolek MTÜ Terje Treimanni 
Tantsustuudiole viia läbi Otepää valla haldusterritoo-
riumil Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses noortelaager 
ajavahemikus 27.10-01.11.2007; Semolen Koolitus OÜle 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil Kääriku- 
Puhke- ja Spordikeskuses noortelaager ajavahemikus 
27.10-01.11.2007.
 Otsustati moodustada kirjalike enampakkumiste (vara 
müük: Pilkuse vallamaja, Valga mnt 1d ja Valga mnt 1e 
kinnistud) menetluse läbiviimiseks komisjon koosseisus: 
Aivar Pärli, Ülle Veeroja, Kristjan Rõivassepp.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke 
“Otepää valla heakorrateenuse ost” hankemenetluse 
läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Urmas 
Jaagusoo, Olev Matt, Andres Arike, Jüri Kork.

KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

  5. okt. kell 20.00  Kino ”Jaht sarimõrvarile”
11. okt. kell 20.00  Kino ”Sodiaak”
14. okt. kell 11.00-18.00  Kultuurikeskuse 

suures saalis Käsitööseltsi 
“Karukäpp” NÄITUS MÜTSIDEST 
ja SALLIDEST:

 Lõikuspüha kontsert.
24. okt. tantsujuht Eha Ojavee austa-

misõhtu.
24. okt. kell 18.00  Otepää raekoja saalis- 

Barokkmuusika kontsert
 Esinevad Otepää muusika-

kooli viiuliõpilased ja Tartu 
Keelpillikvarteti laiendatud koos-
seis

2. nov. kell 19.00  TEATRIÕHTU kultuurikeskuses 
Vana Baskini Teater

 “Viimane sigar” Lavastaja Lasse 
Lindeman (Soome)

 Osades : Tõnu Aav, Helgi Sallo, 
Ago Endrik Kerge, Marika Korolev.

 Pilet 120.-, 100.-

 Uus kooliaasta Pühajärve koolis on alanud. 
Koolipere täienes eesti keele õpetaja Ülle 
Tomsoni ja uute õpilastega 1., 5. ja 9. klas-
sis. 
 Kooliaasta läbivaks teemaks on liikluskasva-
tus, mis aitab muuta ja kasvatada meie koolis 
õppivaid lapsi eeskirju tundvaiks liiklejaiks, 
kes näevad enda kõrval ka teisi inimesi. 
 Rõõmustab see, et meie koolist sirgunud 
õpilased Kristjan Oinus (Tartu Hugo Treffneri 
G), Maarja-Eeva Mändmets (Noarootsi 
Gümnaasium) ja Martti Sala (Otepää G) 
lõpetasid gümnaasiumiastme hõbemedalitega 
ning kõik 9. klassi 26 õpilast lõpetasid kooli 
ja valisid edasiõppimise tee.  
 Väga huvitavaks ja kordaläinuks loen kooli 
II vilistlaste kokkutulekut, mis oli pühendatud 
hariduse andmise 150. aastapäevale Sihval. 
Aastapäeva puhuks valmis väga huvitav 
Ago Kivi graafiline leht, kunstiõpetaja Ave
Kruusmaa kujundatud õpilaste joonistuste 
kaardikomplekt, 10. tegevusaasta kokkuvõtlik 
voldik ja oma kooli märgiga pastapliiats.  
 Suvel tundsin uhkust Eesti Koolinoorte 
Laulu- ja Tantsupeo rongkäigus marssides 
meie kooli 32 rahvatantsijast ja nende õpe-
tajatest Krista Sumbergist, Aili Aigrost, Maie 
Eensalust, Anneli Tederist, huvijuhist Eve 
Koserist ja lapsevanematest Riina Laivast 
ning Daine Kihost, kes aitasid kaasa meie 
tantsurühmade esinemisele omanäolisel ja 
kaunil tantsupeol „Ilmapuu lävel”.
 Kordaläinuks pean koolialguse õppenõu-
kogu läbiviimist Toilas, kus koolituse käigus 
saime õpetust kasvatusraskustega õpilaste 
ohjamiseks. Nautisime ka SPA lõõgastavaid 
saunamõnusid. 
 On heameel, et õpetajatel on sellest õppe-
aastast võimalus tundide huvitavamaks 
muutmisel kasutada interaktiivset tahvlit. 
Selle aasta lõpuks peaks lahenema õpetajate 
arvutite vajadus, mis lihtsustab pedagoogide 
igapäevast tööd. 
   Õpetajate soov on rohkem kasutada aine-
tundide läbiviimiseks arvuteid, et õpilased 
oskaksid leida ainealast informatsiooni ja 
kasutada seda teadmiste täiendamiseks.
 E-kooli kasutuselevõtt on tihendanud 
kooli ja lapsevanemate vahelist sidet.
 Käesoleva kooliaasta sisehindamise temaa-
tika on kooliteenus ja õpilaste õpijõudluse 

toetamine ja motiveerimine ning lasteaiarühma 
laste koolivalmiduse toetamine.
 Mulle meeldib, et koolis on tegus õpi-
lasomavalitsus, mille eesotsas on 8. klassi 
õpilane Keity Kimmel. Nad on jõudnud 
teha ettepanekuid koolielu paremaks kor-
raldamiseks ja ÕOV ruumi huvitavamaks 
muutmiseks.
 Kooli õuesõppeprojekt õpetaja Peeter 
Kanguri juhtimisel on saanud KIKilt jällegi 
19 370 kroonise toetuse, tänu millele terve 
koolipere veetis vahva koolipäeva Võrtsjärve 
ääres ja ees on ootamas õppekäik Luhasoo 
rabasse. 
 Koolimaja interjööri parendamisel on 
vajalik remontida kooli fuajee, koridorid 
ja riietusruumid. Kapitaalremonti vajavad 
kooli söökla, köögiblokk ja aula. Lasteaia 
mänguväljak ja kooli spordiväljak ning kooli 
ümber olevad teed ootavad uuendamist.
 Miinuspoolel on koolibussiringi muutmine 
hilisemale ajale, sest paljudele algklasside 
õpilastele muutub koolipäev sellega väga 
pikaks. 
   Kool on lastevanemate soovil esitanud 
vallavalitsusele taotluse, taastamaks eelmistel 
õppeaastatel väljakujunenud bussisõidu-
graafik.

Ees on ootamas 155 huvitavat koolipäeva.

Kõik algab uuesti, just 
nagu ennegi...

Stiina Babina   24. september

SÜNNID

Otepää Päevakeskus 
kutsub

10. oktoobril kell 11.00 

Pühajärve Puhkekeskusesse 
Ujuma.
Buss väljub 10.45 Aia poe juurest.

19. oktoobril kell 15.00
Cantervilla lossi Pikajärvele

SÜGISPEOLE
Esinevad taidluskollektiivid, külalised 
Valgast, tantsuks ansambel.

Registreerida hiljemalt 15. oktoobriks 
tel. 7668 592 või 5516 418.

Buss väljub 14.30 külastuskeskuse 
juurest.

Kõik üritused tasuta!

Head vallakodanikud!

Otepää vallavalitsus kutsub Pedajamäe, 
Pühajärve, Mägestiku ja Mäha külade 
elanikke RAHVAKOHTUMISELE 

11. oktoobril 2007 algusega kell 17.00 
Annimatsi kämpingus. 

Kohtumise teemadeks on 
Otepää valla üldplaneeringu ja 

arengukava koostamine.

Ootame rohkearvulist osavõttu!
Täiendav informatsioon 

telefonil 7664 800.

Otepää vallavalitsus

Otepää vallavalitsus on alustanud valla 
arengukava uuendamist ning tänaseks on 
valminud Otepää valla arengukava 2008-2015 
projekt. Selles on hetkel kajastatud Otepää 
valla üldised arengusuundumused ning 
vallavalitsuse investeeringukava arengukava 
kehtimise perioodiks. Valla üldise arengu 
seisukohalt on oluline ettevõtjate arvamuste 
ning arenguvajaduste väljaselgitamine nii 
konkreetsete investeeringuobjektide lõikes 
kui läbi ettevõtjatepoolse hinnangu valla 
arengule.
   Kui Teil on tööplaanis investeeringuobjekte 
või soov alustada uute projektidega, mille 
teostamist võiks soodustada valla kaasamine 

partnerina, palume need ka meile esitada. 
Edastatud andmete põhjal koostatakse ette-
võtjate investeeringuobjektide loetelu, mis 
lisatakse valla arengukavale.
   Sellega seoses palume teil tutvuda Otepää 
valla arengukava 2008-2015 projektiga 
valla kodulehel ning edastada omad soovid, 
täiendused ja ettepanekud! Ettepanekuid 
ootame hiljemalt 15. oktoobriks valla kodu-
lehel oleva foorumi kaudu, või e-maili teel 
aadressile arengukava@otepaa.ee. Info 
telefonil 7664 800.

Aktiivset koostööd oodates 
Otepää vallavalitsus

Head Otepää vallas tegutsevad 
ettevõtjad ja asutused!

Õnnitlen kõiki oma kooli töötajaid,
lasteaednikke „Pähklikesest” ja 
„Võrukaelast”, muusikakooli peda-
googe, „Audentese” tublit sportlikku 
kollektiivi

ning 100. aastase Otepää 
Gümnaasiumi õpetajaid

ÕPETAJATE PÄEVA PUHUL!

Pea püsti, rind ette!
Sa saad hakkama.
Mõnikord läheb pimedaks, 
aga hommik tuleb ilus … 
Hoia lootust elus.

Pühajärve põhikooli direktor MIIA PALLASE

Otepää muusikakooli 
lastevanemate üldkoosolek 
toimub 

esmaspäeval, 15. oktoobril kell 18.00 
muusikakooli saalis.

1. oktoobri pärastlõunal oli Otepää kultuurikeskuse 
saal tihedalt rahvast täis. Kuulamist- vaatamist 
jagus kokkutulnuile enam kui kolmeks tunniks.   
   Tervitussõnu ütles vallavanem Aivar Pärli. Laulu-
viise laskis oma kitarri saatel kõlada Jüri Homenja. 
Oma loometeest ning tegevusest poliitikuna 
Riigikogus ja UNICEFi esindajana Eestis rääkis Elle 
Kull. Peotantsu ilu näitasid Antsla noored tantsu-
paarid. Kõiki neid suunas ja hoidis ettenähtud aja 
raames Valdur Sepp, kes laudade vahel tiireldes 
tegi äkkintervjuusid päevakangelastegagi.   Ak-
tiivsemad soliidses eas paarid järgisid laulumees 
Homenja kutset ja astusid tantsupõrandal samme 
seades tuliseid nooruseaegu meenutama.
   Otepää päevakeskuse juhataja Helle Kuldmaa 
eestvõttel on eakate päeva Otepääl kõik viimased 
aastad meeles peetud ja omanäoliselt tähistatud.

AILI MIKS

Otepää eakate päevast 
jagus muljeid paljudele
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18. septembri hommikul pärats esimest koolitundi rivistati 
10. klassi õpilased kooli saali. Ja seda eesmärgiga katta 
meigivaba nägu uue grimmiga. Algas rebaste ristimise nä-
dal. Otud (ehk rebased) said abiturientidelt esimese kingi-
tusena uhked „sõjamaalingud“ – kes rohkem, kes vähem. 
   Kolmandal vahetunnil anti kümnendikele ülesanne riieta-
da end prügikottide ja valgete linaribadega. Tööõpetuse 
tundides omandatud oskused pandi mängu ja tulemus oli 
tubli „kolm“. Veel samal päeval valmistati oma klassi tut-
vustav ja esindav lipp.
   19. septembril rakendati otusid koristustöödel. Igale 
„ohvrile“ jagati kätte jupike neljakslõigatud nõudepesukäs-
nast ning saadeti saali põrandalaudu poleerima – see aas-
ta on ju ikkagi kooli 100. aastapäev ja aula põrand peab 
läikima! Järgmisel pikemal vahetunnil saadeti otud vih-
mapiiskade saatel kooli aeda puudelt varisenud ubinatest 
puhastama. Ülesandega tuldi edukalt toime. Loomulikult 
jälitasid kümnendikke terve päeva jooksul abituriendid, 
kes lasid markeritel, huulepulkadel ning teistel joonistus-
vahenditel otude nägudel tantsida. 
   20. september oli rebaste ristimise nädala kulminat-
sioon. Kell 16 kogunesid kiletatud-teibitud „kaitseüliko-
nades“ otud, õhuvärskendite, ketšupipudelite ja markeri-
tega varustatud „verejanulised“ abituriendid ning muud 
pealtvaatajad-uudistajad Otepää gümnaasiumi peatrepile 
ning rongkäik võis pärast pisikesi ettevalmistusi alata. 
Esialgu seati sammud linna keskväljakule, kus anti vanne 
olla tubli ja kuulekas otu. 
   Seejärel suunduti „hoole ja armastusega“ valmistatud 
põhirajale. Raja alguses seoti rebastel silmad paksude 

sallidega kinni (et ükski ei näeks, kes, kus ja mida teeb) 
ning iga abiturient võttis käekõrvale otu, keda hakati rajal 
talutama. Kokku läbiti 11 punkti, kus mõnes pidi „nälja-
ne“ kümnendik ampsama söögipoolist, mõnes rüüpama 
eriretseptide järgi kokkusegatud joogikest. Muidugi oli 
omaette koht ka roomamisel, kliistriliu laskmisel ja sopa 
sees müttamisel. Kuigi teekonna läbinud otud tilkusid 
porist, pudenesid jahust ja kes-teab-millest-veel, olid nad 
siiski näoilmetelt lugedes rahulolevad. Õnnelikudki, et sel-
le läbi tegid. Nüüd võisid nad minna koju pesema ja end 
üles lööma õhtuse disko jaoks, kus nad täieõiguslikeks 
gümnasistideks kuulutati.
   Abituuriumi hinnang kogu nädalale tagasi vaadates on 
kõva „neli“. Alati saab ju paremini! Et veel paremini saaks, 
tuleks planeerida pikemalt ning jaotada ülesanded võrd-
selt. Loodame, et rebased meie peale viha ei kanna ja et 
üritus neile meelde jäi. Eriti täname 10B klassi aktiivse 
osavõtu eest, töökaid rajameistreid ning õpetajaid mõistva 
suhtumise eest. Koostöös peitub edu võti.

Abiturientide nimel
JOHANNA RELLO, 12B

Rebased said ristitud 
ehk kümnendike vastu-
võtt abituriendi pilgu 
läbi

5.  ja 14. oktoober kell 11.00 
Otepää Kultuurikeskuses

Peavarjuta olla on kodutu tunne 
parim peavari on aga mõnus müts ja soe sall.

Tule sinagi valima endale selle talve moehitti ja sulle 
väga vajalikku peavarju.

Toimub mütside-sallide konkurss, näitus, oksjon, ettekanded.
Osalema tulevad ka Antoniuse Gildi mütsimeistrid, Eesti Rahva Muuse-
um, Valga Käsitöökelder, Viljandi Kultuurikolledz, käsitöötegijad lähedalt 
ja kaugelt.
Nobenäppudelt ootame konkursile huvitavaid lahendusi 
mütside-sallide näol, esitada võib heegeldatud, kootud, 
õmmeldud ja vilditud esemeid.

Käsitööselts Karukäpp, Otepää Kultuurikeskus

Salli-mütsi päev

Krista Sumberg asus Pühajärve põhikooli 
tööle 1993. a. klassiõpetajana.

Krista on võimekas ja hooliv õpetaja ning 
tore kolleeg. Ta on abivalmis, töökas ja 
hea organiseerimisvõimega. 
   Õpetaja Krista juhendatud õpilased 
on edukalt esinenud maakonna aine-
olümpiaadidel, möödunud õppeaastal 
saavutasid tema 4. klassi õpilased maa-
konna õpioskuste olümpiaadil esikoha. 
Musikaalse inimesena saab ta hästi hak-
kama algklasside muusikaõpetajana ja 
on juhendanud mudilaskoori. 
   Alates 2001. aastast juhendab ta rah-
vatantsurühmi, nende esinemist on 
maakonna ülevaatustel esile tõstetud 
korrektsuse ja säravate silmade eest. 
Tema juhendatud rühmale omistati 
sellel aastal I kategooria. 
   Krista on ise aktiivne tantsija Pühajärve 
Haridusseltsi naisrühmas. Ta on tra-
ditsioonilise piirkondliku maakoolide 
rahvatantsuürituse ”Sihva sabakas” üks 
eestvedaja.

PÜHAJÄRVE PK JUHTKOND

Krista Sumbergi õpi-
lastel silmad säravad

Sissejuhatuseks

Kui ma ligi pool sajandit tagasi pärast 
kultuurikooli lõpetamist otepäälaseks sain, 
kuulsin tollaselt teatrijuhilt Kalju Ruuvenilt 
lugematu hulga temale teadaolevaid lugusid 
meie väikelinna elanikest.   
   Meeldejäävaim paljude hulgast oli ühe 
naise, tollal juba pereinimese ja kahe poja 
ema Virve Krolli keerulise saatuse lugu. 
Märksõnadena jäi mällu romantikahõngu-
line viide kaugesse minevikku: armastuse 
pärast – külmale maale!
   Selliseid lugusid arvasin leiduvat ainult 
romaanides. Ajakirjanikuametiga palju aega 
leiba teeninud inimesena teadsin, et seda 
aega ja sündmusi tuleks paluda asjaosalisel 
endal üles kirjutada. Ja, oh imet! Virvel oli 
see kõik ühte paksu kladesse kirja pandud. 
Kõik toimunu kronoloogiliselt järjestatud, 
hästi loetava käekirjaga, grammmatiliselt 
veatult ja stiilipuhtalt ilusas eesti keeles.
  Toimetuses on see klade seisnud juba 
ligi aasta sobivaima aja ootel. Nüüd on 
see koos Otepää Gümnaasiumi juubeliga 
kätte jõudnud.

(Katkendeid Virve (Tamm) Krolli käsikirjalis-
testest meenutustest Otepää koolist 1948. aastal 
ehk direktor Dejeva ajast, veidi ka Elva koolist, 
arreteerimisest, ülekuulamistest)

Sunniviisil ja ähvarduste teel 
komsomoli

1948. aasta oktoobris olin mina koos oma 
klassiõe ja parima sõbranna Aino Niklusega 
sunnitud Otepää Keskkooli XI klassist 
lahkuma ja Elva Keskkooli minema. Põhjus 
oli väga lihtne. Otepää Keskkooli endine 
direktor Berg vallandati ja tema asemele 
määrati uueks direktoriks Venemaalt tulnud 
naine, kelle nimi oli Dejeva ja kes rääkis 
halvasti eesti keelt. Dejeva hakkas meid 

 
 kohe väga agaralt komsomoli sundima.
   Meie klassis ei olnud senini ühtegi kom-
noort ja üldse oli neid Otepää Keskkoolis 
mõned üksikud. Aino oli meil klassivanem 
juba palju aastaid, võttis osa kirjandusringi 
ja mitme teise ringi tööst ja oli ühtlasi ka 
väga hea õpilane. Mina jällegi esinesin 
rahvatantsu-, karaktertantsu- ja võimle-
misrühmas ning kuna õppeedukus oli 
ka üle keskmise, otsustas direktor meist 
alustada. 
   Ta kutsus meid mitu korda oma kabinetti 
vestlema. Viimasel korral tuli Aino sealt 
pisarais välja ja ütles, et Dejeva oli lubanud 
lasta ta vanemad kõrvaldada juhul, kui 
nad peaksid Ainot takistama komsomoli 
astumisel. Mind ta sellega ei ähvardanud, 
küsis ainult ega vanemad vastu ei ole. Mina 
muidugi eitasin.
   Kuna komsomoli astumine oli meie jaoks 
täiesti vastunäidustatud, otsustasime edasi 
õppida Elva Keskkoolis. Ka mitmed meie 
õpetajad läksid tööle Elva Keskkooli, teiste 
hulgas ka hr. Berg.

Arreteerimine

Elva Keskkoolis saime käia kuni 15. det-
sembrini 1948. a., mil meid arrreteeriti. 
Kaks erariides meest sisenesid otse tundi ja 
viisid meid sealt Elva julgeolekusse, mis asus 
otse meie ajutise kodu juures. Ennem, kui 
meid eraldati, jõudis Aino mulle öelda, et 
kui toimub läbiotsimine meie korteris, – ja 
eeldatavasti on üks meist seal juures, – tuleb 
iga hinna eest hävitada Aino päevik. 
   Mina olin mingi sisemise ajendi sunnil 
oma päeviku põletanud just eelmisel õhtul. 
Päevikus olid ju noore tütarlapse mõtted 
ja unistused. Loomulikult ei taha keegi, et 
neid ridu loeksid võõrad silmad. Unustasime 
aga mõlemad meie külalisteraamatu, kuhu 
kõik meie külalised pidid midagi kir-
jutama. Üks viimaseid sissekandeid oli 

niisugune: “Reisipilet nr.... Siinviibimise 
põhjus – igatsus.”
   Allkiri puudus ja selle pärast pinniti meid 
kõvasti. Selle aga kirjutas ainult üks klassivend. 
Üldse hakati meisse suhtuma nagu suurtesse 
kurjategijatesse. Kinnipidamisruumis meil 
magada ei lastud, kui öösel istudes tukkuma 
jäidki, raputati kohe üles.

Ülekuulamisete jada ja TROIKA 
otsus
Virve meenutusteklades järgneb mitu peatükki 
ülekuulamistest Elvas, Tartus Riiamäel, Võru 
julgeolekuosakonnas ja lõpuks Tallinnas Patarei 
vanglas.
   Märtsi lõpus loeti poliitilisele vangile Virvele ette 
otsus - 10 aastat vabadusekaotust. Enne külmale 
maale asumist, vangis olles sai Virve teada, millest 
see otsus ja kurjategijaks kuulutamine.

Detsembri lõpul sai minu noormees haa-
rangul surma, õigemini sai ta kõhtu haavata 
ja ta oli ise endale suhu tulistanud. Kaelas 
oli tal minu kirjutatud pisikene, hõbedast 
Eesti vapp keti otsas, sõrmes minu nimega 
Otepää Keskkooli lõpusõrmus ja taskus 
minu pilt, kus oli ka kirjas kuupäev, millal 
ma selle pildi talle andsin. Sel ajal ta juba 
varjas end. Oligi kõik, fakte kui palju! Ehkki, 
ega see palju lugenud. Vangistamistel oli 
ju vaja plaan täita!

Jumalaga, Siber!
Siberist pääses Virve 1952. aasta kevadel. 

Ka teistest Taišeti ja Bratski ümbruses 
olevatest laagritest koguti vange kokku 
ja toodi haigla territooriumile. Seal oli ka 
palju eestlasi, kõik minuealised noored. 
Olin siis 21aastane.
   Ja siis oligi ärasõit! Ikka samad looma-
vagunid, puurenn ukse kõrval väljas... 
Jumalaga, Siber ... Ees ootas uus laager ja 
elu tsoonis Altai krais 

Võimalusel jätkame järgmistes lehtedes Virve 
Krolli mälestuste avaldamist.

AILI MIKS

Armastuse pärast Siberisse

AASTA ÕPETAJA

Õpetaja Krista ja tema klass.
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 Väljastati Kalmemäe kinnistule külaplatsi 
rajamiseks kirjalik nõusolek.
 Kinnitati raske puudega hooldajatoetuse 
saajate nimekiri septembris kogusummas 6240 
krooni, sügava puudega hooldajatoetuse saa-
jate nimekiri septembris kogusummas 4800 
krooni ja sügava puudega täiendava sotsiaal-
toetuse saajate nimekiri septembris kogusum-
mas 6000 krooni.
 Kinnitati toimetuleku vahenditest täiendava 
sotsiaaltoetuste saajate nimekiri kogusummas 
600 krooni ja toimetuleku saajate nimekiri 
kogusummas 9548 krooni.
 Väljastati üks liikumispuudega inimese sõi-
duki parkimiskaart kuni 30.06.09.
 Määrati ühele puudega inimesele hoolda-
ja.
 Nimetati Palupera valla esindaja mittetu-
lundusühingus “KORTERIÜHISTU
PALUPERA 2” – Tõnu Raak.
 Lubada vallavanemal sõlmida leping 
Paluperas 3toalise sotsiaalkorteri san. ruu-
mide remonttööde teostamiseks OÜ ELTA 
EHITUSega.
 Määrati Palupera valla hallatavate asutuste 
koosseisud.
 Väljastati Siim Schneiderile Kivistiku-1 kin-
nistul tiigi rajamise eesmärgil 500 m³ settemu-
da väljatõstmiseks kaeveluba.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

AMETLIK INFO

Palupera vallavalitsuses

Hellenurme Avatud Noorte-
keskus on tänulik, 
kui keegi kodus või töökohas 

mööbli väljavahetaja 

oleks nõus oma korralikud 
esemed ära kinkima noortele 
kasutamiseks.

Meie ruumid vajaksid sisus-
tust kööginurka, aga ka teis-
tesse ruumidesse (laud,
diivan, riiul, kapp jms.). Võta 
meiega ühendust (kontakttele-
fon 5174 740), sobivuse
korral viiksime üleliigse ära. 
Aitäh!

Pedagoog, kes 
teeb ja jõuab palju

Maire Lemberg on lõpetanud 
Tartu Pedagoogilise kooli ja 
Tartu Ülikooli ning omandanud 
algklasside õpetaja, vanemkas-
vataja, parandusõppe õpetaja ja 
logopeedi kvalifikatsiooni.

Tööd alustas Maire Lem-
berg Hellenurme alg-
koolis õpetajana. Järg-

nesid tööaastad Hellenurme 
Lastekodus kasvataja ja õpe-
taja-defektoloogina, seejärel 
Pukas keskkooli õpetaja-de-
fektoloogina ja lastepäevako-
dus logopeedina ning Aakre 
Lasteaed-algkoolis õpetaja-
defektoloogina. Viimased 10 
aastat töötas Maire Lemberg 
koduvallas Palupera põhikooli 
direktorina ja sellest õppeaas-
tast on ühel oma õpitud eria-
lasel tööl – logopeedina. 
    Maire Lemberg on tark, 
nõudlik, otsekohene, aus ja 
hea huumorimeelega õpetaja. 
Märkimist väärib tema õpitahe 
– Maire on läbinud hulgaliselt 
täiendkoolitusi. Omandatud 
kogemusi jagab ta meelsasti 
kolleegidele.
   Mõeldes tagasi Palupera 
koolimajale 10 aastat tagasi, 
on mõisahoones asuv kooli-
maja tänaseks tundmatuseni 
muutunud. Samuti kogu kooli 
territoorium. Maja on saanud 
uue kuue ja sisu, mõisapark on 
renoveeritud ja hooldatud, kool 
on saanud endale ajakohase 
staadioni. Kõige selle taga on 
koolijuhi väsimatu töö, koostöö 
hoolekogu, lastevanemate ja 
sponsoritega.
   Kümne aasta jooksul on Maire 
Lemberg direktorina koolis 
edukalt suunanud koolisisest 
ja -välist tööd. Ta on aluse 

pannud mitmetele uutele tra-
ditsioonidele – tublide õpilaste ja 
nende vanemate tunnustamine, 
omanäoline õpetajate päeva 
tähistamine ja kooli juubeliü-
rituste korraldamine.
   Külastusmängus „Unustatud 
mõisad“ osaledes tutvustati 
kuuel suvepäeval oma kodu-
koha ja -kooli kombestikku 
umbes 400 külastajale. Maire 
oskab enda kõrval teisi koostööle 
suunata, haarata kaasa, samas 
kõikjal ise aktiivselt osaledes ja 
organiseerides.
   Tähelepanuväärne roll on tal 
kodukandi ajaloo ja vaatamis-
väärsuste tutvustamisel oma 
õpilastele. Kõigeks selleks on 
ta otsinud ja leidnud võimalusi, 
viinud läbi mitmeid edukaid 

projekte. Jõuab palju ja teeb 
palju.
   Koolijuhina oli Maire 
Lemberg aus, õiglane ning 
tähelepanelik. Ka oma tööd 
logopeedina teeb ta südamega 
ja loominguliselt.
   Maire Lemberg on Palupera 
valla haridus-, sotsiaal- ja kul-
tuurikomisjoni esimees. Ta 
on kuulunud ka eelnevatesse 
vallavolikogu koosseisudesse 
ning ikka ja jälle valutanud 
südant Palupera valla haridu-
selu pärast.
   Hellenurme-Palupera piir-
konnas on Maire tuntud ka hea 
laulja, lilleseadja, küpsetaja ja 
sõnaseadjana. 

TERJE KORSS

Reedel, 21. septembril osalesid Palupera põ-
hikooli 6. ja 7. klassi õpilased Ähijärvel kesk-
konnahariduslikus õppeprogrammis “Järv elu-
keskkonnana”.
   Lilian Freibergi juhendamisel tutvuti järvede 
tekke ja arenguga, järvevee omaduste ja järve 
tüüpidega, saadi teadmisi Karula rahvuspargi 
ja Ähijärve elustikust.
   Kõige põnevama osa õppepäevast moodus-
tas veeselgrootute püük ja uurimine. Õpilased 
jaotusid nelja rühma, iga rühm sai töövahendi-
te komplekti (kahvad, sõelad, pintsetid, luubid, 
töölehed jne.). Suure elevusega asuti püüdma 
ja saaki tuvastama. Vesihargid, vesikirbud, kiili-
vastsed, ujurid, kaanid, teod (mudakukk, ema-
tigu), järvekarbid – need moodustasid põhiosa 
püütud loomadest. Mõnel õnnestus isegi kala-
maim kätte saada. 
   Lisaks loomadele õpiti ka järvekooslusega 
seotud taimi. Saadi ülevaade taimede jagune-
misest vöönditesse (kaldataimed, kaldavee, 
ujulehtedega ja veesisesed taimed) ning nen-
de eripärast. Kindlasti jäi kõigile meelde mürk-
putk – surmavalt mürgine taim, mille risoomid 
on seest “kambriteks” jaotunud. 
   Lõpuks tuli igal rühmal koostada järvemudel 
hangitud järveloomade ja -taimede abil ning 
seda kaaslastele tutvustada. 
   Looduses olles läksid kõhud tühjaks, lõuna-
söök maitses kõigile suurepäraselt. Bussisõit 
koju möödus paljudel magades. Oli tore, lõbus 
ja õpetlik päev, sellistest tahaksime tulevikuski 
osa saada. 
   Täname Valgamaa Keskkonnateenistust ja 
eriti Mait Kuusikut ja Lilian Freibergi, kes meile 
selle toreda ürituse korraldasid.
 

KAISA LOKK ja FRED KORSS, Palupera põhikooli 
6. klass

Keskkonnapäev 
Ähijärvel

Palupera 

Pensionäride Ühendus 

TÄNAB 

hea ja südamliku abi eest 
Helde PM Tootmine OÜ

tegevjuht Mart Nõmme 

eakate päeva korraldamisel.

Kus ja millal? 23. septembril Nõuni 
kultuurimajas. Sünnipäevapidu aitas 
korraldada Nõuni Maanaiste Selts 
ja peo tegid toredaks osalejad ise. 
Sünnipäevalaps ootas kingituseks 
sügisest lillekimpu või vahvat nunnut, 
et siis kena näitus teha.  
   Kell 12.52 algaski sügis – suurele- 
suurele värvilisele lehekuhjale tehti 
piduliste poolt ”tuul alla“ ja algas 
lõbus möll. Mis sünnipäev see ilma 
pannkookideta on! Neid olid naisseltsi 
hakkajad naised küpsetanud suure 
kuhja. Pannkooke süües ja külma 
piima kõrvale rüübates valisime 

Sügis pidas sünnipäeva
7. oktoober kell 12  tähistame EAKATE PÄEVA, esi-

nejad Kanepist, Elvast, Nõunist
16. oktoober kell 16  Täiskasvanud Õppija Nädala raa-

mes arutletakse selle üle, kes on 
täiskasvanud õppija ja millised 
on võimalused õppimiseks.

19. oktoober kell 19.30 algavad PEOTANTSUKURSUSED. 
Juhendaja Katrin Kruuse. 
Osalustasu 30 krooni.

27. oktoober kell 20.00 MAARAHVAPIDU. Tantsuks 
mängib ansambel K.O.I. 

Nõuni kultuurimajas tegutsevad ringid:
esmaspäeval kell 19.30 AEROOBIKA
neljapäeval kell 11 EAKATE KLUBI
neljapäeval kell 19 LINE-TANTS
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 15-20 saab mängida 

koroonat ja lauatennist.

Info: Kalev 5139 071, Marika 5346 5648

Nõuni kultuurimajas

16. oktoobril kell 16 

Täiskasvanud Õppija Nädala üritus
Mis on täiskasvanute õpe?

Info: Kalev 5139 071.

KULTUURIÜRITUSED 
Nõuni kultuurimajas

parima pannkoogimoosi. Igal osalejal 
oli kaks häält ehk kaks tammetõru ja 
selle ta pistis enim meeldinud moosi 
hääletuspurki. Parimaks osutus tädi 
Mareti metsmaasika-mustikamoos. 
   Nagu sünnipäeval ikka, nuputasime 
viktoriinivastuseid. Vaja oli ära tunda 
kodumetsas kasvavad puud lehtede 
järgi või kinnisilmi ja maitstes tunda 
aias kasvavaid köögivilju. 
   Koos mängides, tantsides ja laste-
karaoket lauldes möödus aeg kiiresti 
ja lõbusalt. Tädi Gerta juhendamisel 
trükiti kena linik kodustele kingi-
tuseks. 
   Oli vahva sünnipäev!

MARIKA VIKS,
Nõuni Maanaiste Selts

AASTA ÕPETAJA

Palupera 
põhikooli 

1.-4. klassi-
de õpilastel 

oli liiklus-
tund.
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Nõuni kultuurimajas

algavad peotantsu kursused

19. oktoobril kell 19.30 

Juhendab Katrin Kruuse

Osalustasu 30 krooni.



Otepää Gümnaasium 

   1906. aasta sügisel avati Tartus Eesti 
Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlastekool, 
Pärnus pandi alus Eesti Kooliseltsi II järgu 
segakoolile. Samalaadne õppeasutus otsustati 
luua ka Nuustakule. Vana-Otepää vallakirju-
taja ja karskusseltsi „Edasi” juht ning luuletaja 
Gustav Wulff oli esimene, kes algatas mõtte 
asutada Nuustakule kooliselts, eemärgiga 
rajada eestikeelne eraprogümnaasium. 
   Kuigi Otepää oli väga väike, suudeti seltsi 
eestvõttel kooli vajadust piisavalt põhjen-
dada. Gustav Wulff käis seltsi esimehena 
isiklikult Riias, et kooli õpperingkonna 
kuraatorilt avamisluba saada. 3. oktoobril 
1907 alustaski tegevust Nuustaku Kooli 
Seltsi Eraprogümnaasium, milles asus 
õppima 42 õpilast. Esimene koolijuhataja 
oli Jakob Kuusk, kes koostas ise ka õppe-
kirjandust. Igal aastal lisati üks klass, nii 
et 1910/11. õppeaastaks oli kool saanud 
täielikuks progümnaasiumiks ja lõpetas 
selle I lend.  
   Eestikeelse progümnaasiumi avamine 
Nuustakul oli kohalik suursündmus. Enamik 
eestlastest lastevanematest tahtis oma lapsed 
panna just sellesse kooli. Esimestel aastatel 
tuli koolil võidelda venestuse survega ja 
täita mitmesuguseid nõudmisi, aga õnneks 
jäädi püsima. 
   Alustati üüritud ruumides, kuid 1909. 
aastal suudeti annetuste, peosissetulekute 
ja laenuraha abil kuue kuuga ehitada päris 
oma maja. Gustav Wulff ostis koolile isegi 
klaveri, mille eest selts pidi hiljem järk-järgult 
tasuma, kuid kuna seltsi majanduslik järg 
oli kehv, pole kindel, et summa talle üldse 
tasutud sai. 

   1919. aasta juulis saadi pärast pikki läbi-
rääkimisi luba gümnaasiumiklasside järk-
järguliseks avamiseks. Nuustakut peeti liiga 
väikeseks, et tagada kvalifitseeritud õpetajate
kaader ning õppe- ja majanduslik baas, ent 
ometi suudeti need väited tagasi tõrjuda 
ning kool jätkas gümnaasiumina. I lend 
lõpetas 1924. aastal.
   1930. aastate keskel sattus gümnaasium 
raskustesse,  kool arvati avalike gümnaa-
siumide võrgust välja ning tegutses mõne 
aasta taas progümnaasiumina. 1930. aastate 
lõpus õnnestus otepäälastel siiski gümnaasium 
taas avada. II maailmasõja järel ühendati 
Otepää algkool ja gümnaasium Otepää 
Keskkooliks, mis tegutses sellise nime all 
1944-1997. 
   1997. aastast kannab kool taas Otepää 
Gümnaasiumi nime. Tänaseks on Otepää 
Gümnaasium tegutsenud 100 aastat. Õpilasi 
on 520, õpetajaid 43, koolil on  õpilaskodu. 
Tegutsevad spordi-, tantsu-, liikumisrüh-
mad, mudilas-, laste- ja poiste- ja hobi-
koor, võetakse osa aineolümpiaadidest ja 
spordivõistlustest, jõudumööda tehakse 
uurimistöid ja korraldatakse õpilaskonve-
rentse, tegutsevad koolimuuseum, -raadio 
ja -teater, toimub meediaõpe, korraldatakse 
üleriigilist lauluvõistlust „Viis Viimast”. Kool 
osaleb Comenius projektis ja sidemed on 
sõpruskooliga Saksamaal Tarpis. Viimastel 
aastatel on koolihooneid renoveeritud ja 
juurde ehitatud (algklasside õppekorpus 
- 2000., spordihoone - 2004., õpilaskodu 
ja huvikool - 2005. aastal). 
   Vanim eestikeelne maakeskkool elab 
edasi.

Otepää haridusloost

100100Otepää Gümnaasium

Otepää on mitmes mõttes eriline 
paik: kirjalikud allikad ulatuvad 1116. 
aastasse, siia ehitati Eesti vanim 
kivilinnus, siit on pärit üks vanemaid 
säilinud käsitulirelvi Otepää püss, 
siin õnnistati sinimustvalge Eesti 
Üliõpilaste Seltsi lipp jne. 
   Otepää hariduslugu on aga samuti 
imetlusväärne: nii väikeses asulas 
loodi alates 17. sajandist mitmeid 
koole ning 1907. aastal jõuti eesti-
keelse eraprogümnaasiumini, mida 
võib lugeda esimeseks eestikeel-
seks maakeskkooliks. 

HARIDUSE ALGUS

Otepääl on haridust antud juba 
321 aastat

Kui B. G. Forseliuse seminari esimesed 
õpilased 1686. aastal Tartule suhteliselt 
lähedal asuvates kihelkondades hakkasid 
koole looma, kuulus nende 11 õnneliku 
hulka ka Otepää. Koolmeistri nime ega 
kooli asukohta pole teada, aga kooli tege-
vus oli vilgas ning 1688. aastal olevat kooli 
lõpetanud juba 31 last.  Kui 1693. aastal tuli 
Otepääle pastoriks Adrian Virginius, kutsus 
tõenäoliselt just tema siia koolmeistriks ühe 
Forseliuse kuulsama õpilase Ignatsi Jaagu, 
kellega nad mõlemad pärinesid Kambja 
kihelkonnast ja kes töötas Otepääl kuni 
1699. aastani. 
   Köstrikool, valla-, kihelkonna- ja minis-
teeriumikoolid tegutsesid Otepää mail ka 
18. ja 19. sajandil. 
   1987. aastal avati Otepää hariduselu 
300. aastapäevale pühendatud E. Taniloo 
kujundatud mälestuskivi ja pronksist aabit-
sakukk Otepää Gümnaasiumi peasissekäigu 
kõrval.  
 
Gümnaasium

1905. aasta revolutsiooni tulemusena lubati 
asutada erakoole, kus õppekeeleks on kohalik 
keel, Eestis seega eesti keel. Need koolid 
pidid ilma jääma kroonukooli õigustest 
ja riigi majanduslikust toetusest. Oli vaja 
asutada haridusseltse, kes koole majandus-
likult toetaksid. 

1907 Nuustaku Kooli Seltsi II järgu erakool 
(Nuustaku Progümnaasium)

1919 Nuustaku Kooli- ja Hariduse Seltsi 
Keskkool

1922 Otepää Hariduse Seltsi Reaalgümnaa-
sium

1923 Moodustati gümnaasiumi juurde hu-
manitaar- ja reaalharu

1924 Lõpetas Otepää Eragümnaasiumi I 
lend (12 õpilast), likvideeriti majan-
duslikel põhjustel reaalharu, kool töö-
tas edasi humanitaargümnaasiumina

1926 Otepää Haridusseltsi õigustega Era-
ühishumanitaargümnaasium

1933 Otepää (õigusteta) Eragümnaasium
1936 Otepää Keskkool
1937 Otepää Eraprogümnaasium (5.-9. õp-

peaasta)
1938 Otepää Gümnaasium, mida hakati 

taasavama järk-järgult
1940-1941 Otepää Keskkool (Otepää linna üld-

hariduslik täienduskool)
1941-1944 Otepää Gümnaasium
1944 Otepää Keskkool, 24. novembril 1944 

ühendati keskkooliga ka algklassid
1997 Otepää Gümnaasium

Kooli nimed ja 
tähtsündmused 
läbi aegade

Esimeseks Nuustaku Progümnaasiumi koolijuhiks sai 
haridusseltsi valitud Saaremaa mees �����������, kes 
töötas sellel ametikohal 1915. aastani. Pärast edasiõppimist 
Petrogradis töötas ta edasi Nuustaku Progümnaasiumis 
keemia ja loodusloo õpetajana oma elutee kurva lõpuni 
1926. aastal. 

������������ sai Nuustaku Progümnaasiumi juhatajaks 
noor mees, 24aastane endine kooli õpetaja ����������
�������. Teda peeti igati sobivaks koolijuhatajaks. Ta 
hoolitses kooli hea käekäigu eest, oli hea kõnemees, 
korraldas näitemänge, laulis ja tegutses koolijuhina.

Alates 1922. aasta augustist hakkas senine Nuustaku alev 
kandma ajaloolist Otepää nime ning koos sellega sai 
kooli nimeks Otepää Gümnaasium. Alguses reaalgüm-
naasiumina töötanud õppeasutus sai 1923. aastal nii 
humanitaar- kui ka reaalharu. 

1923.-24. aastal sattus Otepää Gümnaasium majanduslikesse 
raskustesse: suleti gümnaasiumi eel- ja paralleelklassid, 
jäeti ära ka reaalharu ja kool töötas edasi 5-klassilise 
humanitaargümnaasiumina. Kooli direktoriks oli pärast 

Otepää Gümnaasiumi direktorid
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����������������������

F. Klementi lahkumist Otepää pastor 
�������������������� (1923-1926). 
Õpetajaid töötas koolis kaheksa ümber, 
nad vahetusid sageli. Õpilaste arv oli 
tõusnud 1919/1920. õppeaastaks 322ni, 
nüüd aga vähenes. 

Aastail 1926-1934 oli kooli direktoriks �������
�������, kel oli õpilaste hulgas suur 
autoriteet. Sageli pöördusid gümnasistid 
oma muredega just direktori poole. 

Kooli direktoriks aastail 1934-1936 oli 
Konstantin Vanik, kes oli õppinud ja 
lõpetanud Nuustaku Progümnaasiumi. 
1920. aastatel oli ta tõlkinud soome kir-
jandust. 

�������������������i juhtis taas kooli 
aastail 1936-1937 ja 1942-1943.

1937. aasta jaanuarist sai direktoriks ������
����������

Esimeseks sõjajärgseks direktoriks alates 
1944. aasta 15. oktoobrist sai endine Tapa 
Keskkooli õpetaja ����������. Ta töötas 
sellel ametipostil 10. oktoobrini 1947.

Pärast tagasihoidliku A. Bergi taandumist 
suunati direktoriks Venemaa eestlane 
Linda Dejeva. Sel ajal toimus õpetajate ja 
õpilaste järel nuhkimine. Kadus usaldus 
direktori vastu, kahtlustavalt hakati suh-
tuma üksteisesse. Kõigele lisaks laskis 
direktor hävitada kooli arhiivi vanema 
(Eesti Vabariigi perioodi) osa. 

Uueks direktoriks kinnitati 1951. aastal endine 
Ulila Keskkooli direktor �����������. A. 
Sirol pidas lugu koolis töötavatest õpetaja-
test, arvestamata nende päritolu, ei sallinud 
pugejaid ja silmakirjatsejaid. Ta tegutses 
oma tõekspidamiste ja pedagoogivaistu 
järgi, ei täitnud pimesi parteitöötajate 
poolt antud korraldusi, mis aga viis teda 
rajooni juhtivate parteitöötajate silmis 
ebasoosingusse. Nii juhtuski, et aus ja 
sirgjooneline pedagoog, hea organisaator 
Alide Sirol vabastati Otepää Keskkooli 
direktori kohalt 1956. aastal. 

Märkimisväärse osa keskkooli perioodist oli 
direktoriks ���������� (1956-1989), 
kelle ajal valmis uus koolimaja (1961), 
tegutsesid eriklassid (muusika, sport, 
kodu-uurimine, kunst), alustas tegevust 
kooli muuseum, arendati sõprussuhteid 
teiste koolidega ja pandi alus mitmele 
praeguseni püsinud traditsioonile, nagu 
näiteks kooli aastapäevade tähistamine 
ning kuld- ja hõbelennu kokkutulekud, 
õpetajate päev jne. 

3. juunil 1989 valis kooli volikogu direktoriks 
Valga Rajooni Hariduskoondise juhataja 
����������, kuna Heino Mägi siirdus 
vanaduspensionile. Sepp tegi ära märki-
misväärse töö arvutiõpetuse juurutamisel 
koolis: rajas ajakohase arvutikabineti, 
korraldas ümber kooli asjaajamise ja 
põhidokumentatsiooni vormistamise 
arvuti kasutamise baasil. Ka viis ta läbi 
õpetajatele mitmed arvutikursused. 

   Alates 1997. aastast nimetati Otepää Keskkool 
ümber Otepää Gümnaasiumiks. Harry 
Sepp aitas kaasa kooli juurdeehituse 
püstitamisele, organiseerides selle piduliku 
nurgakivi paneku 14. septembril 1998.

   Sepp lahkus Otepää Gümnaasiumi direktori 
kohalt oktoobris 1999.

Uueks direktoriks kinnitati oma kooli aja-
looõpetaja ����������. Tema direktoriaas-
tatesse langes hulk kaalukaid ettevõtmisi: 
6. oktoobril 2000. aastal avati koolimaja 
juurdeehitus – algklasside tiib, 2002. 
aastal alustati vana koolimaja põhjalikku 
renoveerimist, vahetati välja põhihoone 
kõik aknad, ehitati ümber riidehoiuruumid 
ja rajati kohvik.

4. oktoobril 2002, kui tähistati kooli 95. 
aastapäeva, pandi nurgakivi uuele spordi-
hoonele, mis valmis 2003. aasta lõpuks ja 
avati pidulikult 30. jaanuaril 2004. Alustati 
internaadi renoveerimist ja õpilaskoduks 
muutmist. Riina Raja ajal töötati palju 
ka koolielu sisuliste küsimuste kallal, 
valmisid arengukava, kooli õppekava ja 
hulk teisi põhidokumente. Riina Raja 
lahkus Otepää Gümnaasiumist ja Otepäält 
2004. aasta suvel. 

2004/2005. aastal täitis Otepää Gümnaasiumi 
direktori kohuseid senine õppealajuhataja 
�������������.

2005. aasta augustis valiti Otepää Gümnaasiumi 
direktoriks ����������.

Väljavõtte kroonikamaterjalidest tegi HEIVI TRUU
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33 aastat koolijuhina on auväärne 
etapp meie kooli 100aastases 
ajaloos. Direktorid on kõik omalt 
poolt palju andnud – muidu ju 
ei saakski seda ametit täita, kuid 
Heino Mägi teeneid meie hari-
dustempli kujunemisel oleks patt 
alahinnata. Olgu siinkohal lühike 
meenutus sellest legendaarsest 
koolimehest vaid ühest vaatenur-
gast – koolijuhi positsioonist.
   Heino Mägi alustas koolidirek-
torina hariduspõllu kündmist 1. 
septembril 1956, jäädes sellele 
ametile truuks 1. oktoobrini 1989. 
Tunnustatud koolmeistri enda 
sõnul tuli selleks, et saada heaks 
direktoriks, läbida “mitu sõela”. 
Oli ta ju oma ametisse astumisel 
vaid 27 aastat vana.
   Kuidas suutis noor direktor end 
õpilaste hulgas maksma panna, 
jäädes samas ka rangeks autori-
teediks, selles on ehk tänapäeva 
pedagoogidelegi palju õpetlikku. 
Üheks populaarsuse põhjuseks 
on minu arvates kindlakäeline 
noorte juhtimine klassivälise 
töö kaudu. 
   Heino Mägi tööaastate jooksul 
kujunesid Otepää Keskkoolis 
välja väga tugevad õpilasorgani-
satsioonid. Kuigi praeguse Eesti 
Vabariigi poliitilises olustikus 
tunduvad need tagantjärele ehk 
väga “punased ideoloogiad”, 
kujundasid just need välja õpi-

laste aktiivse ellusuhtumise. 
Paarikümne aasta vältel kasvas 
sellelaadsest tegevusest välja 
ettevõtlik ja organiseerimisvõi-
meline põlvkond Otepää noori, 
kes praeguses Eestis on kõrgetel, 
auväärsetel ametikohtadel. 
   Koolidirektori initsiatiivil 
loodi neil aastail mitmeid sõp-
russidemeid teiste koolidega. 
Vastastikused külaskäigud olid 
ühed oodatuimad sündmused 
kogu kollektiivile. Eriti head 
suhted olid 1970.-80. aastatel Läti 
koolidega, mille raames toimusid 
kontserdid, näitused, vahetati 
joonistusi, käsitöid. Head suhted 
olid ka mitmete Eesti koolidega 
nagu Nõo, Põlva, Tartu III ja 
VIII Keskkool. 
   Nendest toredatest sideme-
test kasvas välja kohvik-klubi, 
kus külalisi käis Eesti Raadiost, 
ajakirjade toimetustest, teistest 
noorteklubidest. Mainimata ei saa 
jätta ka selliste ürituste silmaringi 
arendamise funktsiooni, sest 
noored kohtusid riigi-, spordi-, 
kunstitegelastega, ning tava-
liselt lõppes õhtu ikka hariva 
viktoriiniga.
   Tähtis roll oli aastatel 1971-88 
kooliraadiol, mille kaudu edastati 
kogu oluline info ning mille 
saatetegijate hulgast kasvas välja 
mitmeid samalaadsele erialale 
truuks jäänud inimesi.
   Tänapäeva kontekstist lähtudes 
peab kindlasti tähelepanu pöö-
rama mitmele valdkonnale, mille 
heade traditsioonide algatajaks 
tuleb kahtlematult pidada Heino 
Mäge ning mille järjepidevust on 

märgata ka tänasel hetkel tänu 
meie tublidele vilistlastele. 
   Esimene valdkond on vaiel-
damatult sport. 1970. aastatel 
alustati koolistaadioni ehitamist ja 
kuigi nii õpilased kui õpetajad olid 
aktiivselt asja kallal, ei jõutudki 
selle valmimiseni. Siiski said sel-
lega koos alguse meie kooli oma 
näo kujundamised. Olgu selleks 
kasvõi igakevadine spordipidu, 
kus tehti kokkuvõtteid aastasest 
tööst, autasustati paremaid ja 
esitati spordialaseid numbreid. 
Sellel peol esinemine oli igale 
õpilasele auasi. 
   Neil aastatel töötas mõnda aega 
ka spordiklass, millest kasvas 
hiljem välja juba spordikooli 
osakond.
   Teine järjepidevuse sümbol 
on praegune muusikakool, 
mille eelkäijaks võib pidada 
Otepää Keskkooli muusikak-
lassi ja paljusid muusikakollek-
tiive. Tänapäeva koolinoortele 
võiks ehk hetkelgi silmad ette 
teha tolleaegsed kooliorkestrid 
“Künkad” ja “Küngaste poisid”, 
kes sisustasid kooli puhkeõhtuid. 
Nende kollektiivide ridadest on 
välja kasvanud nii mõnedki hiljem 
kultuurielus tuntuks saanud 
persoonid. 
   Soositud üritused olid ka kahe-
võistlused, kirjanduslikud konkur-
sid ja kõnekooride võistlused. 
   ”Me mitte ei austanud õpilastena 
oma direktorit, vaid meis valitses 
aukartus, sest mõistatuseks jäi 
see, kuidas üks koolijuht suutis 
haarata nii paljut: olla direktor, 
anda ajalootunde, avada kõiki 

kooliüritusi, istuda igal kontserdil 
esireas ja plaksutada kõige kõve-
mini, laulda ja tantsida, kiita ja 
noomida. Siis veel kultuurimajas 
üritustel sõna võtta, paari panna 
ja kadunukesi matta. Pean ausalt 
tunnistama, minu põlvkonna ja 
isiklikult minu jaoks on ta direktor 
suure algustähega. Tema mak-
simalism on edasi kandunud ta 
tublimatesse õpilastesse. Ja kes 
meist ei tahaks tubli olla!?” Nii 
on Heino Mägi suhted noortega 
lühidalt kokku võtnud õpilane ja 
hilisem alluv ning kolleeg Marika 
Paavo.
   Loomulikult kujuneb direk-
tori nägu oma alluvate kaudu. 
Direktor Mägi on korduvalt oma 
kõnedes ja kirjutistes rõhutanud, 
et kooli hea maine sõltub iga 
õpetaja arengust, mida ise ei 
tarvitsegi endale tunnistada.
   Suurim tunnustus koolidirek-
torile on see, kui alluvad temast 
ülivõrdes räägivad. Olgu siin-
kohal tsiteeritud kunagist eesti 
keele õpetajat Asta Krevaldit: 
”Tema suurimaks plussiks loen 
oskust kollektiivi kokku liita, ise 
võimalikult kõigis ettevõtmistes 
osaleda initsiaatori ja organisaa-
torina. Heino Mägi on tohutu 
töövõimega inimene, väga mit-
mekülgsete teadmistega, suur 
Otepää ja oma kooli patrioot, kes 
ka praegu (mitmeid saatuselööke 
trotsides) valutab südant kooli 
pärast ja jätkab oma kirjatöid, et 
talletada kõik kodukohaga seotu 
tulevastele põlvedele.”

Väljavõte MARLEN PAAVO (vilistlane 
aastast 2006) ajaloo uurimusest.

Otepää Gümnaasiumi 100. aastapäevaks 
ilmub raamat „Otepää Gümnaasium 1907-
2007. Saja aasta koolikillud”. Koostasid Hei-
no Mägi ja Heivi Truu. Nagu pealkiri ütleb, 
on tegemist peamiselt mälestuskildudega, 
eesmärgiks pole seatud tervikliku ajaloolise 

ülevaate andmist. Mõtteliselt võib raamatu 
jagada neljaks osaks: ajalooline ülevaade, 
direktorite, õpetajate ja vilistlaste mälestused. 
Igaüks kirjutas sellest, mis talle oluline tundus 
ja nii, nagu paremaks pidas. 

Heino Mägi alustas koolimälestuste kogumist 
juba 50 aastat tagasi, mitmed vilistlased on 
kooliajale tagasi vaadanud kuldlennu kokku-
tulekul käies. Erinevatel aegadel kirjutatu võib 
stiililt olla erinev, aga Eesti ajalugu ning Ote-
pää Gümnaasiumi lugu sealhulgas ongi selli-
ne. Kõige värskemad mälestused pärinevad 
2007. aasta lõpetajatelt. Kõikidest kildudest 
kokku kujuneb üsna hea ülevaade sellest, mil-
line meie kool sajandi vältel on olnud. 

Koostajad on tänulikud kõigile, kes mingil 
moel oma kaasabi osutasid.

1. Helve (Kruus) Sarapuu, 25. lend - 
1952
(Katkendid H. Kruus-Sarapuu raamatust 
„Puu mõõdab inimest”. 2005)

1952. aasta 1. mail – rahvusvahelisel töörah-
vapühal – otsustas kooli direktsioon korral-
dada mairongkäigu. See oli Otepääl, umbes 
paari tuhande elanikuga väikelinnas, tavatu 
ja naeruväärne ettevõtmine. Abituurium 
boikoteeris seda üritust. Pingutasin mälu, et 
meelde tuletada põhjust, miks meie, toon-
ased abituriendid, marssima ei läinud, miks 
me õieti protestisime? Mu tollane pinginaa-
ber värskendas mu mälu. Oli kevad. Saime 
kolm järjestikust puhkepäeva. Olime enamasti 
maalapsed, kes elasid Otepääl ja kodus käi-
sid nädalavahetusel. Igaühel meist olid omad 
plaanid, kuidas vabu päevi kasutada: kes 
tahtis kodus lillepeenraid korda teha, kes pidi 
isal aitama küttepuid saagida, kes tahtis kalale 
minna.   
   Maidemonstratsioon pidi toimuma keskmi-
sel vabal päeval ja oleks kõik ettevõtmised 
nurjanud. Nii siis juhtuski, et kõigil 11. klassi 
õpilastel küpses salaplaan linna rongkäigu-
le mitte minna. Eks igaüks mõtles, et tema 
puudumist ehk ei märgatagi. Küllap olid abi-
turiendid ka tsipake julgemad kui nooremad 
õpilased. Nii juhtuski, et abituuriumi väikese-
arvuline seltskond puudus maidemonstratsi-
oonilt täies koosseisus. Niisiis ei olnud tege-
mist organiseeritud protestiaktsiooniga, vaid 
juhusega. Sellest tuli aga palju pahandust. 
Olime kooli juhtkonna välja vihastanud ja pi-
dime vastu võtma karistuse. Kui me pühadele 
järgnenud tööpäeval pahaaimamatult kooli 
läksime, rivistati kogu koolipere klasside kau-
pa meie poolt tasandatud väljakule üles, abi-
turiendid käsutati kooli ette ning pidime vastu 
võtma noomituse.

Saja aasta kooli-
killud raamatus

Katkendid raamatust

loe edasi lk.13



Meie kooli lugu
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Otepää Gümnaasiumis on võimalik olnud 
eestikeelset haridust omandada alates aas-
tast 1907. Viimased 46 õppeaastat 100st 
on möödunud juba kooli  peahoones. Selle 
aja jooksul on haridusasutust juhtinud 14 
direktorit; praegu kannab seda ametinimetust 
Aivo Meema, kes, nagu ka 18 õpetajat 45st, 
on Otepää Gümnaasiumi vilistlane.
   Sel aastal alustas õppetööd 519 õppurit. 
Nende seas on abituriente 41, oma esimese 
aabitsa ja uhke koolimütsi said kätte aga 
ainult 28 koolijütsi. Kõige suurem klass on 
sellel aastal Xb, kus on 31 õppurit. Väikseim 
aga IXc oma 6 õpilasega.
   Otepää Gümnaasium on Valga maakonnas 
2007. aasta riigieksamittulemuste põhjal 

esimene, Eesti koolide seas aga 53. kohal. 
Keskmine punktisumma oli 86,4; kõrgeim 
sooritus 100le punktile (Ott Kartau – eesti 
keel). 2006/2007. õppeaastal õnnestus edukalt 
viitele õppida 81 õpilasel.
   Koolimajas on 33 klassi, lisaks aula ning 
2004. aastal valminud uhke spordihoone, 
mis pakub 200le huvilisele võimalust kaa-
saelamiseks. Seal toimuvad võrk-, korv- ja 
rahvastepalli turniirid, peale selle saab ennast 
treenida ka kahes erinevas jõusaalis.
   Gümnaasiumi kõrval, kunagises koolihoones, 
asub muusikakool, kus õpib 13 õpetaja käe 
all 81 last. Viimases ehk seitsmendas klassis 
käib hetkel 6 noort.       
    Otepää Gümnaasiumis tegutseb 55liikmeline 

 
 lastekoor, 26st noorukist koosnev hobikoor, 
29 õpilasega poistekoor ning mudilaskoor. 
Meie koolis on toimunud juba viis aastat 
konkurss Viis Viimast, millest võtavad osa 
oma kooli lapsed ning lauluhuvilised teis-
testki maakondadest. Kõik meie laulukoorid 
omavad I kategooriat, osaletud on kõikidel 
laulupidudel.
   Juba terve sajandi on Otepää Gümnaasium 
pakkunud teadmisi kõikidele õpihimulistele 
lastele. Iga aasta toob endaga kaasa midagi uut, 
kuid on arve, mis ei muutu kunagi ning mis 
jäävad alatiseks meie kooli iseloomustama.

ELISE JAASKA, JANE REHA (XIb)

Meie kooli vaim
Ühel klassiõhtul paar aastat tagasi kohtusid 
praeguse IXa klassi õpilased meie kooli 
vaimuga. Ega nad kohtumise hetkel veel 
teadnudki, et see koolivaim on, aga mõni 
aeg hiljem selginesid muljed ja nüüd teavad 
noored täpselt, milline see olend välja näeb.
   „Mis vaimust te sonite?” küsib kindlasti 
nii mõnigi teie hulgast. Aga igal linnal, igal 
kohal, igal inimeselgi pidavat olema oma 
kaitsevaim, nii ka meie saja-aastasel koolil, 
kuidas ta muidu nii vapralt püsinud oleks? 
Kummaline on vaid see, et kooli vaimul on 
mitu eri välimust. Veenduge ise.

Meie kooli vaim elab kooli pööningul. Tal 
on pikad punased juuksed, aga ta saab vas-
tavalt tujule oma välimust muuta. Igatahes 
meeldib talle asju peita ja mõnikord neid ise-
gi näpata. Kõik asjad viib ta pööningule oma 
kambrisse ning paar korda on nende hulgas 
olnud ka mõned õpilased, kes siis põhjuseta 
puudumise kirja saavad. Kui koolist on miski 
või keegi kadunud, suundub direktor pöön-
ingule tagaotsimist korraldama.
   Vaimu saab näha siiski vaid küünlavalgel 
29. veebruaril igal kolmega jaguval aas-
tal. Saja aasta jooksul on kõik direktorid 
püüdnud teda minema ajada, aga tulutult. 
Vaim kuulub kooli juurde nagu õpetajad ja 
õpilased.

ANTTI JAANISTE, VILJAR MITT, KRISTJAN 
EICHELMANN

Pühendatud Otepää 
Gümnaasiumi 
100. sünnipäevale

Kes ütleb mulle, kust tõuseb päike?
Kes õpetab mind liitma-lahutama?
Kes mõistab, et olgu ma suur või väike,
pean terve elu ainult õppima?
Kuhu tulla, kui kodust jääb väheks?
Kuhu argipäeviti suunduda?
Kes ootab mind ikka,
kui kodu jääb tühjaks?

See on kool, kes aitab mul muutuda.

Õpetaja meil tarkust jagab, 
hätta ei jäta kedagi.
Isegi, kui mõistus mul veel magab, 
armastust ja hoolt jätkub mullegi.
Kool on koht, kuhu tuleb tulla,
mil aeg on küpseks saanud,
et omandada seda kulda, 
mis õpetaja ja
armsaks saanud maja
mulle pakub.

KERLI ADOV, OG abiturient
17. septembril 2007

Kaunite Lõuna-Eesti kuplite vahel, sinetavate 
järvesilmade läheduses, eemal suurlinna 
kärast ja närvilisest siginast-saginast asub 
soliidses eas Tarkusetempel. Sada aastat 
teadmiste jagamist ning viieteistkümne 
koolidirektori töö ja vaev on sellest vaimu-
varamust kujundanud Otepää piirkonna 
teise kodu hetkel pea kuuesajale tarku-
senõudjale.   
   Ajaloohõnguline kool on aastakümnete 
vältel oma sõbrakäe ulatanud kõigile õpi-
himulistele noortele kaugemalt ja lähemalt. 
Põlatud pole kedagi, kes vähegi teadmisjanu 
üles on näidanud.
   Kodukandi ajalugu, turismikoolitus, head 
sportimistingimused, mugav õpilaskodu, 
kooliteater, meediaklass – need on vaid 
vähesed tänapäeva tõmbenumbrid, millega 
võime hiilata. Lauluvõistlus Viis Viimast 
ning tublid solistid ja laulukoorid pole 
tundmatud ühelegi muusikahuvilisele 
eestlasele. 
   Merepinnast kõige kõrgemal asuva Eesti 
linna koolina on paslik, et auhindu on 
toodud aineolümpiaadidelt maakonnast 

ja vabariigistki. Kõrged on ka riigieksamite 
tulemused ja suur kõrgkooli pääsenute 
arv. 
   Jumekas loodus ja talvepealinna tiitel 
inspireerivad iga õiget koolijütsi. Oleme 
uhked oma vilistlaste üle, kel pole häbi 
tunnistada, et nad on lõpetanud just meie 
kooli. Oskar Kruus, Toomas Suuman, Aivar 
Pilv, Mart Juur, Marju Länik, Arne Ader 
on vaid mikroosake meie koolist võrsunud 
suurkujudest. Ajal, mil trendikaks on muu-
tunud nimelised kivid, saaksime meie oma 
kuulsuste nimedega kividest laduda suure 
osa koolimaja seinast.
   Kena traditsioonina seob Otepää 
Gümnaasiumi lõpetanuid sõrmus, millel 
on karu kujutis. Igas Eestimaa nurgas ja 
piiri tagagi leidub keegi, kes kannab seda 
kui armsa kooli sümbolit.
   Energiasammas annab jõudu, suusaradade 
lähedus tervist, Oma Kooli Vaim õpihimu 
ja tegutsemistahet. On seda jätkunud sajaks 
aastaks, jätkub veel sadadeks aastatekski.

TIIA LEHISMETS ja MARIKA PAAVO

Meie nägime 
vaimu, kes 
töötab nii ööl 
kui päeval. 
Koolipäeva-
del ta luurab 
õpilaste järel 
ja vaatab, kui-
das need tun-
de rikuvad ja 
kaaslasi kiu-
savad. Selle 
kõige üle on 
tal isegi hea 
meel, sest 
siis pole tema 
arvates koolis 
igav. Öösiti 
nuhib ta direktori kabinetis, tuhnib tähtsates 
paberites ja surfab internetis. Kui tal igav 
hakkab, murrab ta sisse e-kooli ja paneb las-
tele paremaid hindeid juurde. Viisi siiski mit-
te, sest õpsid ei raatsi neid ise panna ja siis 
oleks koerustükk kohe märgata.
   Kõige rohkem meeldib tal olla sööklas ja 
toitu rikkuda. Prae kõrvale mahla ta ei luba 
panna ja keedukartulid jätab kõvaks. Spor-
dihoones käib ta sageli kangi tõstmas, sest 
üks õige vaim peab ju tugev olema. Aga 
ükskord jäi ta kangi alla kinni ja administraa-
tor päästis ta sealt välja. Oleks olnud ikka 
otsatu kurb, kui vaimuke sinna pidanuks 
jääma. Kes siis vahetundide ajal kohvikuletil 
friikaid pugiks ja kohvi luristaks?

STEN-JAANIS ALL, KRISTJAN SARV, SANDER-
TIIDRIK SARVIN 

Meie majavaimu tujud muutuvad kiiresti. 
Kõige rohkem meeldivad talle algklassi põn-
gerjad. Kord oli ta ühe kõige ulakama nende 
hulgast ära varastanud, et too talle krutskeid 
õpetaks. Vastutasuks söötnud ja jootnud 
vaim põnni väga lahkesti. Sellelt lapselt meie 
vaimust teada saimegi.
   Vaim on sama vana kui kool. Tema hing 
müüriti esimese koolimaja seina, et ta iga-
vesti meid kaitseks. Siiski tundub ta meile 
kummalisena, sest uuemal ajal olevat tema 
lemmiktegevuseks saanud öösiti radikate 
vahelt näritud nätsu korjata ja seda mõnuga 
süüa.

KARL LAASIK, MARGOT PETERSON

I rida vasakult: õppealajuhataja Terje Aasaroht, Kirsti Vuks, Ene Vister, Maive Pulles, Kaja Oja, direktor Aivo Meema, õppealaju-
hataja Anneli Vetka, Kaire Ojavee, Pille Lassmann, Maret Heitur, Krista Kapp, Merike Laiv, Ene Ever. II rida vasakult: Pille Möll, 
Kaja Raud, Tiiu Sander, Kaidi Palmiste, Terje Huik, Rutti Kirbits, Ene Raak, Krista Aigro, Heli Laikask, Helle Tallo, Anu Kikas, 
Egle Tintse, Triin Tõld. III rida vasakult: Ülle Kümmel, Kerri Rauk, Anu Saluri, Tiia Rootsma, Ülle Ernits, Tiia Lehismets, Eve El-
jand, Tiie Jaaniste, Anneli Kompus, Aita Kalde, Liia Soe, Silva Hinnobert, Marge Kaiv, Peeter Mändla. IV rida vasakult: Kalev Aig-
ro, Ilder Tallo, Urve Volmer, Krista Sunts, Heivi Truu, Vilve Maide, Marika Paavo, Toomas Vijard, Toomas Palmiste, Virve Kiivit, 
Imbi Neimann. Pildilt puuduvad: Malle Sibul, Ilme Laas, Evelyn Ainlo, Ene Must, Tiiu Maasik, Ilse Ivanova, Ursula Erik, Sirje Kõiv, 
Jelena Salumaa.
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Kas mõte olla pedagoog tekkis Teil 
juba varases nooruses?

Ma arvan, et lasteaias ja ehk isegi  algklassides 
tahtsin ma saada kosmonaudiks, nagu paljud 
lapsed tol ajal. Oma teadliku elu algusest 
mäletan tahet midagi teha, kedagi suunata 
ja õpetada. Meie käisime tol ajal üksteist 
talve koolis. Teie peate käima kaksteist. Nii 
et pigem tekkis see tunne gümnaasiumi 
lõpupoole. 
   Ja võib-olla andis sellele mõttele kinnitust 
ka see, et kui mina koolis käisin (jätkub 
väike arutlus teemal „Kui Mina veel…”) 
oli kombeks ka õpilastel tööl käia. Meie ei 
käinud mitte ainult töö-ja puhkelaagrites, 
vaid sebisime-otsisime ka muid töökohti. 
Mul on õnnestunud töötada pikki aastaid 
Otepää Vetelpäästejaamas, kus tuli teha 
lastele ka ujumise algõpetuse kursuseid, 
ja eks ma noore inimesena sain esimesed 
tuleristsed seal.
   Kindlasti aitasid sellele kaasa ka minu 
esimene klassijuhataja Alma Jäär, kes on 
Marge Kaivu (OG bioloogiaõpetaja ja 10.B 
klassi juhataja - toim.) ema. Ja näiteks on 
veel mu klassijuhataja olnud Heili Võsso, 
kes süstis minusse teatripisiku. 

Mis Teid siis selle töö juures köi-
dab, miks Te seda teete?

Pärast Otepää Keskkooli lõpetamist läksin 
Tartu Riiklikusse Ülikooli. Tegelikult tahtsin 
minna õppima bioloogiat, sest sel ajahetkel 
oli mu suur kiusatus kalakasvatus. Tegelikult 
on kalapüük praegugi mu suurim „haigus”. 
Aga õpetaja töö… 
   Käisin ülikoolis ja sain hoopis keemiaõpe-
tajaks ning peagi leidsin end taas selle vana 
tuttava kooli seinte vahelt, ainult et seekord 
õpetaja rollis. Õpetasin keemiat ja mõnda 
aega sõjalist algõpetust. Sõjaline algõpetus ja 
riigikaitse ei ole võrdusmärgiga. Riigikaitse 
ei ole puhtalt militaarne. Siis otsustasin 
ühel hetkel minna tööle Soome, elasin ja 
töötasin seal 5 aastat.
   Suure kaarega olen jälle jõudnud tagasi 
kooli. Algul asusin tööle direktori ase-
täitjana majandusalal ja pärast seda, kui 
tollane direktor Riina Raja otsustas lahkuda 
parematele jahimaadele ja olla avatud 
uutele väljakutsetele, otsustasin proovida 
uut rolli.

   Seda õpetajarolli, mis oli tollal, kui mina 
ülikooli lõpetasin, ja seda, mis on praegu, ei 
saa üldse võrrelda või samastada. Olukorrad 
on väga erinevad ja tänane kool on minu 
arvates õpetajatele tõeline väljakutse.

Tuginedes oma, (see tähendab noore õppuri 
kogemustele), võin julgelt väita, et õpetajad 
saavad hästi hakkama. 
Selle peale kostis direktori suust selge ja 
kõlav jah-sõna:

Otepää Gümnaasiumis ON väga head 
õpetajad. Õpetaja-õpilase koostöö tulemus 
on näha ka riigieksamite tulemustes, mida 
küll oskuslikult, aga ühekülgselt näidatakse 
Eesti Ekspressis, sest lisaks neile tulemustele 
on koolis ka palju muid asju. 
   Riigieksam EI OLE elus põhiline asi, küll 
on ta üks faktor, mis näitab, et koostöö õpi-
lase ja õpetaja vahel on hea, ja see koostöö 
on meie koolis aasta-aastalt paranenud. 
Kolm aastat tagasi olime 101. kohal, siis 
olime 77.-81. kohal ja sellel aastal 53. kohal. 
Sellise tulemuse üks alustalasid ongi õpe-
taja-õpilane.
(Noogutasin tunnustavalt ja lisasin: ”Siis on meil 
ju väga hästi, head õpetajad ja koostöövalmid 
õpilased.”)

Te olete meie kooli juhtinud paar 
aastat. Kindlasti on teil välja kuju-

nenud oma visioon sellest koolist 
5 aasta pärast. Kui palju ja mis on 
meie koolis selleks ajaks teisiti? 

Otepää Gümnaasiumi õpilane (lõpetaja) 
SAAB elus hakkama. See on ainus visioon, 
mis mul on, ja selle teostamiseks on veel 
nii palju teha. Jätkuvalt teha. See töö ei 
saa iial otsa. Meie lõpetaja ei pea olema 
president või miljonär. Igaüks valib oma 
tee, ükskõik mis ametit ta peab. Kui ta teeb 
seda hästi ja saab elus hakkama, ei jää elu 
hammasrataste vahele, siis on kool oma 
eesmärgi täitnud.
   Otepää kooli lõpetajaid, kes on Eesti 
üldsusele väga tuntud, on palju. Tavaliselt 
öeldakse Aivar Pilv, Mart Juur, Jaanus 
Raidal, Urmas Ott, Henn Ruubel, Anne 
Linnamägi, Marju Länik, Toomas Suumann. 
Neid on nii palju, et ma ei julgeks kedagi 
teistest esile tõsta.

Miks õpilased tulevad siia kooli 
õppima, miks nad peaksid seda 
tegema?

Sest meie koolis pakutakse konkurentsivõi-
melist haridust!

Toredast vestlusest direktoriga süüvis minusse 
teadmine, et me koos moodustame ühtse ja üks-
teist mõistva kollektiivi. Meie intervjuu lõpus 
ütles direktor väga mõjuvad sõnad: ”Ei 
ole meie aega. Ei ole teie aega. On meie 
ühine aeg.”

“Püüame teha kõike väga hästi, aga välja tuleb nagu alati”(loe: hästi)
Pärastlõunane kohtumine Otepää Gümnaasiumi direktori Aivo 
Meemaga, ajakirjaniku rollis vastne meediaõpilane Grete Kõiv (X b).

Meie kooli direktor

O
te

pä
ä 

G
üm

na
as

iu
m

 1
b 

kl
as

s, 
M

A
RK

U
S 

KO
M

PU
S

Otepää Gümnaasiumi ajaloost on meelde 
jäänud paljud tähtsad inimesed: direktorid, 
õpetajad, õpilased ja teised töötajad. Nad kõik 
vajavad üksteist – direktor vajab töötajaid, 
õpilased vajavad õpetajaid ning vastupidi. 
   Kuid keda peavad Otepää Gümnaasiumi 
81. lennu abituriendid kooli alustaladeks? 
Kooli alustala tähendab tugevat põhja ja 
kindlat püsimist. Esimene õpetaja ehitabki 
vajaliku aluse järgnevateks aastateks. Tema 
annab jõu ning ka tahtmise õppida. 
   Tänu Ene Raagule tunneb suur osa 12.b 
klassist, et õppimine on vajalik kogu eluks. 
Abituriendid on õppinud õpetajatelt tähtsaid 
elukogemusi. Tiiu Sander näitab, mida 
tohib ja mida ei tohi kokku segada, ning 
Urve Volmer õpetab, et kahvliga pistikupesa 

kallale minna ei ole tark tegu. Tänu Ülle 
Kümmelile teavad õpilased, kus asub Eestis 
Mustla ja Austraalias Murray jõgi. Marge 
Kaiv peab kõiki bioloogiat õppivaid õpilasi 
oma kolleegideks ning Ene Ever, keda kar-
detakse tema jõulisuse ja ranguse pärast, on 
tegelikult õiglane ning tore õpetaja.
   Nende ja paljude teiste märkimisväärsete 
inimeste tõttu kõnnibki meie kooli praegune 
direktor Aivo Meema rõõmsa näoga ringi, 
tervitades oma õpilasi ning õpetajaid ja 
ülistades Otut – meie kooli sümbolit.
   Paljud õpetajad kohkusid, kui kuulsid, 
et õpilaste jaoks on just nemad meie kooli 
alustalad ning kui me oleme siit läinud ning 
alustanud oma tõelist elu, on nemad ikka 
meie mälestustes. Õpetaja Marge Kaivu 

eesmärk on aidata õpilased jalule ning olla 
optimistlik ja klassi ette astuda alati rõõm-
sameelselt. Bioloogia on raske, kes ikka teab 
nii täpselt neid desoksüribonukleiinhappeid 
ning muid keelt sõlme ajavaid sõnu. Seega 
valitseb õpilasi tihti segadus ning negatiivsed 
hinded on kerged tulema. Ega õpetaja 
sellepärast veel käega löö, vaid stimuleerib 
noori uuesti ning paremini tööle.
   Keemiat tuleb hästi osata, et mitte valede 
koostisainete puhul midagi õhku lasta. Selle 
tunni jaoks on meil parajalt nõudlik ning 
ülihea huumorisoonega õpetaja Tiiu Sander, 
kelle arvates on õpilased tema valinud kooli 
alustalaks, kuna ta on siin kaua olnud ning 
teeb oma tööd alati südamega. Seal, kus tema 
abi vaja, on ta alati kohal nagu 5 kopikat.

   Õpilaste üks lemmikaineid on kindlasti 
kehaline kasvatus, kus pole vaja eriti oma 
ajusid ragistada ning seda ainet annavad 
meile abielupaar Ilder ja Helle Tallo. Õpilased 
käivad tihti oma probleemidega nende jutul, 
kuna nemad on elu rohkem näinud ning 
jagavad alati meile oma tarkusi ning oskusi, 
et me saaksime edaspidises elus paremini 
hakkama.
   Meie mäludesse on sööbinud kindlasti ka 
väga positiivne ning alati rõõmust pakatav 
algklasside õppealajuhataja ja perekonnaõpe-
tuse õpetaja Terje Aasaroht - töö hoidvat 
hinge noorena. Tema koostöö noortega on 
väga hea. Perekonnaõpetuse tunnid on alati 
huvitavad ning naljakad. Noored pole veel 
kuulnud kõikidest maailma asjadest, mis 
puudutavad suhteid, ning tema harib meid 
selle koha pealt. Neid õpetusi meenutatakse 
kindlasti veel ka kümne aasta pärast.
   Meie tubli ning õiglase direktori kõrval 
paistab silma Otepää gümnaasiumi õppea-
lajuhataja ning üks inglise keele õpetajatest 

Kuidas sattusite Otepää 
Gümnaasiumi õpetajaks?

See on väga suur juhus. Aastal 1998, kui 
õppisin veel ülikoolis,  rääkis minu tuttav, 
kes töötas Pühajärve Põhikoolis ajalooõpe-
tajana, et Otepää Gümnaasiumis ei ole 5.-7. 
klassil ajalooõpetajat. September oli juba 
alanud, tunnid jäid lihtsalt ära. Mõtlesin 
mõne päeva, helistasin koolidirektorile ja 
järgmisel päeval tulin kohale. Mulle anti 
õpikud ja järgmisel päeval, 15. septembril 
andsin oma elu esimese tunni. See tund on 
siiani hästi meeles.

Millised olid esimesed emotsioonid 
seoses Aasta Õpetaja tiitliga?

Suur üllatus. Ma ei ole enda tegevusega nii 
rahul, et võiksin seda tiitlit väärida.

Miks just Teid valiti aasta õpeta-
jaks?

Ma arvan, et see on seotud tegevusega kooli 
läheneva sünnipäeva heaks. Olen tõepoolest 
tegelenud erinevate projektidega alates 
ilmuvast raamatust, stendidest ja  ajaloo-
konverentsist ning lõpetades Forseliuse 
Seltsi suvekooliga. Kas oli ka muid põhjusi, 
seda ma ei tea.

Milline peab olema Aasta Õpetaja?

Kui mõtlen nende Aasta Õpetajate peale, 
kes meie koolis on selle tiitli saanud, siis nad 
on tõesti oma ala suured asjatundjad, samas 
väga head suhtlejad. Nad on mitmekülgsed 
inimesed. Minu meelest see tiitel eeldab 
mitmekülgsust ja asjatundlikkust erinevates 
valdkondades, huvi maailma, sealhulgas 
haridusprobleemide vastu. Nii olen kogu 
aeg mõelnud, aga nüüd ei oska küll arvata, 
kui palju ma ise õigele sellele vastan. Eriti 
valmistab muret see, et ei ole piisavalt aega 
ja energiat oma klassi jaoks, aga eks ma 
üritan paremat.

Mis köidab Teid Otepää 
Gümnaasiumi juures?

Otepää võlus mind oma ajaloolise pärandi ja 
minevikuga. Tundus eriti toreda väljakutsena 
tulla just siia ajalugu õpetama. Kujutasin 
ette (ja kujutan siiani), et   suudan midagi 

Intervjuu 

AASTA  ÕPETAJAGA  2007 
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– Anneli Vetka. Kui teatasime talle, et teda 
on peetud üheks meie kooli alustalaks, 
üllatas see teda ning ta tunnistas, et tegu on 
väga suure tunnustusega ning on meeldiv 
kuulda, et ka teda mainiti. Tema arvates 
tuleb teha seda tööd, mida ta on valinud ning 
mis on talle meelepärane, väga korralikult. 
Selline tunnustus annab ainult jõudu edasi 
minna.
   Koolimuuseumis saab alati kohtuda Tiiu 
Maasikuga, kelle ülipositiivne külalislahkus 
tekitab hea tuju terveks päevaks. Küsimusele, 
miks just teda peetakse üheks meie kooli 
alustalaks, vastas ta viibates käega igale 
poole: “Asjad räägivad enda eest.” Ennast 
ta eriliseks alustalaks ei pea, aga lausub veel, 
et kui tema andis koolis kunstiõpetust, oli 
väga palju erinevaid näitusi. Ja kunstiringis 
ei käinud ükski õpilane sunniviisiliselt, vaid 
suurest huvist.
   Kui peale tunde on kuskil kuulda laste 
laulu, ei ole raske arvata, et see kostab muu-
sikaklassist, kus Eve Eljandil on taas uus 

koorilaul käsil. Õpetaja Eljand on meie 
koolis töötanud alates 1981. aastast ning 
peab ka seda üheks põhjuseks, miks teda 
alustalana on ära märgitud. “Alustalad on 
püsiväärtused ning kõik need laulukollektiivid, 
mida olen juhendanud, on püsiväärtused. 
Igas korralikus koolis peaks olema vähemalt 
üks korralik koor.”
   Oma huumorisoone, ranguse ning sihi-
kindlusega on õpilaste meeltesse sööbinud 
ka matemaatikaõpetaja Ene Ever, kes on 
meie koolis töötanud 28 pikka aastat. Andes 
ühte raskemat ainet – matemaatikat, ei 
saa ta unustada distsipliini ning oma aine 
õpetamisel laskub õpilase tasemele. “Üritan 
õpilasi mõista ja neid alati aidata. Usun, et 
avatus, asjade läbirääkimine ja head suhted 
viivad elu edasi.”
   Direktor Aivo Meema imestas, et just teda 
peetakse kooli üheks alustalaks: “Kool ei 
ole ainult hoone või hoonete kompleks, 
vaid protsess, kus õpilase, õpetaja ja kooli 
juhtkonna ühise töö tulemusena lähevad ellu 

tublid koolilõpetajad. Jätkuvalt olen kindel 
selles, et Otepää Gümnaasiumi õpilane peab 
saama elus hakkama. Kindlasti me kõik 
koos anname koolile näo. Pigem väidaksin, 
et alustalad oleme kõik ja koos me teemegi 
koolist kooli.”
   Õpetaja Urve Volmeri arvates on tema 
alustalaks nimetamise põhjus ehk see, et ta 
on kõige staažikam õpetaja meie koolis ja 
varasemast just kuulsaks saanud oma ranguse, 
põhimõtete ja korranõudmisega. Kindlasti 
ka sellepärast, et füüsika on üks raskemaid 
aineid koolis. Neid, kellel on huvi füüsika 
vastu ja tahavad sellest rohkem teada, aitab 
õpetaja Urve alati. 
   Emakeeleõpetaja Marika Paavo on siin 
koolis samuti väga kaua figureerinud, sest on
õpetajate Urve Volmeri, Tiiu Sanderi, Aita 
Kalde ja Tiiu Maasika järel staažilt järgmisel 
kohal. Eesti keel ja kirjandus avaldavad ehk 
rohkem muljet kui mõni reaalaine. Põhjuseks 
võib olla ka see, et ta puutub peale tunde 

kokku ka väga palju klassivälise tööga ning 
enamasti kujunevadki soojad suhted just 
huvitegevuses. Õpetaja Marika Paavo enda 
arvates on ta juba koolilapsest peale andnud 
sellele koolile endast tükk tüki haaval ära.
   Kuna kõhumured on koolilapsel ikka 
esmatähtsad, siis pole üllatav, et üheks kooli 
alustalaks peetakse koolikohvikut ja selle 
töötajaid. Meie kallid kohvikutädid aga ise 
väidavad, et kohvikus ei ole mingisuguseid 
privileege ja nende jaoks on kõik inimesed 
võrdsed. Lapsed peavad kasvama normaal-
selt ja arvestama ka teistega. Kui käitutakse 
nendega hästi, siis vastavad nemad samaga. 
Kõige suuremaks tunnustuseks neile on 
see, kui neid käiakse vaatamas ka siis, kui 
kool on läbi, ja neid peetakse oma murede 
usaldusväärseteks kuulajateks.

Alustaladega vestlesid:
LIINA KUTSAR (XIIa), TAMBET LEOPARD (XIIa), 
MERLI HEITUR (XIIa), KERLI ADOV (XIIb), KADI 

REHA (XIIb)

Õpetajatele ei omistata just eriti 
tihti aunimetusi või tiitleid. Ometi 
antakse 1993. aastast meie vabariigis 
välja koolide silmapaistvamatele 
pedagoogidele kõlava nimega tiitlt 
Aasta Õpetaja, seda nii riigi- kui 
ka maakonnatasandil. Meie koolis 
on selliseid koolmeistreid tänase 
seisuga 7, kellest Maila Värk peab 
küll hetkel juba noore pensionäri 
põlve.

Muusikaõpetaja Eve Eljand sai selle 
auväärse tiitli 1995. aastal. Tema 
väidab, et kuigi hetketunded on 
meelest läinud, kohustab see tiitel 
praegu ennast kokku võtma. Kui 
vahel tuleb meelde, et on sellise 
tiitli saanud, siis see tõstab moti-
vatsiooni ja siis ta mõtleb, et peab 
ikka preemia vääriline olema. Tol 
aastal olevat huvitav olnud ka see, 
et terve vabariigi peale sai selle tiitli 
tervelt 3 muusikaõpetajat. Seda ei 
juhtu eriti tihti. 
   Tiitli sai Eve Eljand enda sõnul 
asjaolude heade kokkulangemiste 
tõttu. 1995. aastal oli ju laulupidu 
ja lastekoor saavutas I kategooria. 
Tõenäoliselt mängisid suurt rolli 
selle tiitli saamises ka töötulemused 
ja head saavutused erinevatelt kon-
kurssidelt.

Bioloogiaõpetaja Marge Kaiv väitis 
aga järgmist: „Meeldiv tunne, et 
märgati. Kindlasti andis ja annab 
ikka veel motivatsiooni juurde. 
Aasta õpetaja tiitel on ju üks õpeta-
jaksolemise väheseid tunnustamise 
vorme ning seetõttu tunnen ka 
natuke uhkust, et mulle selline 
tiitel on antud.
   Küllap mul oli tol ajal olemas roh-
kem optimismi ja rõõmsameelsust. 
Tegutsesin aktiivsemalt ka väljaspool 
kooli olevate projektidega ning 
kindlasti mängisid mingit rolli ka 
head tulemused olümpiaadidel.” 

Algklassiõpetaja Ene Must oli 
meeldivalt üllatunud, kui sai Aasta 
Õpetajaks: „Olles algklasside õpetaja, 
on mul kahju sellest, et meelde jääb 
lastele siiski viimane klassijuhataja. 

Kuigi ka minu roll on tähtis, sest 
mingi aluse oma edasiseks eluks 
saavad nad siiski oma esimestest 
kooliaastatest. Ma olen kuri ja range 
õpetaja ning kavatsen seda joont ka 
edaspidi ajada. Arvan, et see saigi 
põhjuseks, miks just mind tol korral 
Aasta Õpetajaks valiti.”

Tuntud logopeedi Krista Suntsi 
esimene selle tiitliga kaasnev reakt-
sioon oli üllatus: „ Sellel vahetunnil, 
kui toimus Aasta Õpetaja valimine, 
teatati mulle, et kõrvalkabinetis on 
mulle tähtis kõne. Jõudes sinna, 
avastasin, et pole mingit tähtsat 
kõnet. Minu üllatus oli suur, kui 
mulle saabus kutse Aasta Õpetajate 
pidulikule tseremooniale. 
   Tänan oma kolleege, kes just minu 
kasuks tol korral otsuse langetasid. 
See tiitel on mulle andnud juurde 
enesekindlust ja tunnustust. Ma 
arvan, et sain selle just tänu asjaolule, 
et ma olin lõpetanud magistriõppe 
ja toonud kooli abikooli lugemiku, 
millest on suur kasu lugemisraskus-
tega õpilastele.”

Eesti keele õpetaja Marika Paavo 
on saanud Aasta Õpetajaks kahel 
korra1. 1993. aastal anti seda tiitlit 
välja päris esimest korda ja mõtte 
algatajad olid tema oma klassi õpi-
lased. Uudist hoiti kuni avalikusta-
miseni väga suures saladuses. „Olin 
ikka päris segaduses, sest tundsin, et 
minu kõrval on väga palju tublisid 
õpetajaid, kes ometi oleksid võinud 
selle tiitli saada. 
   Aastal 2005 üllatusin lihtsalt sel-
lest, et teist korda ei saa ju ühte 
inimest ometi sama saatus tabada. 
See tiitel toob ühest küljest kaasa 
suurt südamerõõmu, kuid kasvatab 
ka vastupanuvõimet eestlasliku 
kadeduse suhtes. Samas ei muutu 
midagi. Tööd teen ikka samasuguse 
pühendumisega nagu varem. Ja 
ausalt öelda võiks meie koolis igal 
aastal anda välja kümnetele õpeta-
jatele selliseid tiitleid. Kahjuks saab 
see õnnelik olla vaid üks.”

Mõtteid kogusid SIIM LASSMANN (X b) ja 
KRISTI ROHTLA (X a)

Meie Aasta Õpetajad

ära teha selleks, et õpilastel tekiks huvi ajaloo ja 
eriti oma kodukoha vastu. Kuidas me siis ikka 
siin elame ja oleme, kui ei teagi, mis koht see 
selline on?! 
   Üsna kiiresti sai mulle selgeks, et siin on enne 
väga palju ajalooalast tööd tehtud, aga materjali 
leidub ikka, et seda tööd jätkata. 
   Mul on olnud ka väga meeldivad kolleegid 
ja siin koolis on olnud tore töötada, aga kõige 
rohkem olen siia püsima jäänud ilmselt õpilaste 
pärast. Alati on klasse või üksikuid õpilasi, kes 
sunnivad rohkem pingutama ja kelle tõttu tahad 
ka ise ennast täiendada. Kõige positiivsemad 
mälestused jäävad just nendest õpilastest, kes 
esitavad küsimusi ja kes on millestki rohkem 
huvitatud. Neid on ju loomulikult igas koolis, 
aga kuna mul puudub võrdlusmoment, ei saa 
ma öelda, et kuskil mujal on parem. 
   Mulle tundub, et õpetajatöö ei ole selline töö, 
mida teed paar aastat ja siis vahetad selle ameti 
millegi vastu välja. Siin tulevad kasuks järjepi-
devus ja kogemused. Esimesel aastal ei saavuta 
tavaliselt ükski õpetaja supertulemusi. 

Milline on olnud Otepää Gümnaasiumi 
parim aasta?

Mõnes mõttes mulle meeldis väga õppeaasta 
2005/2006, võib-olla toonaste abiturientide 
tõttu. Samas tundub, et esimesed viis aastat 
olid kõige raskemad, sealt edasi on olnud kõik 
peaaegu võrdselt toredad aastad. Vähem auru 
läheb korra loomisele. 
   Kui ma suvel stende koostasin, siis tundus, et 
aasta 2002 oli tõeliselt huvitav aasta. Kool tähistas 
oma 95. sünnipäeva, toimus hästi palju üritusi 
ja kõikvõimalikke ettevõtmisi. 

Mida ootate õpilastelt?

Kõige suurem eesmärk on leida partnerlust 
vaimse arengu tasandil ja seatud eesmärgi 
nimel. Tahtmist ja viitsimist ootan ka. See, kas 
võimeid on või ei ole, pole oma teha. Tahtmist 
saab aga ikkagi kujundada. Kui tahtmist on, võib 
saavutada tegelikult kõike.

Millised on õpetaja elukutse plussid?

Kõige suurem pluss on igapäevane koostöö 
paljude erinevate noorte inimestega, kes on 

tegelikult partnerid ja õpetavad samamoodi 
õpetajaid. 
   Mina olen õpilastelt palju õppinud. Võib-
olla see ei paista välja, aga tegelikult see on 
nii. Mõnikord meeldivad mulle järelevasta-
mised, eriti siis, kui saab õpilastega pikemalt 
vestelda. See, missugune on inimene tunnis, 
võib kardinaalselt erineda sellest, milline on 
ta väljaspool tundi. Kui vestelda nelja silma 
alla, siis muutub ka suurim kraabeldaja 
toredaks inimeseks ja välja võib tulla hoopis 
üllatavaid asju, mille järel suhtumine muutub 
ja mõned pinged kaovad hoopis.  
   Pluss on ka see, et rutiini ei teki, sest õpilased 
on alati uued. Isegi kui räägin samadest 
asjadest, vaatan õpilastele otsa ja räägin 
seda ikka teisiti kui eelmisel aastal. Ajalugu 
– nii imelik kui see ka ei tundu – muutub 
pidevalt. Õpikuid muudetakse, seisukohad 
muutuvad, peale selle lisandub pidevalt uusi 
sündmusi. 

Mida sooviksite meie koolile sünni-
päevaks?

Koostööd. Igas mõttes: õpetajate vahel, 
õpilaste ja õpetajate vahel, õpilaste vahel. 
Oleme üks meeskond, peame suhteid hoidma 
ja kui võimalik, siis parandama, sest suhetest 
sõltub kõik. Üks asi on see, et te õpite koolis 
valemeid, reegleid ja palju muud, aga nagu 
Mart Juur kooliraadio intervjuus väljen-
das, õpitakse koolis tegelikult  suhtlemist ja 
kaasinimestega arvestamist. Elus tuleb ette 
igasuguseid inimesi, mõni meeldib rohkem, 
mõni vähem, kuid me võiksime hakkama 
saada nii, et teistele teadlikult haiget ei tee. 
   Palju õnne ja koostööd!

Intervjueerisid 
TRIIN TIGANE ja GREETE ROOP (XI b klass)

Heivi Truu
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OMA KOOL –
maagiline kõla selles sõnas.

See on me töö ja vaev,
igapäevane rõõmukilluke,
mis tihti jääb tusapilvede varju.

See on ühtekuuluvustunne-
sina vastutad minu 
ja mina sinu kordaminekute eest.

See on vereside-
meid seob miski nähtamatu nabanööriga
nii tugevasti teineteise külge,
et sinu õnn on ka minu
ja minu rõõmud kuuluvad sulle,
MU OMA KOOL!

MARIKA PAAVO

On märkimisväärne, et meie 
koolis töötab väga palju 
õpetajaid, kes kunagi olid 

siinsamas tublid nohikud või rõõm-
sad rüblikud. Otepää koolil on 
olnud meeldiv kollektiiv ja endised 
lõpetajad on väga hästi sulandunud 
kooliellu õpetaja rollis.

 Terje Aasaroht: “Esimesel aastal 
oli halb tunne, kuna paljud vanad 
õpetajad töötasid nüüd kolleegidena. 
Ei teadnud, kuidas nende poole 
pöörduda, aga inimene harjub 
kõigega.”
 Tiia Rootsma: “Töö on töö. 
Võib-olla sellega seoses suurem 
vastutus koolis, sest ikkagi oma 
kool.”
 Kaire Ojavee: “Väga hea tunne. 
Alguses oli raske. Õpetajatest on 
saanud kolleegid, aga sellest sai 
kiiresti üle.”
 Marika Paavo: “Mina ei ole kunagi 
erilist vahet tundnud. Mina alustasin 
oma koolis pedagoogina kohe pärast 
kooli lõpetamist, õigemini juba 
viimases klassis. Minu vanemad 
kolleegid aitasid sulanduda õpetajate 
kollektiivi, et ma tunneksin ennast 
pesamunana ülihästi. 
   Praegu ma tunnen ennast paljudes 
asjades võib-olla rohkem vastutavana 
kui juhul, kui ma poleks selle kooli 
laps. Ainult 7 aastat minu elust ei 
kuulu sellele koolile.”
 Aivo Meema: “Väga hea on 
näha, kuidas noored muutuvad ja 
ajalugu liigub. Enda nooruses tehtud 
koerustükid näivad lapsikud, kuid 
polnudki väga hullud, võrreldes 
tänapäevaga. Tore on näha, et 
tööl on mõned õpetajad mu oma 
koolipõlvest ja et meie vahel ei ole 
õpilase ja õpetaja suhet. Varem 
saadud kogemused on väärt, et 
neid arvestada oma töös. On hea 
näha, et Otepää Gümnaasiumil 
läheb natukenehaaval hästi.”
 Krista Sunts: “Alustada oli raske, 
kui need õpetajad, kes mul olid, 
on nüüd kolleegid. Nüüd on see 
kadunud. Ring sai täis.”
 Aita Kalde: “Ma olin õpilane 
selles koolis ammu-ammu ja ühtegi 

minuaegset õpetajat ametis enam ei 
ole (va. Heino Mägi, kes vahetevahel 
käib koolimajas). Nagu ma mäletan, 
oli sel kaugel ajal minu jaoks üle-
saamatu raskus öelda oma endisele 
õpetajale SINA. Võttis ikka jupi 
aega harjumist ja laveerimist teie 
... sina vahel, enne kui asi paika sai. 
Õpetajate toas hoidsin ikka ennast 
rohkem varjulisse paika (õpilase 
instinkt – mitte silma jääda!).”
 Ene Must. “Praegu väga hea, 
 rahul ja meeldiv tunne. Alguses, 
siia kooli tulles, oli raske suhelda 
õpetajatega, kellest said kolleegid. 
Tagasi sai tuldud ikka ema ja isa 
tõttu ja seega ka õpetajaks mindud 
Otepää Gümnaasiumi.”
 Marge Kaiv: “Tore ja kindel 
tunne. Tuttav kool ja kolleegid. 
Orienteerumisega koolis raskusi 
pole ja ei häiri, et kolleegid olid 
varasemad õpetajad. Tean vähemalt, 
kellelt abi küsida.”
 Ene Vister: “Väga hea tunne on 
olla õpetaja samas koolis, kus olin 

kunagi õpilane. Muidu töö, nagu 
töö ikka.”
 Krista Kapp: “Hea oli siia tulla. 
Alguses oli raske ainult see, et tuli 
harjuda endiste õpetajatega, kes 
nüüd said kaaskolleegideks. Ainuke 
raskus oligi neile äkki „sina” öelda, 
vanadest aegadest oli teietamine 
juba sisse jäänud.”
 Kaidi Palmiste: “Hea kodune 
tunne, kuna juba siia kooli tööle tul-
les teadsin Otepää Gümnaasiumist 
nii mõndagi (paljusid õpetajaid, 
kooli traditsioone, ajalugu ja muud 
kooliga seonduvat). Ka klassiruum, 
kus ise praegu tunde annan, oli 
minu koduklass viimased 8 aastat 
mu kooliajast.”
 Tiie Jaaniste: “Tööd alustada 
koolis, milles oled õppinud, oli 
raske. Kuidas suhelda õpetaja-
tega, kellest nüüdseks olid saanud 
kolleegid? Hästi imelik oli TEIE 
asemel SINA öelda. Alguses võib-olla 
isegi natukene kahetsesin, et tulin 
tagasi samasse kooli, kus õppisin. 

ehk Mis tunne on olla õpetaja selles koolis, 
kus kunagi tuli olla õpilane?

�������������������������������

Nüüdseks on arvamus ammugi 
muutunud. Hästi mõnus on olla 
õpetaja koolis, kus olen ise õppinud. 
Hea on õpilastele rääkida, milline 
oli kool ja õpilased sel ajal, kui ise 
sai koolis käidud. Samas on ka 
uhke tunne olla õpetaja koolis, mis 
tähistab 100. sünnipäeva. Tore on 
omaaegsete õpetajatega kooliaega 
meenutada. Olen enda tehtud 
valikuga väga rahul. Mõnus on 
olla õpetaja OMA KOOLIS.”
 Rutti Kirbits: “Mul ei olnud siia 
väga raske tulla, kuna olin seotud 
OG õpetajatega. Tegin nendega 
koostööd juba enne siiatulekut. Kui 
ma siia tööle asusin, ootas mind 
ees väga sõbralik kollektiiv. Eriti 
sain julgustust tollaselt direktorilt 
Heino Mäelt. Samuti sain palju 
abi paralleelklassi juhatajalt Linda 
Kaskelilt. 
   Sellel aastal täitub mul 20 aastat 
siin koolis töötamisest. Tore on olla 
just oma kooli õpetaja! OG võib olla 
uhke, sest praegused lõpetajad on 

tulnud aegade jooksul siia tagasi 
õpetajaks. Kohates oma endisi 
klassikaaslasi, küsivad nad ikka, 
et kuidas koolil läheb. Olen väga 
uhke, et saan vastata: “Hästi!“ Tore 
on töötada oma endises koolis!”
 Ülle Ernits: “Tunne on hea. 
Tulin siia peaaegu kohe pärast kooli 
lõpetamist ja olen olnud kokku 22 
aastat õpetaja selles koolis. Algul 
kartsin, sest ei teadnud, milline on 
õpetajate suhtumine. Hästi palju 
tuge oli endiselt direktorilt Heino 
Mäelt. Põhjus, miks sai tagasi tuldud, 
on ikka see, et sünnikoht ja terve 
elu on siin. Muidugi meeldib amet 
ja seega meeldib kõik.”
 Triin Tõld: “Polegi mingit eri-
list tunnet. Võib-olla ainult see, et 
kooliajal olin üks pahade tüdrukute 
hulgast. Ei teadnud, kuidas õpetajad 
reageerivad sellele, et nüüd olen 
õpetaja. Aga nad olid sõbralikud ja 
küllap unustanud selle, milline olin 
koolis. Tegelikult oli kerge kohaneda. 
Peamine ongi just õpetamine ja 
sellega toimetulek.”
 Anu Saluri: Mõnus tunne on 
siin kohata veel kolme õpetajat, kes 
mulle tarkusi on jaganud. Nad on 
endiselt energilised ja nooruslikud. 
Tore, et minuga koos töötab siin nii 
palju koolikaaslasi – see on meie 
koolile kahtlemata uhkus! Oma 
kooliaastatest saan meenutada ainult 
head. Praegu mõnes klassis tunde 
andes meenuvad toredad seigad ja 
krutstükid, mida meie õpetajatele 
tegime ja siis võin tõdeda: ajalugu 
kordub!
 Maive Pulles: “Imetore on oma 
koolis olla õpetaja rollis. Muidu 
poleks ma ju siia tulnud, kui ma 
seda ei naudiks.”

Küsisid
BIRGIT VOOLAID (XIa), MARI-LIIS 

MÜHLBERG (XIIa), KARMEN ALATALO 
(XIIa), WILLI PASTAK (XIIa)

 

„Koolirõõm on punapalgne; koolirõõm on 
sajajalgne.”

Koolirõõm on:
 rõõmsameelsed, tegutsemistahtelised ja 

avalad õpilased,
 koostöövalmid lapsevanemad,
 heasoovlikud ja toetavad kolleegid,
 heatujulised ja arusaavad ülemused.

TIIE JAANISTE

Rõõmu teevad siirad ja ausad lapsed Ia klassis, kes 
tahavad veel õppida ja kellele meeldib koolis käia. 
Soe tunne on ka siis, kui need õpilased, kes on juba 
kooli lõpetanud ja olen neil esimene õpetaja olnud, 

huvilised. Tänased juubelileheküljedki on osaliselt 
nende kätetöö. 
   Noorte „ajakirjanike” abiga käivitus meie koolis 
eelmisel õppeaastal kooliraadio, millel on olnud täh-
tis funktsioon kooli 100. juubeli ettevalmistamisel. 
Aasta jooksul on kõlanud mitmeid raadiosaateid 
nii kuulsatest vilistlastest (intervjuud Mart Juure, 
Jaanus Raidali, Arne Aderiga), aga ka õpetajatest 
ning õpilastest. Suurim tunnustus oli meile II koht 
kevadisel vabariiklikul kooliraadiote konkursil. 
   Sel aastal loodame taastada kooliajalehe ning 
osaleda ka sellel võistlusel. Ja suurim rõõm on see, 
et meediat õpivad need noored, keda see tõeliselt 
huvitab – laiskvorstidel pole lihtsalt võimalik sellega 
tegeleda ja õnneks on nad valinud muud alad.

MARIKA PAAVO 

Pikemaaegsem neist on KOOLITEATER, kellel on 
eelmisest hooajast ka nimi Krapsikud. Pole midagi 
mõnusamat, kui kolmapäeviti koos paarikümne 
plikatirtsuga näitemängu õppida, etüüde sepitseda 
või niisama maailmaasju heietada. Me ei lase en-
nast isegi poiste puudusest häirida – eks tehku siis 
midagi mehisemat! Aga veel toredam on see, et 
ka õpetajad on meiega ühinenud ja lustivad sama-
moodi ühisel teatrilaval. (Olgu suure saladuskatte 
all öeldud, et homme saab neid laval näha). Ja 
pisikesi näitlejaid algklassidest tahab ikka rohkem ja 
rohkem meie lustlikku seltskonda tulla. Ka ei ole sel 
hooajal suurt muret sellega, et lavastaja peab ise 
näitemängu kirjutama. Abiturient Kerli on juba uue 
lavatüki valmis kribinud.
   Teine rõõm on MEEDIAKLASS, mis tegutseb 
teist hooaega. Sel aastal on meil lausa algajad ehk 
kümnendikud ja edasijõudnud ehk 11. ja 12. klassi 

Rõõm ja mure käivad ikka käsikäes. Tänapäeval on 
kujunenud arvamus, et koolis on raske – õpilastel 
on palju õppida, päevad venivad lohedena pikaks 
ja koolistress – see palju kirutud nähtus – haarab 
peaaegu igaüht. Noored õpetajad ei taha enam kooli 
tulla, sest lapsed on käest ära ja koolitöö ei paku 
rõõmu. 
   Vale puha! Polnud varem see rohi sugugi mär-
kimisväärsemalt rohelisem ega taevas sinisem kui 
praegu. Tuleb vaid see soojendav päikesekiir leida. 
Koolirõõmud pole kuhugi kadunud.
   Mind teevad rõõmsaks minu kaks nn kõrvalhobi. 

Pisikesed koolirõõmud
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I rida  vasakult: Terje Aasaroht, Ene Vister, Maive Pulles, Kaire Ojavee, Aivo Meema, Tiie Jaaniste, 
Triin Tõld, Krista Kapp. II rida  vasakult: Krista Sunts, Ülle Ernits, Rutti Kirbits, Marika Paavo, Kaidi 
Palmiste, Aita Kalde, Anu Saluri, Marge Kaiv, Tiia Rootsma.
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tervitavad ja mõned tulevad isegi juttu rääkima. 
   Rõõm on ka sellest, kui need õpilased, kellega 
on olnud päevast päeva probleeme ja pahandusi, 
tunnevad ja teretavad, mõned on isegi lilleõiega 
meeles pidanud. Rõõmu teevad ka praegused 9.a ja 
5.b. Ikka vaatan ja mõtlen, kuidas neil läheb ja kui-
das hakkama saavad. Ja kui õpetajad neid kiidavad, 
siis on hea tunne.

KAJA OJA

Rõõme on koolielus palju, kuid kõige eredam oli 
meile ja meie võrratult toredale mudilaskoorile 
siiski eelmise kooliaasta aprillikuu 26. päev. Selle 
päeva tähtsust hakkasime endile teadvustama juba 
peaaegu aasta tagasi, kui esitasime esimest korda 
kooriühingule avalduse sooviga osa võtta X kooli-
noorte laulu-ja tantsupeost. 
   26. aprillil toimus Valgas mudilaskoori eksam ehk 
ettelaulmine. Nii lapsi kui ka õpetajaid valdasid kor-
raga hirm, paanika, ärevus, ootus. Soov oli ju kõigil 
üks – laulda väga hästi ja pääseda laulupeole. 
   Ja me läksime, laulsime, särasime ja ... võitsime. 
Kui teatati, et meie tublid lauljad on teeninud I 

kategooria, puhkesime nutma. Lapsed ei saanud 
aru – miks? Kas tõesti läks siis halvasti? Ei, need olid 
õnnepisarad. See oli tasu tehtud töö eest. 
   Meie kooli mudilaskoor oli teinud ajalugu. Selle 
hetkega ununesid nii vaev kui ka pikad ja tüütud 
proovitunnid. Need laste kallistused, rõõmuhõisked, 
siirad näod täis rõõmu olid väärt enamat kui kogu 
maailma varandus. See oli võimas tunne! Meid 
ootas Tallinn ja laulupidu! Selle rõõmu nimel tasub 
koolis töötada! 

PILLE MÖLL ja VILVE MAIDE

Rõõmu tunnen sellistest asjadest, mis mind hin-
gepõhjani puudutavad. Mõned meeldejäävamad 
on seotud oma klassidega. Sain ühelt klassilt kutse 
oma juubelisünnipäevale. See oli väga põhjalikult 
ette valmistatud: õnnitlused, esinemised, ja väga 
ilus peolaud, lõpuks veel muusika ja tants.
   Kingitusi saada on meeldiv, aga ma ei arva, et 
need peavad kallid olema. Seda arvasid ka minu 
ühe lennu lapsed. Jõulupeod olid sellel klassil alati 
pidulikud. Nii nagu ikka – loosipakid tuli lunastada 
etteastega. Kui minu järjekord tuli, siis ei olnud mitte 
üks pakk, vaid 28. Just niipalju oli lapsi tolles klassis. 

Pakid ei olnud kallid – linik, küünal, tass vm. Olin 
väga liigutatud ja küsisin, miks nii? Ühine vastus oli 
– me kõik tahtsime pakki teha. See oli minu arvates 
kõige suurem tänu, mida üldse üks õpetaja võiks 
ette kujutada.

URVE VOLMER

Koolirõõm kolis minu juurde elama 27 aastat tagasi. 
Algul ei osanud ma Teda tähele panna. Ta oli küll 
minu kõrval, aga sageli oli Ta väsinud ja torises 
palju. Ju olin ise liiga noor ja kooselu Temaga 
harjumatu. Vahel isegi mõtlesin, et Ta lausa kiusab 
mind ja Teda polegi minu jaoks olemas. Ta ei hooli 
minust.
   Mida aasta edasi, seda rohkem puges Ta mu sü-
damesse, üha rohkem hakkasin ma Teda mõistma. 
Temast sai minu pereliige. Ta oli kaasas minuga 
tööl, kodus ja vabal ajal.
   Ta puges enne mind hommikul voodist välja, oli 
enne mind koolis kohal ja imekombel jõudis enne 
mind ka koju. Ta ootas mind vahetunnis ja vahel ka 
õpetajate toas.
   Ta mõistis mu kurbust, kui lahkusid aastate jook-
sul armsaks saanud õpilased. Siis Ta tuli, pani käe 

mu ümber ja sosistas: ”Noortel on oma tee. Las 
nad minna, sest sina oled endast kõik andnud….”
   Kui tunnid on antud, tuleb Ta minuga tänavale, 
kus koos võtame vastu “teresid” ja ajame mõne 
õpilasega mõnusalt juttu. 
   Kodus venitab Ta end mõnusalt koolikotist välja 
ja ootab kannatlikult, mil hakkan õpilaste töid pa-
randama. Ta jälgib hoolega mu tegevust, istudes 
tavaliselt mu õlal ja tundes end hästi, kui parandan 
õpilaste töid. Ta niutsatab rõõmust, kui koos kirju-
tame häid hindeid, teades, et see teeb õnnelikuks 
nii hinde panija kui ka saaja. Ta lausa trallitab ringi 
mu toas ja arvutis, paneb mõnusalt nurruma ka 
sülle pugenud kassi, kes siis klaviatuurile ronib ja 
kogu mu seni tehtud töö ainsa sirutusega nurjab.
   Õhtul, kui olen väsinud ja hädaldan, et tahaksin 
vahel ka puhata, sosistab Ta mulle kõrva: ”Maga 
hästi. Ootan sind homme jälle koolis.” Ja kadunud 
ta ongi.
   Hommikul kooli poole sammudes tunnen, et 
Ta on jälle minuga. Astun klassi ja näen õpilaste 
silmis vastu peegeldamas Koolirõõmu. Jälle on 
tahtmine olla koos Temaga. Igatsen Teda. Ei suu-
da elada Temata.

TIIA LEHISMETS

Meie kooli kõige ausamad vastused 
mistahes valdkonnast tulevad 
kindlasti algklassi laste suust. 
Veenduge ise!

Kui ma oleksin kooli-
direktor...

*Siis ma peatan jooksvad lapsed kinni.
Laura, Ia klass

*Teeksin kooli mänguasjapoe.
Reiko, Ia klass

*Siis ma oleksin väga tark ja uhke ning 
mul oleks väga suur au olla koolidirek-
tor.

Kevin, IIb klass

*Siis ma käitun õpetajatega viisakalt, 
ütlen neile, mida nad tegema peavad ja 
räägin tähtsaid asju.

Kaarin Eva, IIb klass

*Siis ma annaksin õpetajatele rohkem 
palka. Annaksin ise ka tunde, näiteks 
kehalist, ajalugu, füüsikat ja arvutiõpe-
tust. Pikapäeva rühmale annan raha, et 
nad saaksid rohkem mänguasju osta.

Jarliin, IIb klass

Siis ma oleks halb natuke, aga hea 
rohkem ja teeks üritusi ja õnnitleks sün-
nipäevalapsi. Koristajale annaks palka ja 
õpetajatele ka palka ja pensionit.

Reili, IIIa klass

*Siis ma teeksin hästi palju üritusi ja 
teeks koolis iga päev diskot.

Stever, IIIa klass

*Siis ma laseksin koristajatele ehitada 
puhkeruumi, kus nad saaksid telekat 
vaadata ja raadiot kuulata.

Kenno, IIIa klass

*Siis ma ostaksin igale lapsele oma 
arvuti ja nad saavad iga päev arvutiga 
tööd teha. Kui tuleb kontrolltöö, siis nad 
kirjutavad oma töö arvutisse.

Riin, IIIa klass

*Siis ma ütleksin peale 4. tundi, mis 
õpetajad edasi peavad tegema. Kor-
raldaksin koolis ja Otepää ööklubides 
õpilastele pidusid.

Kevin, IIIa klass

*Siis ma investeeriksin iga kuu kooli 
500 krooni ja ostaksin puutööklassi uusi 
masinaid ja korraldaksin iga kuu kinkide 
jagamist. Palkaksin vanasse koolimajja 
turvamehed, et suured poisid pättusi ei 
teeks.

Markus, IIIa klass

*Teeks nii, et tund kestab 30 minutit ja 
vahetund 25 minutit. Parimad õpilased 
saaksid tasuta koos perega Egiptusesse. 
Pinkide asemele paneksin diivanid ja 
kõigil oleks oma laud, kapp ja klass. 

Siis oleks koolis 1000 õpetajat ja 10 000 
õpilast ja kool oleks kuuli-, vee- ja maa-
värinakindel ja ei oleks elektrikatkestusi.

Hardi, IVa klass

*Iga koolipäeva lõpus saaksid kõik õpi-
lased 25 krooni.

Kristin R, IVa

*Ma teeksin kooli suuremaks ja kehtes-
taks reegli, et ka laupäev ja pühapäev 
oleksid koolipäevad. Ja kindlasti oleks 
iga päev sööklas ka magustoit.

Richard, IVa klass

Milline peaks olema 
ideaalne õpetaja?

*Ta on nagu meie ema, nagu meie 
päris ema.

Daniela, Ib klass

*Hea, suur, lahke, sõbralik, ilus, sport-
lik.

Artti, IIa klass

*Lahke, tark, natuke kuri, suur, ilus, 
natuke hea, prillidega, tore. Mängib, 
teeb häid klassiõhtuid ja teeb häid 
töid.

Helen, IIa klass

*Ta on nunnu õpetaja. Juuksed on 
lokkis, õpetaja on nagu ema ja talle 
meeldib ajakirju lugeda. 

Dagne, IIa klass

*Ta käiks meiega paljudel ekskur-
sioonidel ja õpetaks meid puid ja 
põõsaid tundma.

Romet, IIIb klass

*Ta peab pragama ja kiitma, hästi õpe-
tama ja ta peab ka puhkama. Kõige 
paremad õpetajad on täpselt sellised, 
nagu on meie õpetajad.

Getter, IIIb klass

*Ta ei tee tunnikontrolle ja kontroll-
töid. Lubab varem tunnist ära tulla, 
lubab tunnis haigutada ja ei pahanda, 
kui tunnis kaasa ei tee.

Marit, IVb klass

*Ei luba kodus üldse õppida ja ei sodi 
päevikut punase pastakaga.

Kristin, IVb klass

*Ta peaks olema meessoost ja palju 
nalja tegema. 

Tarvi, IVb klass

*Ei viruta rusikaga vastu lauda.
Johan, IVb klass

*Võtab tunniplaanist loodusõpetuse 
maha.

Birgit, IVb klass

Täname algklasside õpetajaid Kai-
re Ojaveed, Kaja Ojat, Heli Laikaske, 
Ene Raaku, Tiie Jaanistet, Ene Musta, 
Merike Laivu ja Pille Mölli, kes aitasid 
meil uurimist korraldada. Kindlasti ta-
hame ka tänada kõiki I-IV klassi õpilasi 

Lapsesuu ei valeta
tehtud töö eest. Mõni vastus kiskus 
küll suu muigele, kuid lapsesuu ju ei 
valeta.

AVE KLAIS, MONICA EICHELMANN, 
KERLI KRAAK ja TEA MÖLL (X b)

MINU KOOL

On üks koht, kus sina iga päev 
käid.
See koolimaja on mis sada aastat 
täis.
Ta rõõmu ja tarkust kõigile jagab
ja meile hea hariduse tagab.
Ning armsaks ta saab nii suurele 
väiksele,
tema ilu ja uhkus toob välja päi-
kese.

Helen Hirvesoo II a

I a klassi õpilaste esi-
mesed muljeid koolist

Esimesel koolipäeval jäi mulle meelde 
meie koolimaja. On ilus ja suur. 
Koolis on lõbus, sest saab õppida 
ja mängida. Eriti meeldib mulle 
käelise tund ja pikapäevarühm. 
Koolis on vahva käia.  

Aleksander Alev 

Ootasin väga kooli tulekut. Pidulik 
aktus meeldis mulle. Seal sain omale 
aabitsa ja kooli sünnipäevaks tehtud 
mütsi. Koolis meeldib mulle kõige 
rohkem eesti keel. Tahan hakata 
palju raamatuid lugema. Tore on ka 
vahetunnis sõpradega kohtuda. 
  Helerin Tamm 

Mulle meeldib koolis käia, kui hai-
geks jään, siis käin koolis edasi. Mulle 
meeldib, et on mitmeid ringe. Kui 
koju lähen, siis hakkan kohe õppima 
ja kõigile eraldi aabitsat lugema. 
Mulle meeldib õppida.  

Eric Jõesaar 

Lasteaed oli koolist halvem. Koolis ei 
pea magama. Koolis on head söögid. 
Siin saan palju uusi sõpru.
  Karli Kürsa

Esimene koolipäev meeldis väga. 
Aktusel kingiti meile aabits ja koo-
limüts. Minu klassijuhataja on Kaja 
Oja.
 Eliise Hõrak

Mulle meeldis kui esimesel septem-
bril pandi aktusel pähe koolimüts. 
Eriline tunne oli ka siis, kui direktor 
andis kätte aabitsa. Siis sain aru, et 
olen kooliks valmis. 
  Ketrin Kivimaa

Mulle väga meeldib siin ilusas koolis. 
Õpetaja on väga hea ja lahke. Mulle 
meeldib kõige rohkem matemaatika 
tund.
 Mia Melanie Saar

Kool on suur ja seal on palju lapsi. 
Esimesel koolipäeval sain aabitsa ja 
mütsi. Pärast aktust läksime klassi. 
Õues tehti ka pilti.  

Heleriin Rebane

Koolis on palju huvitavat. Eriti meel-
divad mulle matemaatika tunnid. 

Martin Kotkamäe

Igal aastal on üks tore päev.
See päev on meie sünnipäev.
Meie Otepää koolil pole häda,
kuigi aastaid tal on sada!
 Meie kallis koolike, koolike,
 Oled saja–aastane,
 Oled saja-aastane!

Laura Vaerand

Mulle meeldib koolis vahetund. Veel 
meeldib õppida ja aabitsat lugeda, 
sest ma ei taha rumalaks jääda. 
Koolis on lahe kohvik, sest sealt 
saab süüa osta. Pikapäevarühmas 
meeldib väljas sõpradega mängida. 
Mulle meeldib sporti teha ja laulda. 
Meie õpetaja on ilus ja hea. Mulle 
meeldib temaga ringi kõndida ja ta 
näitab meile koolimaja.  

Markus Kompus

Ma ei oodanud väga kooliminekut, 
kuid nüüd mulle meeldib koolis käia. 
See on palju parem kui lasteaias. 
  Ronek Jäär

I b klassi õpilaste mõt-
teid koolist

Õppida ei anta midagi, ainult mingeid 
kriipsukesi tuleb vedada. 

Pille-Riin Merilo

Mulle meeldib koolis, koolimaja on suur 
ja minu klass on ilus. Õpetaja on lahe, ta 
ei pahanda. Koolis on isegi lihtsam kui 
lasteaias, töövihikud on huvitavamad. 
  Karl Aarne Vihm

Kool on üks tore koht, kus saab mängida 
ja õppida.  Sandra Kutsar

Koolimaja on suur ja ilus. Alguses võis 
seal ära eksida. Saalis oli palju rahvast. 
Saalis saime kätte koolimütsid. Koolis 
on tore õppida, seal saab palju sõpru. 
Koolis on tore!   Laura Kriisa

Mulle meeldib koolis lugemine ja käeline 
tegevus. Koolis on lahedam kui lasteaias, 
sest vahepeal on vahetunnid. Vahetun-
nis saab minna õue kulli mängima. 
  Katre Krüünvald

Koolis on külm. Esimesel koolipäeval 
oli aktus ja pildistati. Anti aabitsad ja 
koolimütsid.
   Daniela Litvin

Meil on ilus klass. Meil on tore õpetaja. 
Mulle meeldib kõige rohkem minu 
õpetaja.
  Teiloora Ojaste

Mulle meeldib minu kool, sest see on 
uus ja avar. Mulle meeldib oma õpetaja 
ja oma klass. Meil on toredad õpilased. 
Mulle meeldib kehalise kasvatuse tund 
ja laulmine. 
  Tormis Laine

Koolis on tore. Meil on tore väike klass ja 
õpetajal on meie jaoks alati aega.
   Taavi Tiisler

Mulle kool meeldib. Seal leian palju sõp-
ru. Koolis saan õppida. Mulle meeldib 
matemaatika tund. Koolis ei pea lõuna 
ajal magama ja vahetunnis saab õues 
käia. Koolis saab raamatukogust raama-
tuid võtta ja kodus lugeda. 
  Marten Loog
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õpilaste kir-
jutisi leiab 
sellest alma-
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Mille nimel tasub elada?
Mille nimel tasub elada?
Et hommikused päikesekiired unest ärataks.
Et meeled vallandaks värske kohviaroom.
Et külmad veepiisad viimse une viiks.
Vot selle nimel tasub elada!

Mille nimel tasub elada?
Et jalutada kitsal metsateel.
Et kuulata igat looduse helitööd.
Et näha taamal laiuvat merevaadet.
Vot selle nimel tasub elada!

Mille nimel tasub elada?
Et kõndida tulikuumal rannaliival.
Et astuda täpselt vee ja maa piirile.
Et tunnetada, kuidas suvi minu sisse voolab.
Vot selle nimel tasub elada!

Mille nimel tasub elada?
Et lihtsalt lesida päikese käes.
Et laadida oma tühjasid patareisid.
Et mahe tuulehoog kuumusele

leevendust tooks.
Vot selle nimel tasub elada!

Mille nimel tasub elada?
Et jahedas merevees end karastada.
Et lasta laintevool end kaasa kanda.
Et näha, kuidas päike kuivatab kõik veepiisad.
Vot selle nimel tasub elada!

TRIIN TIKAN XII b

�ooliaeg on paljude inimeste mäles-
tustesse jäänud tähendusrikaste,
naljakate seikade või huvitavate per-

soonide kaudu. Olgugi, et see periood kestis
kaksteist aastat, näib õppurina veedetud aeg
lühikesena ning sugugimitte nõnda piinarik-
kana, kui ta tundus tollal koolipingis istudes.
Kuigi eredamad mälupildid pärinevad ehk
põhikoolist, siis ei saa õpetajate suunas pa-
berlennuki loopimisest saadud emotsiooni
võrrelda koolilõpetaja uhkustundega.
Gümnaasiumi lõpuklassi liikmeid on

alati koheldud kui juba mõistlikke täiskas-
vanuid. Vähemalt nõnda mitmed õpeta-
jad väidavad, ent unustavad selle tundi
tulles vahel sootuks. Samas ei saa neid
ka süüdistada, sest suur osa meist pole
veel mõistlikud ja mina isiklikult ei kavatse
täiskasvanuks hakatagi, kuna neil tundub
olevat mingisugused elamisreeglid, mil-
le järgi ma küll käia ei tahaks. Siiski seda
kaheteistkümnenda klassi õpilastelt ooda-
takse, sest nii nõuab ühiskond. Ent pole
mõtet ka liiga palju loota, abiturient teab,
mis teeb!
Imetlus on paljudele inimestele vajalik

nagu õhk ja vesi. Par excellence tarvilik
on see neile, kes peaksid mingis teatud
kollektiivis eristuma. Keda muud koolis
imetleda ja kellele kadeda pilguga järele
vaadata, kui mitte abituriendile? Noore-
mad õpilased peaksid hoolt kandma, et
ise nii kaugele jõuaksid. Selle tarvis on
neil suurepärane võimalus võtta eeskuju
oma kooli lõpuklassi imetoredatelt, aru-
katelt ja osavatelt õppuritelt, kuid selleks
on aega vaid aasta. Siis oleme läinud ning
tulevad uued ja mitte nii huvitavad. Lisaks
tõestavad abituriendid, et ohtlikus kooli-
keskkonnas pole võimatu kaksteist aastat
kainet mõistust säilitada ja elus püsida.

Nii pöördusid kirjades oma kooli
poole 7. klasside õpilased. Mõned
väljavõtted õpilaste töödest.

Tahan Sulle avaldada tänu selle
eest, mis Sa oled mulle kõik need
seitse aastat andnud. Õpetajad
on alati positiivsed ja abivalmid,
seega pole ükski tund ebahuvitav.
Nad teevad tunnis nalja ja üritavad
selle kaudu kõike paremini selgeks
teha.
Väga tore on ka see, et kõik huvi-
ringid on õpilastele tasuta. Seega
ei olene õpilaste aktiivsus ainult
rahast.

ELISE ja MERILYN

Sa oled vana, kuid ilus. Tarkust
täis, kuid elamusi ka. Sa oled mu
pika tee alustaja, aitaja. Ilma Sinu-
ta ei saaks ma ju ülikooligi sisse.
Heast tööst jääks ka ilma. Kui Sina
ei alustaks meie, väikeste kooli-
jütside teed suurde, laia maailma,
kas me saaks elus hakkama? Ma
arvan, et EI. Meie, kes täname
Sind südamest ja oleme uhked,
et õpime nii vanas ja mälestusi,
elamusi ja tarkust jaganud koolis,

4.a klassi mõtteid
TULEVIKUKOOLIST

Minu tulevikukoolis on kõikidel õpilastel hästi
suured klassid. Seal on pehme vetruv põrand
ja pehmedmõnusad tugitoolid. Pehmed toolid
ning diivanid on ka koridorides. Kooli võib
kaasa võtta kõike, mida soovid. Pinginaabrite
vahel on õhuke klaasist vahesein, mida saab
kasutada ka televiisorina.Mõlemal pool seina on
telefonid, millega saab helistada ükskõik millal
ja ükskõik kellele.
Õpetajateks on robotid.Kui lapsedmidagi vaid
tahavad, on robot-õpetaja kohe kohal ja aitab.
Iga lapse laual onka suure ekraaniga arvuti, kust
saab õppimisel abi otsida ja kui aega üle jääb,
ka internetis surfata. Kindlasti on tulevikukoolis
luksuslikud WC-d ja suur, suur ujula.

Kristin Vähi

100 aasta pärast on kool 12korruseline.1. klass
on kõige alumisel ja 12. klass kõige ülemisel
korrusel. Ülemistele korrustele saab mööda
keeruga koridore, alla aga mööda liurada.
Koolimajal on viltused klaasist seinad ja ka
põrand on klaasist. Spordihoonesse saab sõita
väikeste elektriautodega.
Igal õpilasel on õppimiseks parajalt suur kontor,
kus teda õpetab robotist õpetaja. Laual on arvuti
ja telekas.Kui lapsel läheb tunni ajal kõht tühjaks,
vajutab ta vastavale nupule ja soovitud toit ongi
ees. Koolipäev algab hommikul kell 11.

Kristel Mölder

Tulevikus külastavad lapsed kooli ainult vahe-
tevahel, et õpetajale end vahel näidata ja koos

Lapsesuu ei valeta

Tere, minu kallis kool!

klassiõhtuid pidada. Aga muidu käib koolitöö
kodudes arvuti taga. Kui laps hommikul kell
9.10 arvuti taha istub, on õpetajate jaoks töö
juba alanud. Õpetajad teevad tundideks ette-
valmistusi ja muud tarvilikku juba alates kella
8-st. Koolipäev lõpeb umbes kell 14.00.

Margit Saal

Koolis on suured ja avarad ruumid. Treppide
asemel on liftid. Klassides on videokaamerad, et
vanemad näeksid, millega laps tunnis tegeleb.
Vahetundides peavad korda robotid, et õpe-
tajad saaksid veidi puhata. Klassis on õpetajal
ratastega tool, et oleks lihtsam ringi liikuda ja
asju toimetada.

Kristjan Saar

Ma arvan, et tulevikukoolis on õpetaja asemel
robot. Lastel ei ole vaja ei õpikuid ega vihikuid,
sest kogu õppimine käib arvuti teel. Heade hin-
nete eest saab preemiapunkte,mida vahetatakse
puuviljade vastu. Koolis on ka bassein ja jäähall.
Õpilased on koolis viisakad ega kiusa teisi.
Hommikul tulevad lapsedkooli elektriautodega.
Mulle meeldiks küll käia tulevikukoolis.

Martin Vaerand

Otepää Gümnaasium aastal
2050

Aastal 2050 on Otepää Gümnaasium hoopis
teistsugune. Käib 3-D õppimine ehk õpilased
panevad kodus prillid pähe ja ühendavad need
arvutiga. Seejärel näevad nad, kuidas õpetaja
neid õpetab. Kord nädalas lähevad lapsed ka
kooli ja arutavad, mis nad sel nädalal õppinud
on. Samuti näitavad nad õpetajatele oma töid,
et hindeid saada.

Kenno Ruukel III a

Meie kool 50 aasta pärast

Meie Otepää Gümnaasium on 50 aasta pärast
nii suur, et sinna mahub umbes 1200 õpilast.
Koolis on 33 klassi ja 61 õpetajat. Kõige kõr-
gemal on kooli kõige suurem ruum nr 533 ja
seal asub ujula! Ujula katusel on helikopterite
maandumisväljak. Lapsed tulevad helikopte-
ritega kooli ja sõidavad liftiga alla oma klassi.
Tuleb päris pikk sõit! Kooli lähedal on aga nii
suur staadion, et oi-oi-oi! Veel on seal lastele
suurmänguväljak, kus on liivakastid, kiiged ja
kõikmuu. Igal lapsel on võimalik sööklasse siis
söömaminna, kui ta ise tahab.Kõik vahetunnid
on 20 minutit pikad. Veel on koolis õpetajate
ja õpilaste puhketuba, kus on arvutid, teler,
diivanid, joogiautomaadid (kohv, värskendavad
joogid) ja söögimasin.MeieOtepääkool oleks 50
aasta pärast hoopis teistsugune, aga tameeldib
mulle nii nagu ta praegu on!

Johanna Rehelem III a

Meie kool 70 aasta pärast

Otepää Gümnaasium on 70 aasta pärast palju
suurem. Praegu on koolis 43 õpetajat. Siis,
70 aasta pärast on 430 õpetajat. Igal õpilasel
on oma õpetaja, kes tal kogu aeg kõrval on.
Koolil on kindlasti oma autoparkla, autokool,
lennujaam, lennukool ja 2 ujulat auru- ning
aroomisaunade jamullivannidega.Kooli lähedal
on aga välibasseinid.

Markus Punnar III a

Usun, et abituriendid kui õpilaskollektiivi
vanimad esindajad on üle kooli kõige tar-
gemad. Ehk näib see lause liiga optimistli-
kuna, kuid tuleb tõdeda, et oleme ju meie
staa�ikamad kooliskäijad õpilaste seas
ning omandanud enim teadmisi.
Võibolla tuleks õpetajaid tituleerida koo-

li intelligentsemateks, aga valdav osa neist
on spetsialiseerunud vaid ühele alale ning
matemaatikaõpetaja ei pruugi vallata just
parimat õigekirja. Koolilõpetajate teadmi-
sed pärinevad eri valdkondadest ja tund-
uvad nagu eelmine päev õpitu. Eks tee ju
seesugune tiitel, kooli targim, uhkustund-
ele pai.

���Gümnaasiumi lõpetamine, millega igaükshakkama ei saa, on lausa tähtsündmus.
Seetõttu tuleks abiturienti vaadelda kui lahin-
gust tervena naasnud sõdurit. Läbi raskuste
saavutati eesmärk! Olgugi, et sõda pole veel
läbi, tähendab lõptunnistuse kättesaamine
uutele võtlustele julgelt vastu astumist. Lõ-
puklassi õpilase kirev elu, mis koosneb vaba
aja sisustamisest lõbustustega ja koolitööst,
väärib tunnustust, sest igaüks ei oska end
mitmeasja vahel jagada, vältimaks kõrbemist.
See aga võib juhtuda, olles koolilõpetajate
üks ohtudest, mis enne eksameid võib saa-
tuslikuks saada.
Lõpuklassi õpilasel pole kunagi kerge.

Leevendust pakub koolikaaslastest
üleolek, mida nimetatakse inimlikuks pa-
heks. Ette võib tulla raskusi, ent arvesta-
des gümnaasiumilõpetaja hiilgavat võimet
erinevatest olukordadest võitjana väljuda,
tuleb tõele au anda, sest abiturient, pida-
des silmas mitte ainult teda kui isiksust,
vaid ka sõna ennast, - see kõlab uhkelt!

MERLI MARANIK (XII b)

Abiturient – see kõlab uhkelt!

oleme väga uhked, et õpime juba
100 aastat tarkust jaganud Otepää
Gümnaasiumis.

HELEN ja JO

Me nägime, et oled uue väljanä-
gemise ja uusi õpilasi saanud.
Su uus välimus meeldib meile
väga. Varsti tuleb Su sünnipäev
ja Sulle tuleb külla Eesti Vabariigi
president. Meie üritame ka tulla,
kui aega on. Jäta endast siis hea
mulje, sest kohale tuleb ka tele-
visioon. Kogu Eestimaa näeb Su
ilusat välimust.
Meil on palju õppida ja kogu aeg
on kontrolltööd. Aga Sina oled
sellega harjunud, sest Sina oled
juba 100 aastat haridust andnud.

HOLGER ja RAUNO

Oled saamas 100aastaseks. Sind
on renoveeritud, oled soojem,
ilusam ja parem. Mina olen siin
koolis õppinud kuus aastat, seits-
mes läheb. Olen saanud palju
targemaks, kui olin lasteaias:
oskan arvutada, soravalt lugeda
ja puidutööd teha. Olen õppinud
ka hästi suhtlema ja täiskasva-
nu kombel käituma. Oled olnud
mulle tugi, kui olen saanud häid

ja halbu hindeid. Olen püüdnud
Sind hoida nii palju, kui on olnud
minu võimuses.
Nüüd on see aeg, kui Sinu juubeli
puhul tuleb Sulle külla meie oma
president Toomas Hendrik Ilves.
Kogu koolipere laulab Sulle Eesti
ja kooli hümni. Sulle tulevad külla
Eesti ministrid ja ka presiden-
diproua. Meie ootame seda päeva
pingsalt. Loodame, et Sinu sünni-
päev sujub hästi.

DANIEL ja MARKUS

Soovin Sulle õnne, sest sada aas-
tat elus püsida on ikka pikk aeg.
Me tuleme kindlasti Su sünnipä-
evale, kui Sa kutsud. Me usume,
et elad viis korda pikemalt või
rohkemgi, kui praegu oled elanud.
Otepää Gümnaasium on meie
ervates üks paremaid koole, kus
õppida. Sinus on palju usaldust ja
sõbralikkust.

VALDUR ja ALLAN

Sa saad sada aastat vanaks. Meie
arvates on see juba päris hea va-
nus. Sinu ümbrus on alati nii ilus.
Eriti meeldivad meile õpetajad.
Siin on väga targad õpetajad ja
loomulikult on nad ka väga sõbra-
likud.

ANNE-MAI ja MERILYN

Meie kool 100 aasta pärast

Meie kool on 100 aasta pärast ilma katuseta,
sest kõigil on oma eralennuk jamaanduda
on vaja oma pingile. Kui vihma hakkab
sadama, tõmmatakse koolile katus peale.
Kool on väga kuulus, sest siin on kõik vii-
elised ja pole ühtegi paha last. Lihtsalt ei
lubata paha olla. Koolis on mitu basseini
ja spordisaali, 2 väga moodsat sööklat ja
hubasedWC-d.Klasside seintel on kuulsate
kunstnike maalid. Igal lapsel on oma suur
riidekapp. Meie koolist muusikakooli viib
lühikemaa-alune käik. Soovin, etminukool
oleks 100 aasta pärast selline!

Laura Danilas III a

9b
  k

la
ss

, S
IG

N
E 

ILV
ES



5. oktoober  2007 13

Otepää Gümnaasium 100100Otepää Gümnaasium5. oktoober 2007 13

2. Katkend intervjuust Mart Juu-
rega (54. lend, 1981) Otepää 
Gümnaasiumi kooliraadio saatele, 
salvestatud 11. veebruaril 2007 
Otepääl.

Praeguses koolis ei viitsi õpilased 
enam toredaid nalju teha. Missugus-
ed naljad meenuvad Sulle kooliseinte 
vahelt?

On väga kurb, kui Sa ütled, et ini-
mesed ei viitsi nalja teha. Sest ega 
naljategemine ei ole mingi kohustus 
tõepoolest: kui inimene ei taha ega 
oska nalja teha, siis parem ärgu teh-
ku. See on ju õpetajatele ka kergem, 
kui õpilased ei katsu naljatada, vaid 
istuvad tunnis mõnusalt ja on vaiksed. 
Ma muidugi hästi ei usu seda. Nali või 
siis teatav meeleolu, nii lõbusad kui ka 
kurvad või ka mõtlikud ja igavad mee-
leolud on suhtlemise loomulik osa. 
Ma ei usu, et inimesed suudaksid su-
helda nii, et nad üksteisele ei valmis-
taks rõõmu või pettumust või kurbust, 
see on nagu tunnete spekter. 
   Koolis saab muidugi alati palju nalja, 
sellepärast, et seal on koos ju tohutu 
hulk kasvueas üliaktiivseid inimesi, 
kellel organismi hormonaalne tase 
õudselt vemmeldab, ja lisaks on seal 
ju õpetajad, kellest igaüks on isiksus. 
Sa kulged klassist klassi, igas klassis 
kohtud uue õpetajaga, kellega tekivad 
omalaadsed suhted. 
   Mõned õpetajad on hästi tõsised, 
mõned hästi rumalad, mõned hästi 
vahvad. See on loomulik. Ega kool ei 
ole ju koht, kus inimesele tambitakse 
pähe mingeid fakte. Kool minu ar-
vates on eelkõige koht, kus inimene 
kohaneb ühiselu reeglitega, õpib allu-
ma ühiskonna toimimiseks vajalikele 
reeglitele ja teiseks on ta see koht, kus 
ta õpib suhtlema. Tal tekivad esime-
sed sõbrad, võibolla esimesed tõsised 
suhted ja läbisaamine õpetajatega. 
   Ma tean, et hästi palju on endisi 
koolilapsi, isegi minuvanuseid ja mi-
nust vanemaid inimesi, kes on mõ-
tetes jäänud oma kooliaega kinni ja 
sageli väidavad, et kooliajal tegid õpe-
tajad talle nii palju halba ja just selle 
või selle õpetaja tõttu on jäänud elus 
mingi valik tegemata. Mina väidan, et 
see on kahepoolne protsess. Pole nii, 

et õpetaja üksi keerab s… ja sina oled 
selline süütu kannataja. Kui sa ei oska 
õpetajaga läbi saada, siis on see sinu 
enda probleem. 
   See on lühidalt öeldes minu kont-
septsioon haridusest. 

3. Katkend intervjuust Neeme Er-
nitsaga (54. lend, 1981), salves-
tatud 13. veebruaril 2007

Vahepeal läksime uljaks ka. Üritasime 
“nõrgemate” õpetajate tunnis ikka 
mõnda rumalust teha. Bioloogiatund 
oli. Nohistasime seal omaette kaarte 
mängida. Leppisime kokku, et see, kes 
kaotab, peab midagi sellist tegema, 
mis ei ole tunniplaaniga päris kooskõ-
las. Lihtsalt tõused keset tundi püsti, 
kõnnid, teed klassiruumi ukse lahti ja 
hõikad koridori: „Ahoi!”, tõmbad ukse 
kinni, kõnnid täitsa tuima näoga tagasi 
ja istud oma kohale. Kord jõudis Indre-
ku (Kapp) kätte. Ta läks seinakapi juur-
de, tõmbas lärtsti! ukse lahti, nuuskas 
mingi paberi sisse nina, viskas paberi 
prügikasti ja lõi ukse kinni.  
   Mart Juurele anti ülesanne tõmmata 
seesama kapiuks lahti ja küsida: „Kes 
siin, kurat, kolistab keset tundi?” Mart 
oli üldse hea mees, reaalainetes ei 
olnud ta tugev, aga tal oli see jutuva-
da suur ja ta oskas hästi filosofeerida
ning meeldivaim tund oli nähtavasti 
kirjandus ja ajalootunnis oli ta ka tegi-
ja. Kui oli juba tunda sellist ärevat õhk-
konda, näiteks tunnikontrolli, siis me 
saatsime Mardi Asta Krevaldi juurde: 
„Mart, mine ürita midagi, kümme min-
ti on tunni lõpuni aega, no ei hakka 
mingit tunnikontrolli tegema, tee kõik, 
mis võimalik.” 
   Mart alati läkski. Õpetaja ütles juba 
eemalt: „Istu maha, Mart, ma tean, 
mispärast sa tuled.” „Ei, õpetaja, ma 
pean selle loo kohe rääkima, öö läbi 
ei saanud magada, Asta, ära jama, ma 
pean selle kohe ära rääkima.” Siis ta 
rääkis mingit kirjanduslikku juttu, mille 
peale Asta läks ka hoogu, hakkasid ka-
hekesi sellest vestlema, ja lõpuks tuli 
see päästev kell ja saime oma vahe-
tunni kätte. Seda juhtus mitmeid kordi, 
et Mart meid tunnikontrollist päästis. 

4. Katkend Riina Raja (ajalooõpe-
taja 1983-2004, direktor 1999-
2004) mälestustest

ainult seda, mida ajalooõpetajana 
teada sain. Direktori kabinetis ootas 
kapi otsas tühi arvuti.
   Mind päästsid inimesed vallava-
litsusest ja eelkõige sain tuge oma 
koolist. Siiani on meeles kolleegide 
julgustavad sõnad ja nende usk, et 
ma saan hakkama. Paljudes asjades 
olin täiesti võhik, õppida oli kohuta-
valt palju. Nüüd ei oleks inventuur 
söökla laos mingi probleem ja ehita-
jatele oskan häid küsimusi esitada.

5. Rita Arik, 69. lend - 1996
(Katkend)

Olin Otepää kooli õpilane suurte 
muutmiste-uutmiste ajal. Viiendas 
klassis olime veel oktoobrilapsed. 
Ühtäkki kadus punane kaelarätt ja 
aasta pärast ka koolivorm. Mäletan 
dilemmat kuuenda klassi esimese 
septembri hommikul: ei suutnud 
kuidagi otsustada, kas valge pluusi 
juurde peab käima ruuduline seelik 
või mitte. 
   Paari aastaga kadusid sügisesed ja 
kevadised kahenädalased kartulino-
ppimised ja kõplamised. Toidu hind 
tõusis ulmelise kiirusega ja pikapä-
evatoidu tellijaid peaaegu ei olnudki. 

Mäletan seika, kui mõistatasime, 
kas söögiraha on kuus sada krooni 
või kuussada krooni kuus. Mõlemad 
variandid tundusid üsna reaalsed 
olevat. 
   Kooli tekkis trellitatud akendega 
arvutiklass ja vabaainena sai õppida 
soome keelt. Vahepeal oli direktor 
Heino Mägi andnud teatepulga eda-
si Harry Sepale. 1993. aasta sügisel 
astusin gümnaasiumi. Sisseastumi-
seksameid veel ei korraldatud, aga 
hinnete alusel sai kas humanitaar-, 
reaal- või üldklassi.
   Oli aeg, kus pedagoogide hulgas 
valitses arvamus, et kooli ajal kar-
detuim õpetaja muutub pärast kooli 
kõige armsamaks. Siis lükati see 
väide ümber ning arvati, et õppimise 
ajal armsaks saanud pedagoog jääb 
kalliks elu lõpuni. Leian, et üks ega 
teine pole õige. 
   Aja jooksul vihkamise-armastami-
se emotsioonid kaovad ja meelde 
jäävad isiksused ning tõelised mõju-
tajad. Hea hinne ja rahumeelne lä-
bisaamine pole ka eriti olulised. Ma 
olen õnnelik, et minu õppimise aas-
tatel oli Otepää koolis isiksusi, kes 
oma oleku, andumuse, maailmanä-
gemise ja põhimõtetega on minu 
inimesekssaamisele kaasa aidanud.

Alguses olin koolis ainus täiskohaga 
ajalooõpetaja. Ühiskonnaõpetust ei 
tulnud õpetada ja see oli suur pää-
semine. Mul nimelt puudus EKP liik-
me pilet ja kogu minu ülikooliaegne 
kursus oli võimude silmis “kahtlane”. 
Seega sain ühiskonnaõpetust õpeta-
ma hakata alles ärkamisajal.
   Oma vanimate õpilastega harjuta-
sime rahvatantsu, nende esinemine 
nääripeol oli ülev. Kui nad kevadel 
lõpetasid, nutsin lohutamatult ja mõt-
lesin, et kas selline pillimine hakkab 
igal kevadel korduma… 
   Suuresti õppisin õpetajaks ole-
mist oma esimese abituuriumi abiga. 
Mõned kasvatuslikud seigad on siia-
ni meeles. Tänu Andres Arikesele ei 
unusta ma kunagi sõna PALUN lau-
se algusesse panemast, kui õpilase 
poole pöördun. Tarmo Pilve küsimus 
MRP lisaprotokolli kohta oli kui ka-
hurilask. Püüdsin võimalikult vähe 
valetada vastusega, et pole ise lisale-
pingut näinud. Hirm oli ka, sest mõni 
kuu varem oli kursusekaaslane Lauri 
Vahtre enne lõpetamist ülikoolist välja 
visatud. Ikka rahvusluse pärast. Mind 
pani Tarmo küsimus tõsiselt mõtlema, 
kuidas vastata taolistele nn. ebamu-
gavatele küsimustele. Nõukogude ajal 
tuli lastele palju jama õpetada. Ajaloo 
lõpueksamil pidid nad oskama rääkida 
L. Brežnevi teostest ja NLKP kongres-
sidest. Minu õnneks polnud seda aega 
kauaks.

Õpetajast direktoriks
Direktoriks hakkasin iseendale ja kol-
leegidele ootamatult. 1999. aasta 
sügis oli pingeline, minu jaoks emot-
sionaalselt raskeim aeg koolis. Kui 
oleksin alustanud tööd planeeritult 
läbi konkursi ja õppeaasta algul, oleks 
paljugi teisiti olnud. Ajaloolasena jääb 
üle tõdeda, et revolutsioonilised situ-
atsioonid ongi sellised ja 30 minutit 
otsustamisaega täiesti piisav, et öelda 
õhtul: olen nõus homme kooli juhtima 
hakkama. Linnapea Aivar Nigolile and-
sin lubaduse jõuludeni ametis olla, et 
jõuaks direktori konkursi korraldada. 
Hiljem oli tal hea naljatada, et me ei 
täpsustanud, mis aasta jõuludeni.
   Vist olin mina ainus, kes seda jõu-
lujuttu algul tõsiselt võttis. See tead-
mine aga aitas esimeste nädalate 
ülinärvilises õhkkonnas ellu jääda. Ma 
ei teadnud ju direktoritööst rohkemat, 
kui lapsepõlves ema tööd jälgides 
märkasin. Koolis toimuvast teadsin ka 

Alates 2004. aastast on Eesti Koo-
lispordi Liit kutsunud koole igal 
septembrikuu teisel reedel korral-

dama tervisepäeva, mille eesmärgiks on 
kujundada ja arendada noortes tervislikke 
eluviise. Koolidel on ürituse korraldami-
seks vabad käed. 
   Puka kooli nooremad õpilased matkasid 
Otepää looduspargis Murrumetsa matka-
rajal, kaasas töölehed looduses toimuva 
tundmaõppimiseks. Esimene klass matkas 
koos oma õpetajaga kodukohas.
   Vanemate klasside õpilased läbisid Pühajärve 
 

Tervisepäev “Reipalt kooli-
pinki” toimus Pühajärvel

12 km pikkuse matkaraja.Igal klassil oli 
kaasas kaart, mis sisaldas olulisemat infor-
matsiooni loodusobjektide kohta. Lisaks 
tuli kogu klassiga teha ühisfotod kümne 
tähistatud objekti juures ning hiljem need 
CD-le salvestada. 
   Matkamine on sport ilma publikuta, kus 
saatjaiks parimad sõbrad ja samas on ala 
jõukohane igale eale.
   Tänan klassijuhatajaid, kes oma nakatava 
energiaga olid toeks tervisepäeva korral-
damisel.

LIIDIA SAARMANN

Katkendid raamatust
algus lk.6

Eakate päeval kummitas ta mitte-
teadjaid väga raske ülesandega: 
“Ütle, mil moel on president 
Ilvese pere seotud Otepää güm-
naasiumiga?”
   Ise küsis ja ise vastas: “Presi-
dendiproua Evelini ema Kalli 
Lill (Int) on lõpetanud Otepää 
keskkooli 1961. aastal.”

   Kauane Oteää keskkooli kir-
jandusõpetaja Asta Krevald oli 
aga teadjanaine, kes täpsustas: 
“Karstest pärit Kalli oli minu 
esimese lennu lõpetanu Otepääl. 
Mäletan teda kooliajast – väga 
elav, kultuurilembene ja särtsu 
täis tüdruk! Laulis, osales tant-
suringides.”

Üle valla tuntud viktoriini-
mees Heino Mägi küsimus

Otepää gümnaasiumi 100. aastapäevale pühendatud erileheküljed 
koostasid kooli meediaklasside õpilased õpetaja Marika Paavo
juhendamisel. 
Fotodega aitasid Valju Aloel ja Toomas Palmiste. 

Otepää Teataja toimetus tänab neid suure töö eest ja 
soovib Otepää gümnaasiumile palju edu edaspidiseks koolitarkuse 
jagamisel. 

Head peotuju!

P  U  K  A  
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO

 Võeti vastu 2007. aasta lisaeelarve mahus 1579 517 krooni.
 Algatati Sangaste valla arengukava 2004-2010 muutmine.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Keeni külas asuv 5,28 ha suu-
rune Jäätmejaama maaüksus, Tiidu külas asuv 3,92 ha suurune Vingi 
maaüksus, Lossiküla külas asuv 12,44 ha suurune Lossipargi maaüksus, 
Lossiküla külas asuv 17 469 m2 suurune Pargi maaüksus, Lossiküla külas 
asuv 7,69 ha suurune Tervisespordi maaüksus, Lossiküla külas asuv 3,14 
ha suurune Biotiigi maaüksus, Lossiküla külas asuv 22 346 m2 suurune 
Presnikovi järve maaüksus ja Lossiküla külas asuv 3463 m2 suurune Küüni 
maaüksus.
 Hüvitati Rootsi Kuningriigis Valgamaa-Jämtlandi Lääni Majandusühistu 
aastakoosolekul osalenud vallavanemale Kaido Tambergile välislähetuse 
kulud ja maksta päevaraha.
 Otsustati kehtestada vallaeelarvest kaetava vallavanema kasutuses oleva 
ametiauto kasutamise kulu normiks 5000 krooni kuus.
 Arutati Sangaste skatepargi kasutamisega seotud probleeme.

Sangaste vallavalitsuses

Sangaste vallavolikogus

 Väljastati projekteerimistingimused Andrus Talvele Lossiküla külas asu-
val Hiie kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks ja Madis Kirsimäele 
Tiidu külas asuval Tiidumäe kinnistul elamu ehitusprojekti koostami-
seks.

Väljastati ehitusluba osaühingule Jaotusvõrk Keeni külas asuva Saare 
kinnistu elektri maakaabelliini ehitamiseks, osaühingule Kesa-Agro Tiidu 
külas asuval Kesa-Agro kinnistul veiselauda püstitamiseks, osaühingule 
Kesa-Agro Tiidu külas asuval Kesa-Agro kinnistul silohoidla rajamiseks 
ja osaühingule Kesa-Agro Tiidu külas asuval Vomma kinnistul laguuni 
rajamiseks.
 Anti nõusolek Sangaste alevikus asuva Kuke äri maaüksuse 2784 m2 
suuruse maa erastamiseks Kalev Lombile ning Lossiküla ja Lauküla külas 
asuva Aigro maaüksuse 43,30 ha suuruse maa erastamiseks Aare Muisole 
ja Meelika Muisole.
 Määrati Tiidu külas asuvate Vingi ehitiste teenindamiseks vajaliku maa 
suuruseks 3,92 ha.
 Määrati septembrikuu toimetulekutoetus seitsmeteistkümnele isikule 
kogusummas 19 884 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste pe-
rekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 krooni.
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus kahele isikule.
 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude katmiseks 
toetus ühele isikule summas 417 krooni.
 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 4000 krooni.
 Määrati koolitoidutoetus kuuele isikule.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kuuele isikule kogusum-
mas 17 684 krooni. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.

Sangaste beebikool alustab sügishooaega 
2006. aastal sündinud lastele  Piret Stepanovi juhendamisel 

kolmapäeval, 17. oktoobril algusega kell 10.45 
Sangaste Seltsimajas.

LATIINO
AEROOBIKA 
Alustame uut hooaega
Sangaste seltsimajas     
Pühapäeval    7. oktoobril KELL 13.00

Juhendaja Ave Kängsepp ootab kõiki!
Tulge kõik, kellele meeldivad 
temperamentsed rütmid!
Täiskasvanutele 30 krooni, 
koolinoortele 15 krooni kord
Kaasa vahetusjalanõud!

Lisainfo Merle Tombak 56 472 632

Tiina Kukk asus Keeni põhikooli alg-
klasside ja kunstiõpetajana tööle 1997. 
aasta sügisel. 2006. aastal lõpetas ta 
Tallinna Ülikooli klassiõpetaja erialal 
magistriõppe.
   Tiina Kukk on töökas õpetaja, tema 
tunnid on alati läbimõeldud ja lapsed 
töötavad aktiivselt. Õpetaja arvestab 
laste ealisi ja individuaalseid iseärasusi. 
Õpilaste õppetöö tulemused ja taseme-
tööd on head. 
   Kunstiõpetuse tundides suunab õpetaja 
lapsi vajadusele ennast pidevalt arendada 
ja on aidanud avastada igas lapses väikese 
kunstniku. Meie kooli laste joonistused 
on leidnud äramärkimist ja autasustamist 
väga mitmetel maakondlikel joonis-
tusvõistlustel ja vabariiklikel näitustel.     
Eelmisel õppeaastal organiseeris Tiina 
koolis emadepäevaks õpilastööde näituse. 
Tänavusele vabariiklikule õpilastööde 
näitusele “Õuepuu” valiti Valgamaalt 
kaks tema poolt juhendatud ühistööd 
“Rahvuspuu” ja “Meie õuepuu”.
   Klassijuhatajana saab ta hästi läbi 
lastevanematega ja oskab luua klassist 
tööka ning hästi suhtleva kollektiivi. 
  Õpetaja Tiina Kukk on suutnud paljud 
meie kooli õpilased rahvatantsuhuviga 
nakatada. Alates 1997. aasta sügisest 

AASTA ÕPETAJA

juhendab ta kooli 
segarahvatant-
surühmi ning need 
on alati pääsenud 
vabariiklikule tant-
supeole. 
   Valga maakonna 
tantsupeol on Tiina 
olnud 7.-9. klasside 
tantsurühmade 
kava ülesehitaja ja 
läbiviija. Tänavusele 
tantsupeole pääse-
mise konkursil said 
meie kooli 2.-3. kl. 
rühm ja 5.-6. kl. 
rühm I kategooria 
ning 7.-9. kl. rühm 
II kategooria. 
  K ü m n e n d a l e 
noorte laulu- ja 
tantsupeol käisid 
kõik kolm tema 
juhendatud rühma. 
   Tiina Kukk on Sangaste vallas rah-
vatantsutraditsioonide edasikandja, 
juhendab täiskasvanute segarühma 
“Sangaste”, kus ka ise varem tantsis. 

   Osaleb ka paljudel muudel üritustel, 
aitab korraldada Restu spordipäeva.  
   Õpetaja Kukk on kooli hoolekogu liige, 
kolleegina abivalmis ja asjalik ning hea 
suhtleja. Oma gümnaasiumis õppivale 
tütrele on ta hea ja hoolitsev ema.

Tiina Kukk jätkab Sangaste 
rahvatantsutraditsioone
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Raha taotlemine 
Sangaste valla 2008. a. eelarvest
Sangaste valla mittetulundusühingutelt, külaseltsidelt ja eraisiku-
telt ootame avaldusi tegevustoetuse taotlemiseks 2008. aastaks.

Avaldused esitada hiljemalt 31. oktoobriks Sangaste vallavalitsusse.
Lisainfo Merle Tombak Tel. 7668 043; 5647 2632

Eesti Vabariigi president külastas San-
gastet, kus jagas lastele autogramme.

Keeni kooli direktor Diana Sara-
puu  ja direktori asetäitja Saima 
Tell on töötanud samal kohal 
juba 25 aastat. Mõlemad elavad 
hoopis naabervallas Urvastes 
Võrumaal.

Õpetajate päeval on paslik kü-
sida, mis hoiab pedagooge nii 
kaua väikeses maakoolis?

Vastust sellele ja teistele küsi-

Head õpetajate päeva!

mustele saate lugeda järgmises 
Otepää Teatajas.

Õnnitleme õpetajate päeva puhul 
kõiki pedagooge! Soovime edu 
noorte õpetamisel ja kasvatami-
sel!

Otepää Teataja

Ülemisel pildil Diana Sara-
puu, alumisel Saima Täll.
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Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme, maaküt-
tesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel. 506 8509

Müüa puitbriketti koos kohale-
veoga. Tel. 5342 9630

Soovin osta maad Valga-, Võru-, 
Põlvamaal. Tel 5660 0738

OÜ AWS pakub teenuseid: 
trasside ehitus, santehnilised 
tööd, kaevetööd (minieks. 
neuson ja ekskavaator hüdro-
mek). Tel. 5293 783, e-post: 
aws@hot.ee.

Müüa vähe kasutatud männi-
puust voodi (80x190) koos 
madratsiga. H. 1000 kr. Tel. 
5647 6505 Krista

Vaevatasu eest ära anda must-
valgeid kassipoegi. 5667 6151, 
Aarne

K U U L U T U S E D

R E K L A A M  /  K U U L U T U S E D

JANIS BEITELIS
18.09.1925 - 02.10.2007

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea ,mil lõpeb see…

Südamlik kaastunne Ilmele perega 
kalli õe

HELJU LINNAMÄGI 
kaotuse puhul.

Otepää postimaja pere.

Südamlik kaastunne Svetlanale 
lastega kalli ema ja vanaema 

HELJU LINNAMÄGI
kaotuse puhul.

Otepää Keskkooli 45. lennu 
lõpetajad ja klassijuhatajad Maila, 

Linda.

Sa olid katkise tiivaga lind, 
kel otsa sai elamisjaks…

Mälestame 

AVO ASORIT
ja jagame omaste kaotusvalu.

Hiie ja Arno

Kutse 
OSALEMISEKS 

metsandusalasel õppepäeval 
Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa looduskaitseliste 

piirangutega metsade omanikele.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon 
korraldab metsandusalase õppepäeva  
reedel, 26. oktoobril teemal “Kaitsemetsade majandami-
ne”. Kavas on õppereis Haanja looduspargi metsadesse, 
kus tutvutakse sealsete metsade majandamise kogemuste-
ga ning viiakse läbi praktiline õppus. 
   Buss Haanja loodusparki väljub 26. oktoobri hommikul 
kell 8:00 LKK Põlva-Valga-Võru regiooni Otepää kontori 
parklast aadressil Kolga tee 28,  Otepää (endine metskon-
na hoone) ning kell 9:00 Karula kontori juurest Ähijärve kü-
last. Tagasi Otepääle jõutakse orienteeruvalt kell 17.

Õppepäev on osalejatele tasuta, selle läbiviimist toetab SA Kesk-
konnainvesteeringute Keskus. Registreerimine kuni 24. oktoobrini 
või kuni kohti jätkub telefonil 5330 6820 (Taavi Tattar) või e-posti 
aadressil Taavi.Tattar@lk.ee .

Õppepäeva kavaga saab tutvuda Otepää looduspargi 
kodulehel aadressil www.otepaaloodus.ee 

HALJASALADEGA tegelev 
ettevõte võtab tööle:

  haljasalade hooldaja-ko-
ristaja, palk alates 5000 kr;
  haljasalade hooldaja-
niitja, palk alates 7000 kr;
  haljasalade eestööline, 
palk alates 8000 kr.

Info tel. 7333 660 või 
5342 4856

Otepää looduspargi kaitsekorralduskava II arutelu
Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) Põlva-Valga-Võru regioon 
korraldab Otepää looduspargi kaitsekorralduskava projekti 2. 
avaliku arutelu 
esmaspäeval, 15. oktoobril k.a. algusega kell 16.00 
Otepää looduspargi keskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn). 

Oodatud on kõik huvilised. Kirjalikud ettepanekud esitada 
hiljemalt 12. oktoobriks.
Kaitsekorralduskava näol on tegemist Otepää looduspargi loodusväärtuste 

kaitse tegevuskavaga. Kaitsekorralduskava projektiga saab eelnevalt tutvuda 
Otepää looduspargi kodulehel www.otepaaloodus.ee või Otepää loodus-

pargi keskuses. Lisainfo tel 7669 9290 (LKK).

Paigaldan Otepääl 

ardell ja siidist 
kunstripsmeid. 

Tel. 5800 6932

Triin

Haldag UÜ

Arvutite remont, 
hooldus, 

müük. 
Arvutikoolitus.

Info tel 5535 498 

Otepää Golfiraja 
Restoran 

Oscars 

Pakume lõunaid, 
võimalus 

pidada sünnipäevi, pulmi, jõulupidusid. 
Konverentsiteenus.

Avatud E-N 12-20 

 R-P 12-22.

Info: 5836 9147

PL Muusikute Toetusfond esitleb:

”Hingemuusika”
Otepää Maarja kirikus

20. oktoobril kell 18.00

Toomas Trass (orel)
Kavas: J. P. Sweelinck, D. Buxtehude, J. S. Bach

piletid müügil 1 tund enne kontserdi algust kohapeal
(25.-, 10.-, koolieelikud tasuta)

E-R  9.00-18.00
L 9.00-15.00

           Tel. 7655 007

Otepää kaupluses  J.Hurda 1A 

–  - autostereod
 - summutajad, kinnitustarvikud
 - kojamehed, autoelektroonika
 - rehvid
 - akud

 - õlid, autokeemia

  - lisatuled, autoelektritarvikud

  - filtrid
 - rooliosad

 -  filtrid Jaapani ja 
    Korea autodele

 - pirnid
 - amortisaatorid, sidurid
 - veepumbad, laagrid ja 
  hammasrihma komplektid

  - rehvid



5. oktoober  200716

Kahel viimasel aastal on toimunud selle võistluse 
raames ka Eesti meistrivõistlused spinninguga 
kalapüügis.

Käesoleval aastal oli osalejaid 96.

Võistlust korraldab klubi Vops (klubi koosneb Ote-
pää kalameestest).

Eesti meistrivõistlused 
spinningupüügis 
Pühajärvel 

�������
1. Karl Peeter Ein  12 kala 650 g
2. Kristiina Sarv   3 kala 250 g
3. Marko Pähklimägi  4 kala 180 g
�������
1. Maire Kuusksalu   2 kala 250 g
2. Tatjana Doroško   3 kala 200 g
3. Marika Ein   1 kala 40 g
������
1. Hans Teder   26 kala 1800 g
2. Viljar Meister   10 kala 1200 g
3. Urmas Leis   23 kala 1100 g

Pühajärve spinningupüük 

�������
1.Kristo Peterson   3 kala 800 g
2. Karl Peeter Ein   12 kala 650 g
3. Kristiina Sarv   3 kala 250 g
4. Marko Pähklimägi   4 kala 150 g
5. Tormis Laine   2 kala 100 g
�������
1. Maire Kuusksalu   2 kala 250 g
2. Tatjana Doroško   3 kala 200 g
3. Marika Ein   1 kala 40 g
������
1. Hans Teder   26 kala 1800 g
2. Urmas Leis   24 kala 1800 g
3. Aivo Eomois     2 kala 1400 g
3. Taavi Puru     2 kala 1400 g
3. Andrus Kuusk    2 kala 1400 g
6. Margus Mitt     3 kala 1350 g
7. Valeri Sirotin     4 kala 1250 g
8. Meelis Martmaa     1 kala 1250 g
9. Viljar Meister   10 kala 1200 g
10. Urmas Kuldmaa     3 kala 1200 g

Osalejaid: 96 
Kala saajad: 50 
Kogukaal: 28,10 kg, kalu 171 tk

Kolmandat korda toimus teisel päeval õnge-
võistlus.

õngitsemise tulemused

1. Enno Toomla                   10 000 g
2. Marko Kinusar                  7 550 g
3. Stanislav Pesjukov           6 100 g

Täname kõiki toetajaid: Jägermeister, A.Le 
Coq – AS Tartu Õlletehas, Viru Valge, OKUMA, 
Salmo&Luts, FIE Vello Meema – Pühajärve paa-
dilaenutus, Oti pubi, Karupesa Hotell, Pühajärve 
Puhkekeskus, Oteks AS, Eesti Kalaspordiliit, AS 
Kagu Mets, Seikluspark, Võro Kommerts.

AIVO MEEMA

Juba 10. korda peeti 
Pühajärve kalapüügi-
võistlus

Valgamaa Kodukandi Ühenduse suvi möö-
dus tegusalt. Ees ootavad enesetäiendusele 
suunatud sügisesed koolitused.
   Valgamaa Partnerluskogu alustavate küla-
de meetme toetusel on 15 küla oma ühiste-
gevuse alguses. Põhiline tegevus on olnud 
külapäevade korraldamise ja kokkusaamis-
kohtade rajamine ja heakorrastamine, aga 
ka külale ühistegevuseks vajalike vahendite 
soetamine.
   Kodukandi ühenduse roll on olnud nõusta-
mine nii projektitaotluste koostamisel, üritus-
te elluviimisel, kui ka aruandluse esitamisel. 
Just nendele küladele on kavandatud hilissü-
gisel ka kogukonna kaasajate koolitus, mille 
kava kokkupanekul arvestatakse projekti 
elluviimisel tekkinud probleemidega. Kolme 
2päevase koolituse käigus antakse teadmisi 
külaelanike kaasamisest, seltsitegevuse alus-
tamisest ja projektide planeerimisest, juhti-
misest ning aruandlusest. 
   Tihti on küladele probleemiks see, et kor-
raldatakse küll toredaid üritusi, aga ei osata 
nendest laiemat üldsust piisavalt teavitada. 
Öeldud on: „Tee väärt tegu ja räägi sellest 
hea lugu“. 

Elva, Annikoru ja Palupera jalgpalliväljakutel 
toimus rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir 
Elva Cup 2007. Tänavu püstitati mitmeid 
Elva Cupi rekordeid, esmakordselt sai tur-
niirivõitu maitsta korraldajate võistkond. 
   Võisteldi seitsmes vanuseklassis rekor-
darvu 616 mängijaga. Esimest korda osales 
külalisvõistkond Lätist BJSS Valka.
   Elva linnastaadionil toimunud 1990.a. 
poiste turniiril osutus edukaimaks FCE 
Otepää võistkond, kes sai hakkama omalaadse 
rekordiga – turniiri jooksul ei lastud endale 
lüüa ühtegi väravat. Teiseks tuli FC Flora 
Rakvere esindus ja kolmanda koha saavutas 
JK Maag Tammeka. Parim väravavaht oli 
otepäälane Aimar Tamm ja parim väravakütt 
Kaupo Süld (FCE Otepää).
   Võistluste kolmandal päeval toimusid (1994. 
ja 1999.a. s.) noormeeste turniirid. 1994.a 
sündinud noormeeste turniiri võitisid JK 
Kotkad Tallinnast, kes edestasid FC Lootos 
Põlva ja FC Tartu Olümpia noorte esindusi. 
Kokku osales turniiril kuus võistkonda. FC 
Elva saavutas neljanda koha.
   Samal päeval võistlesid Annikorus kõige 
nooremad jalgpallurid. 1999.a. s. poiste 
turniirist võttis osa kümme võistkonda. 

Esikoha saavutasid taas JK Kotkad Tallinna 
noored võites finaalis JK Maag Tammeka
I võistkonda. Kolmandaks tuli JK Alko 
Kohtla-Järve.
   Elva Cupi viimasel päeval toimusid 1995.
a. ja 1996.a.s. poiste turniirid Paluperas. 
Mõlemas vanuseklassis olid edukad JK Maag 
Tammeka esindused. 1995.a noormeeste 
turniiril saavutasid JK Maag Tammeka järel 
teise koha FC Tartu Olümpia ja kolmanda 
BJSS Valka. Kokku osales selles vanuseklassis 
kuus võistkonda.
   1996.a.s. vanuseklassis saavutas teise koha 
Jõgeva SK Noorus 96 ja kolmanda koha JK 
Tulevik. Sellest turniirist võttis osa ka kuus 
võistkonda.
   Statistikat: Turniiril osales kokku 52 võistkonda 
22 erinevast klubist. Kokku oli 616 noormängijat, 
mis on 120 rohkem kui aastal 2006.
Vaata tulemusi http://elvacup.pri.ee 

Täname Elva Linnavalitsust, Konguta valda, Palupera 
valda, Nike, Sportlandi, Elta Puitu, AS Kemmerlingi, 
A. Le Coqi, Kohvik Kuldrannakest, kohtunike ja kõiki 
teisi kelle abiga sai turniiri korraldamine teoks.

MAREK NAARIS

Neljandal Elva Cupil 
püstitati rekordeid

Otepää poiste jalgpallimeeskond. Tagumine rida vasakult: Kaupo Süld, Siim 
Laikask, Mihkel Täär, Tambet Kivi, Mart Kaur, Karl-Tõnis Laks, Karl Bussov, 
Sass Suiste.
Esimene rida vasakult: Mihkel Teder, Robi Männiste, Tarmo Kerro, Aimar 
Tamm, Marek Naaris (treener), Martin Raid, Heido Västrik, Ats Joandi.

Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu 
karikavõistlused toimusid Tõrvas.

Meie piirkonna parimate tulemused:
����������� �����
1.Keit KALK Otepää G 1.38,2 
����������� ����� 
2.Kaari TILGA Puka KK 1.37,0 
5.Triin KAHR Otepää G 1.39,4 
����������� ������
5.Helen ALUVEE Otepää G 3.54,8 
����������� ������
1.Maarja AIGRO Otepää G 7.56,3 
2.Teele TIIDT Otepää G 8.13,8 
3.Merit NIGULA Otepää G 8.54,6 
4.Pille-Riin TIKAN Otepää G 8.57,4 
����������� �����
3.Anita TRETJAK Otepää G 1.40,5 
��������� ������
1.Tanel VÄHI Otepää G 3.35,4 
��������� ������
2.Raimo TEDER Pühajärve PK 3.20,3 
4.Rasmus KIRSIMÄE Keeni PK 3.27,3 
��������� ������
3.Karl KADAJA Puka KK 3.09,4 
��������� ������
2.Gunnar KRUUS Otepää G 7.12,1 

Gümnaasiumide/Keskkoolide ARVESTUS
1.Tõrva G 664 p
2.Valga G 619 p
3.Tsirguliina KK 600 p
4.Otepää G 526 p
5.Valga VG 263 p
6.Puka KK 228 p

Põhikoolide ARVESTUS
1.Valga PK 351 p
2.Pühajärve PK 205 p
3.Hargla PK 171 p
4.Keeni PK 161 p

   Kuidas seda praktikas ellu viia, sellele küsi-
musele aitab lahendust otsida 10. oktoobril 
Sangaste Seltsimajas toimuv õppepäev, kus 
põhiteemadeks suhtekorralduse põhialused, 
kommunikatsioon organisatsioonis ja suhtle-
mine meediaga. 
   Täpsemat infot koolituste kohta ja re-
gistreeruda saab telefonil 5340 4643 või e-
posti aadressil: ailikeldo@hotmail.com.

Põllumajandusministeerium on aasta lõpuni 
taganud kõigi Kodukandi maakonnaühen-
duste riigieelarvelise rahastuse. Tänu sellele 
on Valga Raekojas, Valgamaa Arenguagen-
tuuri ruumides jätkuvalt neljapäeviti kl. 10-16 
avatud Kodukandi tugikeskus, kus on või-
malus saada nõu projektitaotluste koostami-
se, projektijuhtimise, aruandluse, külaseltside 
dokumentatsiooni kohta.
   Lisaks sellele nõustab konsultant ka kü-
lades kohapeal. Seda võimalust on kõige 
rohkem kasutatud projektide planeerimisel ja 
küla arengukavade koostamisel, aga ka koha-
pealsete infopäevade korraldamisel.
 

Valgamaa Kodukandi Ühenduse tegevjuht-
konsultant AILI KELDO

Koolinoorte pari-
mad jooksjad

Kodukant kutsub külasid koolitustele

„Iga ilmaga“ kutsub
Kutsume sind, hea sõber, võrkpalli män-
gima! Sinu vähene võrkpallioskus ei ole 
takistuseks, vajalik on, et oleksid kohu-
setundlik, rõõmsameelne ja hingelt noor 
inimene.
   Meie seltskonnas mängivad maailma 
parim punktilugeja ja kohusetundlik Reet 
Dalberg, terase silmaga Liia Soe, kes alati 
leiab platsil tühja koha ja punkt on kind-
lustatud. Kui servima läheb Margit Turb, 
siis pakub see stiili ja silmailu, Lea Ilp 
võib 18.59 veel tööl olla, kuid 19.00 on ta 
raudselt platsil kui tööülesanded teda Ote-
päält kaugemale pole kutsunud.
   Lea ja Margo Meri on suurepärane paar, 
kes liitusid meiega paar aastat tagasi, 
pesamuna Merle Poolakene jõuab palju 
– ilusti laulda ja palli mängida. Janika Kilk 
õpib Tartu Ülikoolis, kuid Otepääl viibides 
on ta alati kohal, Marina Lehismets ja Tuuli 
Vaher on samuti platsil, kui see osutub töö 
ja kodu kõrval võimalikuks. Meie tubli Liia 
Tamm on praegu pallimängust eemale 
jäänud, sest ta kasvatab kodus pisipoega.
   Sellised fantastilised tüdrukud mängivad 
meie harrastusvõistkonnas „Iga ilmaga“! 
Mängime juba kuus aastat ja meil on ikka 
tore.
   Kutsume sindki võrkpalli mängima! 
Anna endast teada telefoni teel 5197 2668.

ÕIE SAAR
Tähelepanu tervisekõndijad!
Kepikõnniseriaali 
“Otepää sügis 2007” III etapp toimub 

12. oktoobril algusega kell 17.30

 Käärikul. Algus Kääriku bussijaama juures. 

Eribuss väljub Otepäält külastuskeskuse juu-
rest kell 17. 
Läbida võib Seinamäe raja (5 km) või käia 
ümber järve (3,6 km).

Info Aarne Steinbach, tel. 5667 6151
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10.-20. oktoobrini 
Puka raamatukogus (lahtioleku-
aegadel) 

näitus “Sügisvärvid”.
Oodatud on naljaka kujuga aia-
saadused, hoidised ja muu, mis järgi-
tegemist väärib ning kena vaadata. 

Ka laste käsitöö ja joonistused 
on teretulnud.

 S P O R T 


