
Abja Gümnaasiumil on uus direktor
Selle aasta augustist on Abja 

Gümnaasiumil uus direktor. Lai-
ne Lindvest on Abja Gümnaasiu-
mi raamatukogus töötanud 18 
aastat ja nüüd saanud võimaluse  
uuel moel kooli panustada.

Tegelikult on Laine meie maja-
ga seotud olnud juba üle 30 aasta, 
sest oma kooliteed alustas ta samuti 
siin. Abja Gümnaasiumi lõpetas ta 
aastal 2002, 57. lennu vilistlasena. 
Hariduselt on värske koolijuht in-
foteadlane, kuid ta on läbinud ka 
pedagoogika õpingud. Hetkel õpib 
ta Tartu Ülikooli magistrantuuris 
ajakirjandust ja kommunikatsiooni.

Direktorina on Lainel erinevaid 
kohustusi. Kõige olulisem ülesan-
ne on tema sõnul vaadata, et kooli-
majas kõik toimiks ja kool täidaks 
oma põhilist ülesannet - annaks 
kvaliteetset haridust. Lisaks peab 
ta koostama eelarve, võtma tööle 
vajaliku personali ning planeeri-
ma arendustegevuse. Väga palju 
tuleb suhelda ja lahendada mure-
sid. Direktoritöö on tema arvates 
tegelikult tohutult rõõmu valmis-
tav. “Meil on väga tore ja ühtne 
kollektiiv, ühist keelt ja mõistmist 
on lihtne leida. Kolleegid tulevad 
üldiselt hea meelega uute mõtete ja 
ideedega kaasa.”  Õpilastega ta sel 
poolaastal pole kahjuks eriti kokku 
puutunud, kuid jaanuarist see muu-
tub, sest gümnaasiumis algavad 
taaskord meedia suunaõppe tunnid. 
Tema sõnul on raske siis, kui peab 
majanduslikel põhjustel inimestele 
“ei” ütlema, aga ta loodab, et varsti 
lähevad ajad paremaks ja saab täie 

hooga toimetama hakata.
Uue koolijuhina tal praegu vaba 

aega eriti ei ole. Ametisse asumi-
ne on nõudnud palju tööd ka õh-
tutundidel. Lisaks võtab suure osa 
vabast ajast ülikoolis iseseisvate 
tööde tegemine.  “Kui mul on vaba 
aega, siis selle veedan hea meelega 
koos perega. Samuti meeldib mulle 
kuulata podcaste ja armastan teat-
rit.” 

Oma töös peab Laine oluliseks 
kahte märksõna: koostööd ja õpi-
lasi. “Ma hindan head meeskonna-
tööd ja mulle meeldivad toredad ja 
rõõmsameelsed õpilased. Arvan, et 
kui need kaks komponenti kokku 
panna, võib sellest tulla midagi eri-

ti vahvat.”
Tuleviku Abja Gümnaasiumi-

le mõeldes leiab ta, et koolis peab 
areng toimuma samm-sammult. 
“Ma tahan ellu äratada mõned va-
nad traditsioonid ja kindlasti elu 
sisse puhuda uutele. Kooli ajalehe 
ilmumise jätkumine on minu jaoks 
väga oluline, sest see on tegelikult 
meile nagu ajalooallikas, kust vaa-
data, mis me teinud oleme.” Ta loo-
dab, et viie aasta pärast on alustatud 
juba vana osa rekonstrueerimistöö-
dega ja valminud on kauaoodatud 
ventilatsioonisüsteem.

Isabela Murašin, 9. klass

Abja Gümnaasiumi direktor Laine Lindvest. Foto: Erko Murašin



Kuhu pürgid, Abja Gümnaasium?
Ühel oktoobrikuu õhtul tuli ligi 

80 lapsevanemat pärast tööpäeva 
Abja Gümnaasiumisse, et koos koo-
liga panna paika oma unistused ja 
soovid. 

Sel aastal nägi üldkoosolek välja 
tavapärasest veidi teistmoodi. Klas-
sikaliste tooliridade asemel ootas va-
nemaid aulas ümarlaud. Äsjase Abja 
Gümnaasiumi direktorina oli mul 
soov teada saada, mida mõtlevad ja 
millest unistavad lapsevanemad, kes 
küll igapäevaselt koolimaja ust ei ku-
luta, kuid on see-eest meiega tihedalt 
seotud läbi oma laste. 

Kõigepealt tahtsin teada, kas meie 
majas on midagi sellist, millest tuleks 
kiiremas korras loobuda. Lasteva-
nemate tagasisidest koorus koheselt 
välja, et nad on murelikud õpilaste 
riskikäitumise ja eelkõige e-sigaret-
tide laialdase leviku pärast. Peame 
kahjuks tunnistama, et ka meie koo-
list ei ole see aktuaalne teema mööda 
läinud. Usun, et teavitustöö, koolitus-
te ja koostööga on meil võimalus selle 
levikule piir panna. Laste turvalisuse 
tagamine ja teadlik tervisekäitumine 
on üks oluline teema, millele kesken-
duda. Lisaks olid vanemad mures, et 
ühest tunnist nädalas, mil saab järel-
töid teha, jääb väheks. Õppejuhi ette-
panekul muutsime järelvastamise tun-
ni korraldust ja juba oktoobri lõpust 
saavad õpilased töid käia tegemas 

kahel korral nädalas. Peale selle on 
kodudes tulnud jutuks klassides va-
litsev õhupuudus ja umbsus, sest nii 
mitmedki grupid osutasid tähelepanu 
ventilatsioonisüsteemi puudumisele. 
Abja Gümnaasiumi arengukava järgi 
peaks see küsimus leidma lahenduse 
aastaks 2025. Ootame ja loodame! 

Järgmisena huvitusin, kas meie ma-
jas on midagi sellist, mida võiksime 
õpilastele rohkem pakkuda. Tore oli 
lugeda, et vanemad on rahul huvirin-
gide valikuga, kuid tuli välja, et puu-
dust tuntakse kergejõustiku trenni-
dest. Nii mitmedki grupid kirjutasid, 
et soovivad  huvitegevuse nimekirjas 
näha just seda. Loomulikult ei saanud 
selle punkti puhul üle ega ümber koo-
litoidust. Vanemad tõdesid, et koha-
peal valmistatud soe koolitoit on meie 
kooli suureks plussiks. Samas tunti 
puudust, et õpilased ei saa valida mit-
me lisandi vahel ja sooviti valikusse 
rohkem erinevaid  salateid. Ühe grupi 
vanemad tunnistasid nappi rahastust 
ja olid nõus parema kvaliteedi nimel 
toiduraha juurde maksma. Veel käis 
läbi mõte, et vahepeal võiks hom-
mikul pudru asemel pakkuda hoopis 
müslit. Rõõm oli näha, et lisaks meile 
endile tunnevad pärast rangeid covi-
di-aastaid ühisüritustest puudust ka 
vanemad. Loodan, et see igatsus sai 
veidi rahuldatud perepäeval, kui oo-
tasime kõiki vanemaid ja lapsi enda 
juurde vahvalt aega veetma.  Maini-

mist leidsid veel mitmedki koolielu 
puudutavad mõtted. Näiteks see, et 
pidulikel üritusel peaks olema viisaka 
riietusega, et kooliõde oleks rohkem 
majas ja eriti oodatud on harivad väl-
jasõidud. 

Peale selle tahtsin uurida, kas meie 
majas on midagi sellist, mida meil ei 
ole ja millest peaksime kindlasti kau-
ge kaarega mööda käima. Vanemad 
leidsid, et vahetustega õppetöö ei ole 
meie majja oodatud. Samuti ei soovita 
suures mahus nutiseadmes tehtavaid 
kodutöid. Vanemad ei tunne puudust 
puhvetist ega kommi- ja snäkiauto-
maadist. Silma jäi ka ühe grupi kom-
mentaar, kus leiti, et meil ei ole liiga 
rangeid, vanamoodsaid ja eluvõõraid 
õpetajaid ja peaksime sellest ka hoi-
duma. Ühtlasi leiti, et vägivald, dis-
krimineerimine, kuritegevus ja nar-
kootikumid meie väärtustega kokku 
ei sobi. 

Viimasena tahtsin teada, milline tu-
levikku orienteeritud nägemus ja soov 
on vanematel enim hingel. Pean tun-
nistama, et nii vanematel kui koolil on 
samad unistused. Eelkõige tunneme 
puudust kapitaalremondist, kaasaeg-
setest klassidest, garderoobikappi-
dest, koolivormist, vabaõhuklassist, 
paremast videovalvest, aktiivse tege-
vusega õuealast, suuremast sööklast, 
ventilatsioonist, paremast liikluskor-
raldusest kooli ümbruses ja koostööst 
erineval tasandil. Nii mitmestki gru-
pist käis läbi soov, et Abja Gümnaa-
siumil oleks vilistlaskogu, keda saaks 
kooli tegemistesse kaasata. Korduvalt 
tunti muret aastaid edasi lükkunud 
vilistlaste kokkutuleku pärast. Nüüd 
võin juba öelda, et üks soov saab täi-
detud ja kauaoodatud vilistlaste pidu 
toimub järgmisel aastal 19. augustil. 

Oli tore, et saime vahetada ideid ja 
panna paberile selle, mis meelel ja sü-
damel. Nüüd, kui mõtted kogutud, on 
pilt selgem, kuhu poole edasi liikuda. 
Kindlasti nii mitmelgi juhul soovime 
tihedat koostööd kooli pidajaga ja 
seda ikka selleks, et meie lastel oleks 
Abja Gümnaasiumis hea olla. 

Laine Lindvest, direktor

Lastevanemate koosolek. Foto: Keijo Koort
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Kui inimestel kodus uurimistöö 
jaoks raamat puudub, siis leiavad 
nad tihti abi Wikipediast. Siiski või-
vad need artiklid vahel olla puudu-
likud ning siis on teiste inimeste töö 
neid täiendada. 

Wikipedia on  veebileht, kuhu saab 
kirjutada artikleid ükskõik mis tee-
mal, olgu see seotud ajalooliste sünd-
muste, keemia, füüsika, filmikunsti, 
muusika vms. Mina hakkasin Wikipe-
dias artikleid muutma alates selle aas-
ta juunist. Seejärel otsustasin ka ise 
ühe artikli kirjutada. Teema valimine 
ei olnud raske. Olin sellega kokku 
puutunud oma loovtöö kirjutamisel 
ning mind üldse huvitab ajaloo vald-

Minu omapärane hobi
kond. Otsustasin kirjutada Kastre jõe 
lahingust aastal 1704. Informatsiooni 
kogusin kirjandusest ja internetist. Ar-
tikli kirjutamine Wikipedias on tõesti 
lihtne, nii et sellega saab igaüks hak-
kama ja muidugi  peab olema selleks 
kasutajakonto. 

Artiklit saab alustada Wikipedia 
esilehelt. Teksti võib jaotada peatük-
kideks. Kui artiklis on mõne isiku või 
sündmuse nimi, on võimalik, et sellest 
on juba kirjutatud. Nii saab kirjutatut 
teiste artiklitega siduda. Oma teksti-
le saab lisada pilte, valemeid, viiteid 
jm. Artikli lõpus tuleb eraldi peatüki 
all välja tuua kasutatud kirjandus. Kui 
artikkel on valmis ja avaldatud, saab 

igaüks (ka ilma kontota) seda vaada-
ta ja muuta. Kui selles on probleeme, 
märgitakse see artikli peale malliga. 
Kontot omades on näha, kui paljud 
inimesi artiklit vaatavad. Wikipedias 
saab vaadata ka muudatuste ajalugu, 
kus on kirjas, kes on artiklit muutnud. 

Selle kolme kuuga olen teinud 
muudatusi ligi kolmekümnele artikli-
le. Oma suurimaks saavutuseks pean 
enda tööd Põhjasõja artikli kallal, 
kuhu olen kahe kuuga lisanud 126 
viidet. Ise olen kirjutanud ühe artik-
li, kuid plaanin neid  tulevikus juurde 
teha.

Luca Luisk, 9. klass

Tulin Eestisse vahetusõpilaseks 
augustis. Nüüdseks võin välja tuua 
juba mitmeid Jaapani ja Eesti kooli 
erinevusi. 

Esimene, mida ma märkasin, oli 
see, et kool lõpeb siin varakult. Jaa-
panis algavad tunnid hommikul kell 
9 ja lõppevad pikematel päevadel 
kell 16.30. Nii Jaapanis kui Eestis on 
õpilastel võimalus osaleda erinevates 
tegevuses. Näiteks spordiklubid nagu 
jalgpall, kunsti- ja bändiklubid.

Jaapani koolides on  vahetunnid 10 
minutit pikad, lõunapaus kestab tund 
aega ja kõik õpilased söövad samal 
ajal. Jaapani õpilased söövad kodust 
kaasa pakitud toitu, mis on pakitud 
bento kasti. Koolisööklaid meil pole 
ja lõunasöök tuleb kõigil kodust kaasa 
võtta.

Lisaks leidsin väikese erinevuse ka 
klassiruumi süsteemides. Siin lähevad 
õpilased aineklassidesse konkreetse 
õpetaja juurde, kuid Jaapanis on õpi-
lastel oma klassiruumid ja õpetajad 
liiguvad klassist klassi.  Teistmoodi 

Eesti ja Jaapani kool erinevad
üksteisest omajagu

on ka see, et Eestis õpitakse rohkem 
erinevaid võõrkeeli, näiteks inglise, 
vene ja saksa keelt. Jaapani koolis on 
ainult inglise keel.

Lahe asi, mille ma olen avastanud, 
on Stuudium. Ma tunnen iga päev, et 
Stuudium on tõesti kasulik. Ma saan 
tuletada meelde, mida päeval õppi-
sin, saan ka oma kodutöid vaadata ja 
õpetajatelt tagasisidet. Eriti mugav on 
see, et puudumisest on võimalik Stuu-
diumi kaudu  teatada. Jaapanis peab 
puudumisest teatamiseks kooli helis-
tama ja õpetajad jagavad ise omava-
hel infot, mis on väga ebamugav. Tore 
on ka see, et vanemad saavad näha 
oma laste hindeid. Ma tõesti soovin, 
et  Jaapanis oleks koolidel ka sama 
süsteem.

Ma kirjutasin seda lugu oktoob-
ri lõpus, kuid ilm siin on juba nagu 
talvel Jaapanis. Ma tean, et ilm läheb 
edaspidi veel külmemaks. Ma natuke 
kardan, aga samas ka ootan seda.

Ryo Takezawa, 11. klass

Ryo Takezawa. Foto: Keijo Koort
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Kogu Mulgi vallas tähistati 10.-
14. oktoobrini Mulgi nädalat. Nii 
ka Abja Gümnaasiumis. Iga päev 
oli temaatiliselt planeeritud.

Teisipäeval oli kooli sööklas Mulgi 
toidu päev. Selle päeva puhul paku-
ti söögiks mulgi putru, mis oli väga 
maitsev ja täitis korralikult kõhtu. 
Neljanda tunni ajal olid aulasse oo-
datud 5.-12. klassi neljaliikmelised 
võistkonnad, kes panid proovile oma 
mulgiteemalised teadmised. Meie-
gi olime oma 5. klassi võistkonnaga 
esindatud ja teenisime auhinnalise tei-
se koha. 

Kolmapäeva hommikul rivistus 
kogu koolipere koolimaja ette. Toi-
mus Mulgimaa lipu heiskamine. Nii 
algas lipupäeva tähistamine. Õpetaja 
Karin Sepp rääkis Mulgimaa ajaloost 
ja lipuvärvide tähendustest. Õpila-
sed lugesid mulgikeelseid luuletusi. 
Mudilaskoor laulis mulgikeelse laulu 
“Kun om miu koduke” ja neid saatis 
akordionil õpetaja Kadi Kask. Peale 
seda jätkus tavapärane koolipäev.

Neljapäev oli  Mulgi rõivaste kand-
mise päev. Kes soovisid ja said, panid 
selga mõne Mulgi rahvarõiva motii-
viga eseme või koguni rahvarõivad. 
Koolis oli kohe pidulikum õhkkond. 
Mitmed õpetajad ja töötajad olid sel 
päeval selga pannud rahvarõivad ja 
paistsid väga uhked. Ka mõnel tüdru-

Meie kool tähistas Mulgi nädalat
kul oli rahvarõiva seelik või vöö üm-
ber. Poisid kandsid Mulgi tikandiga 
särke. Kõige uhkem oli 3. klass, kes 
eristus teistest  mulgimustrilise puna-
se-musta koolivormiga. Sel päeval oli 
aulasse üles seatud pisike fotonurk, 
kus sai teha koos sõprade või õpeta-
jaga pilti. 

Samal päeval toimus Mulgimaa 
põhikoolide mälumäng “Nupute väl-
lä”.  Kolmanda hooaja esimene voor 
toimus Ala Põhikoolis ja meie kooli 
esindas 5. klass koosseisus Ramon 
Miikael Purju, Helena Suurmets, 
Marleen Vainonen ja Greteli Kelli. 7. 

Õpetajate päev tõi hea tuju
Abja Gümnaasiumis tähistati tradit-

sioonilist õpetajate päeva kolmapäe-
val, 5. oktoobril. Enne esimese tunni 
algust andis direktor Laine Lindvest 
võimu uuele direktorile ja 12. klassi 
õpilastele. Seejärel suunduti klassi-
ruumidesse ja koolipäev võis alata. 

Minu esimene tund oli inglise keel 
ja see läks üsna tavaliselt, välja arva-
tud see, et direktor veetis  meiega üle 
poole tunnist. Järgmine oli vene keel, 

seal vaatasime me multikaid ja sõime 
kommi. Kunsti tunnis oli väga range 
kord, nii et isegi  nutikella ei tohtinud 
vaadata. Osadel mu klassivendadel 
võeti telefon käest ja kõik tüdrukud 
pidid oma  nutikellad hoiule andma.

Pärast tunde kogunesime taas au-
lasse ja algas pidulik aktus. Laval 
laulsid esimese klassi õpilased ja ma 
ise lugesin luuletust. Lõpuklassi õpi-
lased laulsid päevakajalise laulu ja 

päeva lõpetuseks jooksid kõik õpe-
tajad lavale ja esitasid ühe väga kaa-
sahaarava loo. Kogu koolipere tõusis 
püsti, osad olid isegi jalgupidi tooli-
del ja hõiskasid kaasa, mõned väikse-
mad isegi  laulsid.

Pärast seda oli koolipäev läbi. Koo-
list lahkusin ma rõõmsa tujuga ja õpe-
tajate esitus tõi mu näole naeratuse.

Marleen Vainonen, 5. klass

klass saatis võistlustulle Greete-Liis 
Saarmani, Altaia Ilseni, Emil Lind-
vesti ja Kiur Kondi.

Küsimused hõlmasid Mulgimaa 
ajalugu, mõistatusi, fotodelt paikade 
äratundmist. Need olid küllaltki ras-
ked, aga saime huvitava kogemuse. 
Ees on ootamas veel kaks vooru.

Oli põnev Mulgi nädal. Harivad te-
gevused ja uute teadmiste omandami-
ne on tore vaheldus kooliellu. Ootan 
põnevusega, mida  õppeaasta järgmi-
sena kaasa toob.

Helena Suurmets, 5.klass

3. klassi õpilased mulgipärases koolivormis. Foto: Laine Lindvest
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Alates 1994. aastast tähistatakse 
20. oktoobril ettelugemise päeva. 
2. klassi õpilastele käisid sel päeval 
koolis ettelugemas Simmo isa Mai-
do ja Kert-Sandri isa Kalmer. 

Igal aastal on ettelugemise päeval 
oma teema, see aasta oli pühendatud 
kirjanik Aino Pervikule. Ettelugemi-
sel on hindamatu roll lapse arengus. 
Ettelugemine arendab lapse kõnet, 

õpitakse uusi sõnu ja nende tähendu-
si. Koos lugemine avardab maailma, 
maandab pingeid ja mõjub toetavalt 
vanema ja lapse lähedusele. 

Kõigepealt said isad kõigi õpilaste 
tuttavaks, seejärel rääkisid oma ame-
titest ja lugesid ette lugusid raamatu-
test “Kollane autopõrnikas sõidab rin-
gi” ja “NummiPealt ja mujalt”. 

Lastele väga meeldis ja eriti hästi 
tundsid end poisid, kelle isad klassi 
ees seisid ja rääkisid muuhulgas ka 
sellest, et nende lugemishuvi sai algu-
se just kooliajal. Isade sõnul oli raske 
kooliraamatukogust leida raamatuid, 
mida nad juba ei olnud lugenud.

Lugemine loeb!
2. klassi õpetaja Karin Sepp

Isad käisid koolis ettelugemas

Abja Gümnaasium on KiVa kool!
Käesoleva aasta septembrikuust 

tegeleb Abja Gümnaasium süs-
teemselt kiusamise vähendamisega, 
kasutades selleks Soomes Turu üli-
koolis välja töötatud metoodikat. 
KiVa programmi kolm alussam-
mast on ennetamine, sekkumine ja 
jälgimine.

Ennetustegevustega tegeletakse ak-
tiivselt tundides, esimestes klassides 
on vastav ainetund lisatud tunniplaa-
ni. Õpetajad on saanud koolituste käi-
gus väljaõppe, nüüd rakendame oma 
teadmisi ja oskusi igapäevaselt. KiVa 
tundides mängime erinevaid mänge, 
mille tulemusel õpivad lapsed kiusa-
mist ära tundma, sellest täiskasvanule 
rääkima, võimaluse korral sekkuma 
ja olema ise paremad ning empaatili-
semad inimesed.

Kiusamisjuhtumi korral tegutseb 
kooli KiVa meeskond vastavalt välja-
töötatud süsteemile. Toimuvad vest-
lused kiusatud õpilasega ning samuti 
kiusajaga. Saavutatud kokkulepped 

dokumenteeritakse ning hiljem jälgi-
takse mitme nädala vältel olukorda. 
Kiusamisjuhtumitest teavitatakse ka 
õpilaste vanemaid.

KiVa programmi rakendamine ei 
tähenda kahjuks seda, et kiusamine 
meie koolist täiesti ära kaob, kuid tee-
me selle nimel järjepidevalt tööd.

Esimese klassi õpilastele KiVa tun-
nid meeldivad. Saame juurde teadmi-
si ja oskusi, kuidas viisakalt käituda, 

kiusatud kaasõpilast toetada ning 
enda ja teiste erinevate tunnetega toi-
me tulla.

Meie ühine eesmärk on igale Abja 
Gümnaasiumi õpilasele pakkuda toe-
tavat ja turvalist arengukeskkonda. 
Loodame, et KiVa programm on mei-
le selles ettevõtmises edukaks tööriis-
taks.

KiVa meeskonna nimel
Evija Pärn

1.b klassi KiVa tund. Foto Evija Pärn

Simmo isa Maido. Fotod: Karin Sepp
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Abja Gümnaasiumi  raamatuko-
guhoidja on Nele Pruuns, kes jagab 
end uue ameti ja kooliõpingute va-
hel. 

Kust oled pärit ja milline oli sinu 
lapsepõlvekodu? Olen pärit Tallin-
na lähedalt Ääsmäelt. Kolisime siia 
1996. aastal. Elasin eramajas alevi 
keskel vanemate, kolme vanema ven-
na ja noorema õega. 

Kirjelda oma varasemat hari-
dusteed. Olen õppinud Abja Güm-
naasiumis, Viljandi Ühendatud 
Kutsekeskkoolis, Pärnumaa Kutseha-
riduskeskuses ning alates sellest sügi-

Tahan olla tore ja rõõmus raamatukoguhoidja
sest alustasin õpinguid Tartu Ülikooli 
Viljandi kultuuriakadeemias.

Mis osa raamatukogu tööst on 
kõige meeldivam? Kindlasti raama-
tud! Mulle meeldib väga lugeda.

Mis on selle töö juures kõige kee-
rulisem? Hetkel ütleks, et õppemater-
jali tellimine, kuna vastutus on suur! 
Tuleb hoolega jälgida, et vajalik õp-
pematerjal saaks õigeaegselt tellitud.

Mis raamat on sul praegu öökapi 
peal?  Jaan Aru “Loovusest ja logele-
misest”.

Mida peaks tegema, et lugemi-
se populaarsust laste hulgas tõsta? 
Keeruline vastata. On lapsi, kellele 
meeldib lugemine, kuid on lapsi, kel-
lele ei sobi lugemine üldse. Ise olen 
väga lugemise poolt. Lugemine avar-
dab silmaringi, arendab loovust ja 
kujutlusvõimet. Arvan, et oluline on 
ka info jagamine noorte poolt, kes on 
kirglikud lugejad. Rääkimine, miks 
neile meeldib lugeda, tekitaks huvi 
lugemise vastu.

Milline oli kooliajal sinu näge-
mus koolist ja kuidas on see muu-

tunud? Kool oli koht, kus pidi käima 
ja õppima. Vanemana saan aru, et 
kool annab meile haridust, õpetab ise-
seisvust, loovust, sotsialiseerumiseks 
soodustava keskkonna. Kool valmis-
tab meid ette iseseisvaks eluks.

Kuidas jõudsid otsuseni tul-
la Abja Gümnaasiumisse tööle? 
Minu õpingud on seotud kogukonna 
ja noortega. Meie kogukonna noor-
te toetamine ja suunamine on olnud 
minu ammune unistus. Abja Güm-
naasiumis töötamine toetab igati minu 
õpinguid Viljandi kultuuriakadeemias 
ja praegusel ametikohal on mul või-
malik ka tundma õppida meie kogu-
konna noori. 

Millised on su tulevikuplaanid 
Abja Gümnaasiumis? Kasutada 
kõike õpitut, et kaasa aidata Abja 
Gümnaasiumi pidevale arengule. Ja 
kindlasti olla tore ja lõbus raamatuko-
guhoidja, et noored tunneks end raa-
matukogus koduselt!

Anu Rõigas, Regina Kask, 8. klass

Värske haldusjuht on kooli vilistlane Riin Laeneste
Mitmekülgsete hobidega Riin 

Laeneste töötab sellest sügisest 
meie koolis haldusjuhina. Rahuli-
kult ja tasakaalukalt suhtleb ta kol-
leegidega ja kuulab nende muresid.

Millistes koolides oled õppinud? 
Olen pärit Abja-Paluojalt ja lõpetanud 
Abja Gümnaasiumi ja Tallinna Kom-
mertskooli.

Miks otsustasid tööle asuda 
Abja Gümnaasiumisse? Otsustasin 
tööle asuda Abja Gümnaasiumisse, 
sest direktor tegi mulle pakkumise.           
Mulle meeldib töö lastega ning see on 
minu kodukool.

Millega tegeleb haldusjuht? Hal-
dusjuht tegeleb kooli majandusküsi-
mustega ning ka kooli remonditööde, 
uue     mööbli ja õppevahendite mu-

retsemisega. Veel on minu tööks kooli 
ümbruse heakord.

Mis meeldib sulle selle  töö juures 
kõige enam? Iga päev on teistmoodi.

Mis on sulle meelde jäänud oma 
kooliajast? Meil oli väga ühtehoidev 
klass.

Millega vabal ajal tegeled? Vabal 
ajal osalen näiteringis, tegelen orien-
teerumise ja sulgpalliga ning armas-
tan ka  raamatuid lugeda.

Millised raamatud sulle meeldi-
vad ja mida viimati lugesid? Naudin 
väga krimikirjandust ja arhitektuuri 
ajaloo raamatud. Lugesin viimati ühte 
Rootsi krimisarja.

Kas Abja Gümnaasium on pal-
ju muutunud võrreldes selle ajaga, 
kui sina siin õppisid? Ma arvan, et 
on küll muutunud, valikuid on õpilas-
tel rohkem.

Keitrin Järvelaht, 8.klass
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Riin Laeneste. Foto: Keijo Koort

Nele Pruuns. Foto: Keijo Koort

Cäro-Ly Helve. Foto: Keijo Koort



Sel õppeaastal on liitunud meie 
kooliperega sotsiaalpedagoog Cäro-
Ly Helve, kellele Abja Gümnaa-
sium on esimene töökoht pärast 
Tartu Ülikooli lõpetamist.

Cäro-Ly Helve on pärit Põhja-Sa-
kala vallast, õppinud Kõpu Põhikoo-
lis, Viljandi Gümnaasiumis ja tänavu 
lõpetas Tartu Ülikooli. Kui ta märkas 
ajalehes kuulutust, et Abja kool otsib 
sotsiaalpedagoogi, otsustas ta kandi-
deerida ja osutuski valituks.

Abja Gümnaasium on Cäro-Ly esi-
mene töökoht, kuid ta on olnud erine-
vates kohtades praktikal, näiteks tur-
va- ja perekodus.

Cäro-Ly on  abivalmis ning empaa-
tiline teiste suhtes. Alguses soovis ta 
saada eripedagoogiks, kuid lähedaste-
ga oma mõtteid jagades leidis, et sü-
damelähedasemaks ja sobivamaks on 
sotsiaalpedagoogi töö.

Kool oli varem Cäro-Ly jaoks  tead-
miste omandamise koht, kuid nüüd ta 
näeb kooli sellisena, mis ei anna ai-
nult teadmisi, vaid ka muid eluks va-

Kõige rohkem valmistab rõõmu see, 
kui saan pakkuda õpilastele abi

jalikke oskusi.
Sotsiaalpedagoogi arvates võiks 

enam muutuda  see, et koolis oleks 
rohkem õpilastele tuge pakkuvaid 
inimesi, näiteks psühholoog, eripe-
dagoog jms. Samuti on talle oluline 
leida põhjus, miks õpilane ei soovi 
koostööd teha ning seejärel lähtuda 
individuaalsetest vajadustest.

Vabal ajal käib Cäro-Ly jooksmas 
ning loeb raamatuid. Viimati luges 
Merilin Mandeli “Jess, lapsed!” ning 
Morgan Houseli “Raha psühholoo-
giat.”

Cäro-Ly arvates on Abja Gümnaa-
sium väga hea koht töötamiseks, kuna 
ta tunneb, et teda on siin hästi vastu 
võetud ning saab suurepärast toetust 
oma kaaskolleegidelt.

Kõige rohkem valmistab noorele 
sotsiaalpedagoogile rõõmu see, kui ta 
saab pakkuda abi õpilastele, kes seda 
vajavad ja soovivad.

Siiri Meidla
Anu Rõigas, Regina Kask, 8. klass

Abja Gümnaasiumi Murepesa asub 
kooli koduleheküljel

Pikk distantsõppe periood on 
pannud õpilaste vaimsele ter-
visele tugeva hoobi. Muresid 
on igasuguseid ja seinast seina. 
Mis väike mure ühele, see suur 
mure teisele. 

Selleks, et oma murest teada 
anda, on Abja Gümnaasiumi 
kodulehel link “Murepesa”. 

Anna oma murest teada, siis 
on meil lihtsam aidata.
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Tänavune Mulgi valla õpetajate 
päeva tänuüritus toimus 5. oktoob-
ril Karksi- Nuia kultuurikeskuses. 
Aasta õpetaja tunnustuse pälvis 
Abja Gümnaasiumi loodusainete 
õpetaja Ene Lätti.   

Kust oled pärit? Minu sünnikodu 
on Tartu piiril Luunja vallas, seega 
olen pärit Tartust.

Kirjelda oma haridusteed. Minu 
haridustee algas Luunja Põhikoolis, 
pärast põhikooli läksin Tartu 3. kesk-
kooli. Edasi kõrgkooli - EPÜ.

Miks valisid õpetaja ameti? Elus 
tuleb tegeleda paljude erinevate ala-
dega. Õpetajaamet ei ole ka mul ainu-
ke, mida elus teinud olen. Kui käisin 
põhikoolis, siis meeldis mulle noore-
maid õpetada. Ju sealt on kõik alguse 
saanud.

Kas õpetajana on 1. septembril 
kooli alustada teistsugune tunne 
kui õpilasena? Õpilasena ootasin, 
millal saaks jälle kooli, et sõpru näha 
ja koos midagi põnevat teha. Nüüd 
õpetajana ootan samuti 1. septembrit, 
et kohtuda oma õpilastega. Seega ega 
vahet ei ole, kohtumisrõõm on alati.

Kui palju aega kulub tundide pla-
neerimiseks ja ettevalmistamiseks? 
Nii nagu õpilastel kulub õppimiseks 
aega erinevatel päevadel erinevalt,  on 
ka minu tundide ettevalmistamise aeg 
erinev. Kui on vaja parandada töid, 
siis ulatub see teinekord poole ööni.

Missugused on õpetaja ameti 

Mulgi valla aasta õpetaja on Ene Lätti

head ja halvad küljed? Halvad on 
need, kui õpilased ei taha tundides 
kuulata ja hiljem saavad halbu hin-
deid. Head küljed siis, kui õpilased 
on rõõmsad ja tublid ning neil läheb 
hästi.

Millised on sinu peamised priori-
teedid oma töös? Anda lastele edasi  
oma teadmisi ja oskusi. 

Kuidas ja kui palju oled panusta-
nud sellele, et õpilaste õpikeskkond 
oleks parem? Olen proovinud lastele 
luua head õpikeskkonda. Loodan, et 
bioloogiaklass meenutab ikka natuke 
bioloogiaga seonduvat.

Kui palju pead iga päev pinguta-
ma, et end õpilaste suhtes kehtesta-
da? Kui olla järjekindel ja alati paha-
tahtlikkusele ei reageeri, siis säästan 
enda närve ja suudan ka rahulikult 
päeva lõpuni tegutseda,

Kas ootad sama palju vaheaegu 
kui õpilased? Vaheajad on õpilastele. 
Õpetajatel vaheaega ei ole. Meil on 
koolitused ja ülesanded, mida täitma 
peame. Puhata saab ikka ka.

Mis tunne sind valdas, kui said 
teada, et oled valitud Mulgi valla 
aasta õpetajaks? Arvasin, et mina ei 
osutu valituks. Kui sain teada, et osu-
tusin valituks, siis olin sõnatu ja süda 
tahtis rõõmust lakke hüpata. Olin nii 
pabinas, et ei teadnud kohe, mida 
teha. Suur tänu kõigile!

Kas aasta õpetajaks saamine tuli 
teile üllatusena? Minu jaoks küll, 

sest arvasin, et mina ei vääri aasta 
õpetaja tiitlit. 

Kas õpetajaid tunnustatakse pii-
savalt? Kuna õpetaja töö on raske 
ja närvesööv, siis arvan, et õpetajaid 
võiks palju rohkem tunnustada. Õpe-
taja töö ei kao kunagi ja kui meist ei 
hoolita, siis noored eriti õpetajaks ei 
pürgi. 

Mis on lemmiktegevused vabal 
ajal? Kui on vaba aeg, siis viibin 
looduses, võimalusel mere ääres või 
tegelen käsitöö ja õmblemisega. Ka 
nüüd, sügisel, on lastelastele jõulu-
deks soojad sokid juba kootud.
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Mulgi valla aasta õpetaja tunnustusüritus. Foto: Keijo Koort

Ene Lätti. Foto: erakogu



Meie koolis pakutakse juba mitu 
aastat esimesel vahetunnil putru 
kõigile, kes sööma minna tahavad. 
Oma miniuurimuses tahtsin teada 
saada palju õpilasi hommikuti koo-
lis söömas käib, mida seal pakutak-
se ja mida meie hommikusöögist 
arvatakse. 

Andmeid kogusin nädala aja jook-
sul vaatluse teel, kus mulle suureks 
abiks olid kooli sekretär ja direk-
tor.  Andmete kogumiseks koostasin 
üheksa küsimust, mille vastustest te-
gin tabeli, et kokkuvõtet oleks lihtsam 
kirjutada.

Iga päev oli söögiks erinev puder: 
kaheksaviljahelbe, kolmeviljahelbe, 
kaerahelbe, manna ja seitsmevilja-
helbe. Kolmel korral oli puder mahe-
helvestest. Lisaks pakuti kõrvale joo-
giks piima ja vett. Laual olid pähklid, 
kookoshelbed, sai, purustatud marjad 
ja või. Puu- ja juurviljadest pakuti 
banaani, porgandit, viinamarju, vaari-
kaid, õuna. Esmaspäeval pakuti pudru 
kõrvale leiba ja juustu-küüslaugu-
määret. Kolmapäeval pakuti õpilaste-
le lisaks ka pannkooki. 

Sain teada, et keskmiselt kaetakse 
lauad 60-le õpilasele, sest nii palju 
õpilasi on end hommikusöögile kirja 
pannud. Kahjuks selgus, et kõik, kes 
end kirja on pannud, ei tulnud söö-
ma. Osad kindlasti lihtsalt puudusid. 
Tavaliselt käis söömas keskmiselt 50 
õpilast. Ainult ühel päeval nädalas 
ehk kolmapäeval tulid kõik sööma ja 
siis ei jäänud ka putru üle. Keskmi-

selt valmistati 10 kaussi putru, millest 
üks kauss jäi tavaliselt üle. Õpilaste-
le meeldis kõige rohkem süüa putru 
purustatud marjadega, keskmiselt 41 
õpilast otsustas selle kasuks. Võiga 
sõi putru keskmiselt 2 õpilast. Kesk-
miselt 7 õpilast ei pannud pudru peale 
midagi. 

Õpilased sõid putru hea meelega, 
sest väga palju putru üle ei jäänud. 
Kõige lemmikum oli õpilastel hoopis 
purustatud marjadega sai. Väga pal-
jud tegid endale seda. 10. klassi õpi-
lased ütlesid, et see moosisai on kõige 
parem ja nad muud ei taha. 8. klassi 
õpilased arvasid sama. Mis purusta-
tud marjade juures meeldis, seda ei 

osatud vastata. Leiti, et see on parajalt 
hapukas ja parajalt magus ja maitseb 
hästi. 5. klassi õpilased arvasid samu-
ti, et selline moosisai on kõige parem 
hommikusöök ja neile maitseb. Üks 
poiss arvas, et vahest võiks hommi-
kusöögiks olla ka vostisaia, sest talle 
maitseb soolane. 

Kokkuvõttes võin öelda, et kogu 
kooli õpilastest käib hommikusööki 
söömas 20%. Õpilastele puder  mait-
seb. Lisaks pudrule pakutakse kõrvale 
pähkleid ja puuvilju. Kõige lemmi-
kum on õpilastel moosisai, seda söödi 
hea meelega.

Emil Lindvest, 7. klass

MINIUURIMUS: hommikusöök
Abja Gümnaasiumis
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Hommikusöök koolis. Foto: Keijo Koort



Rõõmsameelne ja hooliv klassiõpetaja Evija Pärn
Abja Gümnaasiumi klassiõpeta-

jatega liitus uue õppeaasta eel Evija 
Pärn, kel on varasem töökogemus 
Kalmetu ja Heimtali Põhikoolist. 

Kuidas sattusid Abja Gümnaa-
siumisse klassiõpetajaks? Vaatasin 
kooli kodulehte, soovisin näha lõpeta-
jate pilte ja avastasin, et klassiõpetaja 
ametikoht on vaba. Otsustasin kandi-
deerida ja siin ma nüüd siis olen.

Kus oled varem õppinud ja töö-
tanud?  Olen lõpetanud Mustla 
Keskkooli, seejärel õppisin juhiabiks 
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoo-
lis ning pärast seda suundusin Tartu 
Ülikooli, mille lõpetasin 2012. aastal. 
Pärast  magistrikraadi omandamist 
läksin tööle Kalmetu Põhikooli ning 
aasta enne Abja Gümnaasiumisse tu-
lekut töötasin Heimtali Põhikoolis.

Kuidas oled oma tööga  rahul? 
Olen oma tööga rahul, mulle meeldib 
mu amet!

Mis õpetamise juures kõige roh-
kem meeldib? Mis ei meeldi? Meel-
dib, et ei teki rutiini, iga päev on erili-
ne ja huvitav. Ebameeldiv on töö siis, 
kui õpilased meele kurvaks teevad, 
näiteks ropendavad, kiusavad kedagi 
või käituvad nõmedalt.

Kuidas saad õpetajate ja õpilas-
tega läbi? Saan nii õpetajate kui ka 
kolleegidega hästi läbi, mu ümber on 
palju ägedaid inimesi.

Millega tegeled vabal ajal?  Mul-
le meeldib lugeda raamatuid, vaadata 
häid filme, olla koos oma perega ja 

veeta aega kolme ülinunnu koeraga. 
Sõbrannade ja tütrega meeldib mõni-
kord ka šoppamas käia.

Kelleks tahtsid väiksena saada? 
Minu vanaema tahtis üle kõige, et 
minust saaks arst, kuid ei saa ju ars-
tiks õppida, kui kardad verd. Lasteai-
alapsena soovisin saada poemüüjaks. 
Õpetajaameti peale mõtlesin esimest 
korda tõsiselt põhikooli lõpus.

Kas on ka ette tulnud hetki, kui 
oled mõelnud, et  ei taha enam õpe-
tajana töötada? Ikka on olnud loobu-
mise mõtteid. Need on tulnud siis, kui 
olen olnud väga-väga väsinud. Väsi-
nud pikkadest tundidest, päevadest, 
pimedusest ja koledatest ilmadest. 
Kui saan puhata ja perega koos olla, 
lähevad need mõtted alati mööda.

Kas sulle meeldib lugeda?  Mis 
on sinu lemmikraamat? Lugeda 
meeldib mulle väga. Ühte lemmikut 
on raske välja tuua, kuid hetkel on öö-
kapil näiteks mulgikeelne aabits.

Mis teeb sinu arvates Abja Güm-
naasiumi eriliseks? Kindlasti teevad 
meie kooli eriliseks toredad inimesed, 
kolleegid ja õpilased. Samuti järjepi-
devad traditsioonid. Mulgi keele ja 
kultuuri õppimise võimalus. Kui vi-
listlased tulevad siia kanti tagasi ja 
panevad oma lapsed samasse kooli, 
siis järelikult on Abja Gümnaasium 
jätkuvalt hea hariduse pakkuja ja see 
on super.

Isabela Murašin, Maidi Puna, 
9. klass
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Emakeeleõpetajana tajusin, kui 
raske oli õpilastel antud teemal kir-
jutada. Mõnel polnud ühtegi raa-
matut, millele toetuda või ta ei mä-
letanud seda, mõni polnud ammu 
midagi lugenud. Ometi sai kirju-
tada oma lemmikraamatust, mitte 
riikliku õppekavaga heaks arvatud 
teosest.

Aga kirjutada tuli. Tänavuse Jaan 
Rannapi nimelise omaloominguvõist-
luse teemaks oli „Minu lemmikraa-
mat“. Oma lemmikteostest kirjutasid 
kõik 5.–12. klassi õpilased. Õpilaste 
mõtted kirjas, alustasin lugemisega 
varakult, kuna mind ootas ligi 100 töö 
läbivaatamine. Istusin oma antiikse 
sekretäri taha ja alustasin tööga.

Lemmikraamatud jagunesid eri 
žanritesse: elulood, ajalugu, kriminul-
lid, laste- ja noorteraamatud. Autori-
test olid populaarsemad J. K. Row-
lingu Harry Potteri lood, M. Keräneni 

„Peidetud hõbedane aardelaegas“, W. 
Goldingi „Kärbeste jumal“, J. Greeni 
„Süü on tähtedel“, J. Dawsoni „Puh-
taks“, L. Roometsa „Üks väike valge 
tuvi.“ Viimasest nimetatud autorist on 
kirjutatud ka uurimistöö „Mulgimaa 
juurtega kirjanikke.“ 

Lõpptulemus oli kurb. Valitud žü-
riile lugemiseks oli esitada ainult 
paarkümmend tööd. Nüüd peavad 
nemad otsustama, milline töö on Agu 
Sihvka peapreemia vääriline.

Kirjandusteadlase Rein Veideman-
ni sõnul on eesti kirjanduskultuuril 
oma tüvitekstid, mis on kultuuri kui 
mäluprotsessi katalüsaatorid. Neid 
tunnetame klassika näol. Tüvitekste 
tsiteeritakse, need muutuvad rahva 
igapäevaelu osaks. Näiteks piibel, O. 
Lutsu „Kevade,“ Fr. R. Kreutzwal-
di „Kalevipoeg“, A. H. Tammsaare 
„Tõde ja õigus“. Kr. J. Peterson kui 
esimene eesti luuletaja.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 12. 
klassi õpilane kirjutas uurimistöö 
„Miks ja mis keeles gümnasistid loe-
vad?“. Ta küsis ka, kas õpilased tar-
biksid üldse ilukirjandust, kui eesti 
keele riigieksamit poleks. 16% vas-
tas sellele küsimusele eitavalt. Nii-
siis enamik loeb, kuid on ka neid, kes 
kooli tõuketa ilukirjandusteoste poole 
üldse ei vaataks. 

Õppimine tähendab pingutust. Lu-
gemine on väga oluline, kuna loob 
ligipääsu suurele hulgale teadmistele, 
mõjutab meie õigekirja ja funktsio-
naalse lugemise oskust. Oma kooli-
ajast mäletan, et tükk füüsikat, tükk 
matemaatikat, tükk ajalugu ja tükk 
geograafiat annavad kokku täiesti uue 
raamatu.

Que vadis? 
Siiri Meidla

Omaloominguvõistlusel kirjutasid 
õpilased oma lemmikraamatust
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Õpilasesinduse eesmärk on panusta-
da kooliellu ja teha õpilastele õppimine 
ja tavapärased koolipäevad veidi lõbu-
samaks. 

Selle kooliaasta plaanid on hetkel veel 
lahtised ja mõttetöö käib, kuid soovime 
teha kõiki üritusi võimalikult suurelt ja 
südamega. Seda selleks, et Abja Güm-
naasium jääks meie õpilastele meelde ka 
pärast kooli lõpetamist.

Õpilasesinduse liikmete poole võib 
pöörduda iga idee ja küsimusega, mis 
puudutab koolielu, hindamist, õppekor-
raldust, ürituste korraldamist jne. Meie 
viime sõnumi kooli juhtkonnale ja leiame 
vastused.  

Kui ei ole julgust rääkima minna täis-
kasvanule, siis otsige meid kooli pealt 
üles.

Emily Karu, õpilasesinduse president

Õpilasesindus ootab mõtteid, et koolielu 
huvitavamaks muuta

Abja Gümnaasiumi õpilasesindusse kuulub 20 liiget. Foto: Laine Lindvest



Kadakas 55
Abja Gümnaasiumi ajaleht

Peatoimetaja - Laine Lindvest
Toimetus - Maile Kreevs, Siiri Meidla

Tehniline toimetaja - Keijo Koort

2. klassi Abja Haiglasse minevad jõulused kunstitöödLumemees. Romet Kond 

Maidi Puna Anu Rõigas Keitrin Järvelaht

Ella-Mari Mäger Keiro Škurin Keili Tuisk


