
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
september 2012

leht nr 63

www.kuristiku.ee

Kresku
Koolimaja remondi erinumber

Kuristiku totaalne muutumine



Peatoimetaja 
veerg

Kuni 1984. aasta augusti-
kuuni oli Lasnamäele Kuris-
tiku küla lähedale kerkinud 
koolimaja näol tegemist iga-
va, tüüpprojekti järgi valmi-
nud koolimajaga. Selliseid 
on isegi Lasnamäel mitu 
tükki. Aga siis asusid majas 
toimetama toredad inime-
sed – õpetajad ja õpilased –, 
kes täitsid maja ainulaadse, 
ainult Kuristiku gümnaasiu-
mile omase vaimuga. Maja 
hakkas 1984. aasta augus-
tist elama oma elu. 

Mida aeg edasi, seda 
rohkem kuristiklased kooli-
maja enda käe järgi sättisid 
ja kohendasid. Maja on ol-
nud elus ja muutunud ühes 
ajaga. Vahel on majas toi-
munud suuremad muuda-
tused, nt tekkis arvutiklass, 
vahel nokitseti tasahilju, nt 
värviti suvel klassiruume ja 
koridore. 

Kuigi maja ise on vaid 
kest – olulisem on ikka see, 
mis majas toimub, kes selle 
oma vaimuga täidavad –, ei 
saa maja tähtsust kuidagi 
alahinnata. Aastate jooksul 
sai tüüpsest koolimajast 
armas kollane koolimaja. 
Viimast suuremat juube-
lit ei tahtnud keegi mõnes 
uhkses kultuurikeskuses tä-
histada, sest koduses koo-
limajas on mõnusam kaas-
teelistega juttu puhuda ja 
vanu aegu meenutada. 

Ja nüüd on siis koolimaja 
jõudnud ära oodata põhja-
liku uuenduskuuri. Kresku 
erinumbris heidame pilgu 
koolimaja eluloole. Kuristiku 
kooliga lähedalt seotud ini-
mesed meenutavad, kuidas 
on tüüpprojekti järgi val-
minud koolimajast saanud 
ainulaadne Kuristiku güm-
naasium.   

Kresku 
toimetus

Küljendajad: Sander Rebane, Kadi Sagor
Sõbrad: Aivar Metsaveer, Priit Ratassepp
Trükk: Koopia Niini ja Rauam

1. SEPTEMBER 1984

Vjatšeslav Gussarov

Mälestusi 60. keskkooli avamisest

TALLINNA 60. KESK-
KOOLI AVAMINE

1985
1986

ALGAB VJATŠESLAV 
GUSSAROVI AJASTU

I VÕIMLEMISPIDU

ALUSTAB TÖÖD 
MUUSIKAKLASS

Kooli algusajast on meeles, et 
nalja sai iga päev. Sellest võiks 
raamatu kirjutada. Fantastiline 
aeg oli. Õpetajatega sai ka mui-
dugi nalja, sest olime ju kõik 
noored. Kaadri vanuse pool-
est võisime olla üldse kõige 
noorem kool kogu vabariigis.

Kõige enam on meeles 
muidugi lõputuna näiv mööbli 
kokkupanek. Seda oli nii palju! 
Sõna furnituur oli koolis kind-
lasti kõige populaarsem sõna.
Õpetajad ju varastasid terve 
esimese õppeaasta jooksul ük-
steise tagant toole, kappe, kru-
visid ja mutreid.

Aga tegelikult olen olnud 
kaks kuud ka 59. Keskkooli 
direktor, sest algselt pidigi see 
number kooli omaks saama. 
Aga haridusosakonna juhataja 
ütles mulle, et kuule, Gussarov, 
59 pole ilus number, sellega 
elada ei saa, pane ikka 60. Siis 
pidingi valitsusele ilusa kirja 
kirjutama, et miks ikka üks 
number vahelt ära jääb ja miks 
just 60. keskkool. Siis kirjuta-
singi, et selles numbris on ju 
mingi eluline maagia! 

Koolimaja õigeaegse käi-
kuandmise vastu tundis huvi 
kogu IV mikrorajooni elanik-
kond. Enamik meie lapsev-
anemaid tegi koolimajas palju 
tööd ja aitas kõvasti kaasa. 
Suhtumine meie kooli oli minu 
meelest algusajast saadik väga 
positiivne. Meie koolis õppis 
palju õpetajate lapsi. 

Mare Miikman
1984. aasta augustis ei olnud 
koolimaja veel valmis. Klas-
siruumides valitses segadus. 
31. augusti õhtul pesime meie, 
õpetajad, koridore, klassiru-
ume ja isegi aknaid. Kutsusime 
appi lapsevanemad, kes aitasid 
pingid kokku kruvida.

Saabuski 1. september. Ak-
tus toimus õues maja ees.Süda 
oli saapasääres, kui pidin oma 
1.a klassi õpilastega esimesena 
üle kooliläve astuma. Igal pool 
olid ajakirjanikud, fotograafid 
ning lapsevanemad. Õnneks 
võtsid õpilased ja lapsev-
anemad mind sõbralikult vas-
tu. Esimene lend on mulle si-
iani kõige tähtsam, sest nemad 
aitasid mul kohaneda linna 
koolieluga.

Silva Rent
Direktori kabinet asus veel 
1984. aasta augustis Mahtra 
tänava koolis. Meie koolimajas 
toimus kõva ehitus. Mööbel, 
mis oli ette nähtud klasside 
sisustamiseks, ei jõudnud ko-
hale mitme aasta jooksul, aasta 
aega istusime muusikaklassi 
põrandal. Siis ilmusid kusagilt 
„sakste“ vanad toolid ja lauad. 
Lauad ja muu mööbel jõudis 
muusikaklassi mitu aastat 
hiljem.  

Eelkõige meenub 1984. aas-
ta juunikuu, kui tulin ennast 
uude avatavasse kooli tööle pa-
kkuma. Ronisin üle ehitusplat-
side ja liivahunnikute, et jõuda 
eesmärgini – kohtuda Mahtra 
tänava koolimajas direktor V. 
Gussaroviga.

Tekstid on pärit 2004. aastal ilmunud Kuristiku juubeliraamatust.

ESIMENE KOOLIKELL: Kellukest tilistavad koolidirektor 
Vjatšeslav Gussarov (vasakul) ja linnapea Albert Norak.



Ly Melesk

1987
1988

KURISTIKU ESIMENE
 LAULU- JA TANTSUPIDU LÕPETAB 

ESIMENE LEND
ALUSTAB TÖÖD 
SPORDIKLASS

Esimestel aastatel töötas kool 
kahes vahetuses, sest õpilasi 
oli väga palju. Koolis käis õp-

Uue kooli avatseremoonial viibisid:
Aili Aben – EKP KK teaduse ja õppeasutuste osakonna juh.
Frants Oper – ENSV haridusministri I asetäitja
Albert Norak – Tallinna linna RSNTK esimees
Akko Raud – Tallinna Mererajooni RSNTK Haridusosa-
konna juhataja
Ants Eglon – ENSV HM koolivalitsuse juhataja
Tallinna 58. Keskkooli esindaja
Toomas Saal – ELKNÜ Linnakomitee esindaja
Aade Saade – Tallinna Mererajooni RSNTK esimees
Benno Kalev – Ehitustrusti esindaja
Ehitajad Kampucheast

8. klassi õpilane Aarne Luigas lausus tänusõnad ehitajatele:
... Sõber, kui ehitad maja,
tee sellele suured aknad,
et päikese selged kiired
sisse neist paistmast ei lakkaks!

Ain Kaalep

Piduliku aktuse lõpul saatis kooli direktor seltsimees 
Vjatšeslav Gussarov 5.a klassi pioneerid Tiits, Kristiina ja 
Käär, Hedi suure tulipunastest nelkidest koosneva lillekor-
viga Maarjamäele, et tänada neid, kes langesid karmidel 
sõja-aastatel. Koos lilledega jäi igavese tule juurde pioneeride 
tõotus: „Kõik, mis jäi isadel loomata, loome meie ...“ 

Uues koolis alustas tööd 25 õpetajat. Ainuke kooli avamisest 
tänaseni meie koolis töötanud õpetaja on Mare Miikman! 
Õpilasi oli 15 klassikomplektis 405. 1985/86. õa – direktor 
Vjatšeslav Gussarov, õppealajuhatajad Lydia Tiits ja Valve 
Olev.
Klassikomplekte 25 ja õpilasi 758.
1986/87. õa – klassikomplekte 36 ja õpilasi 1164.
1987/88. õa – 1383 õpilast, 90 õpetajat .

Esimene lend lõpetas 1988. a kevadel.

Alates õppeaastast 1984/85:
Toimusid lastevanemate ballid.
Muusikaklass: klaver, akordion, viiul, kannel, plokkflööt.
Kooli isetegevuse ülevaatused. 

1987/88. õa loodi spordiklass (4.F). Initsiaator oli kehalise 
kasvatuse õpetaja Ilmar Värk.

Avamine ja esimene kooliaasta
petöö nii eesti kui ka vene kee-
les. Vene klassid kolisid mõne 
aja pärast uude koolimajja. Kui 
õpilasi jäi vähemaks, jätkus õp-
petöö ühes vahetuses.

MEEDIASTAARID: Kooli avamist kajastas ka mitu ENSV 
meediaväljaannet.

KOOLIMAJA AVAMINE: 1. september 1984.

ESIMENE LEND: 1988. aasta lõpetajad.
Võimlemispidude traditsiooni looja oli õpetaja Signe Kallaste.



1989

Marti Tulva

Tüüpprojektist ebatüüpiliseks kooliks

ALGAB MARTI TULVA 
AJASTU

1995

KOOLIMAJA VÄRVITAKSE 
KOLLASEKS

HAKKAB ILMUMA 
KRESKU

Kooli eksdirektor Marti Tulva heidab pilgu aastatele 1988-2009.

22. augustil 1988. aastal astu-
sin esmakordselt üle Tallinna 
60. keskkooli lävepaku. Mind 
võttis vastu esimene direktor 
Vjatšeslav Gussarov. Ta tutvus-
tas mulle kõigi nõukogude aja 
ehitustradistsioone kohaselt 
tüüpprojekti järgi ehitatud 
koolimaja. 

Neli aastat vana maja ei ol-
nud pealtnäha kuigi trööstitu 
välimusega: kollane värv ei 
olnud veel luitunud ja laig-
uline – jättis eemalt vaadates 
enam-vähem rahuldava mulje. 
Eelneva, kuus aastat kestnud 
töö põhjal Tallinna Linna hari-
dusosakonnas, oli mul külla-
ldaselt võrdlusmaterjali kõigi 
teiste koolide seisundi kohta: 
olin enne Tallinna 13. Kesk-
kooli õpetajana tööle hak-
kamist jõudnud tutvuda kõigi 
pealinnas olevate koolidega. 

60. keskkooli ehitushädad 
hakkasid välja tulema alles 
siis, kui olin funktsioneerivas 
majas juba mõnda aega tööta-

nud. Koolimaja oli mere poolt 
kõigile tuultele avatud – nii 
mõnigi kord olid sügistormide 
poolt pooled neljanda korruse 
puuraamidega aknad hom-
mikuks koolimaja põrandale  
puhutud. Maja ei pidanud tuult 
ja oli talvel väga külm. Kütet ja 
elektrit kulus „kogu Lasnamäe“ 
kütmiseks üle mõistuse palju.

Koos koolimajaga andis 
eelmine direktor mulle üle ka 
kogu maja projektdokumen-
tatsiooni. Sellega aga hakkas 
alles nalja saama – kui oli vaja 
selle projekti järgi üles leida 
mõni elektrijuhe, siis selgus, et 
projekti järgi kulges see küll ke-
nasti õiges kohas, aga tegelikult 
asus hoopis mujal. Nii kobades 
siis neid remonditöid tehti. 

Maja ise oli ka lõpuni 
valmis ehitamata –keldrikor-
rusel asunud nn lasketiiru ehi-
tusprahist tühjendamise kallal 
nägid meie kooli kaheksandate 
klasside poisid kurja vaeva: aga 
tühjaks see sai ja me võtsime 
selle ka kohe laoruumina kasu-
tusele. Hiljem sai sellest üks 
kooli- ja klassivälise töö läbivi-
imise lemmikkohtadest Leho 

Jõeorgi eestvedamisel.
Nagu juba mainisin, käis 

pidevalt koolimaja kohan-
damine järjest tekkivate uute 
nõudmistega – klasside valgus-
tuse parandamine, elektriohu-
tusnõuete vastavusse viimine 
järjest muutuvate (ja tihti ka 
vastukäivate) uute nõudmiste-
ga, tuleohutusnõuete paran-
damine. 

Suurematest remontidest 
võiks nimetada katuse va-
hetust,  kogu koolimaja fas-
saadi värvimist, akende 
vahetust, spordikompleksi kap-
itaalremonti koos jõusaali, uue 
treenerite ruumi ja sauna ehi-
tamisega. Kuna võimla alla ei 
olnud ehitaja rajanud trenaaži, 
tuli see kapitaalremondi käi-
gus rajada. Enne selle rajamist 
võimla riietusruumid ja kori-
dor uppusid sügisvihmade ajal. 
Ehitasime uued kaasaegsed tu-
alett- ja duširuumid. 

Sööklas ja köögis oleme 
kogu aeg sanitaarremonti 
teinud. Siis tuli puhvet – jõle 
raudpuur – see ei meeldinud ei 
õpilastele ega õpetajatele – aga 
vaja seda oli: tunglemine selle 

TANTSURÜHMAD EEVA 
JA PRIISLE

„puuri“ ümber vahetundidel 
oli metsikult suur. Sellest siis 
see kohviku ehitamise idee. 
Näitasin Malle Kroonile, kuhu 
ja kuidas selle võiks rajada. 
Malle Kroon otsis arhitekti, kes 
tegi sisekujunduse. Õpilaste 
hinnangul projekt õnnestus. 
Lasnamäe linnaosa abiga ehi-
tasime õue käsipalliväljaku – 
meid toetasid Kalev Kallo ja 
Toivo Moorast LOV-st.

Rajasime ka kaasae-
gsed arvutiklassid, ehita-
sime keeleõppe tarvis ümber 
klassiruume, saime toreda 
muusikaklassi, kujundasime 
A-korpuse õpetajate toa muga-
vamaks, rajasime B korpusesse 
oma õpetajate toa.

Maja hooldamisel algusest 
tänaseni on abiks olnud paljud 
õpilased. Õpetajad (algklasside 
õppealajuhatajate Valve Olevi 
ja Ly Meleski eestvedamisel) 
olid abiks B-korpuse klassiruu-
mide sanitaarremondi organi-
seerimisel. Direktori asetäitja-
na majandusalal on suurt tööd 
teinud Leho Jõeorg ja eriti, juba 
pikka aega seda rasket ametit 
pidanud Malle Kroon. 

Kõige asjalikumaks tööme-
heks, kes ka õpilastega väga 
hästi hakkama sai, oli Helmuth 
Matt. Kui ei oleks olnud selles 
majas töötavate inimeste toe-
tavat ja mõistvat suhtumist 
keeruliste majandamisküsi-
muste lahendamisel, oleks 
palju jäänud tegemata. Lõppes 
ju spordikompleksi kapitaal-
remont alles aastavahetuseks 
– kõik kehalise kasvatuse tun-
nid toimusid talveni kas õues 
või vihma korral terrassil ka-
tuse all – algklassid kasutasid 
ka aulat. Aula põhiline häda oli 
selles, et ta asus lahtise terrassi 
kohal ja aula põrand oli kogu 
aeg talvel väga külm – kardan, 
et see küsimus jääb ka pärast 
praeguseid ümberehitusi la-
hendamata.



1989

Leho Jõeorg

Mälestuskillukesed Kuristiku koolimajast
Leho Jõeorg, mees nagu orkester, meenutab aastaid 1989 kuni 2011.

20021996 1998

UUED PLASTAKNADESIMESED ARVUTID
LUUAKSE KURISTIKU 

GAIDIRÜHM

KÄSIPALLIKLUBI 
HC TALLAS

Koolimaja värvimine kol-
laseks
Mina tulin Tallinna 60. Kesk-
kooli 1. jaanuaril 1989. aastal. 
Mis ametisse, seda ei mäle-
tagi, kas remonditööliseks või 
laborandiks. Kevadel, kui kool 
läbi sai, määras direktor Marti 
Tulva mind oma kohusetäit-
jaks ja peamine ülesanne 
oligi silm peal hoida maja üle-
värvimistöödel. Koolimaja oli 
enne seda valget värvi. 

Mäletan seda, et ühel juuli-
kuu reedesel päeval oli jäänud 
veel värvida veidike sisehoovis 
olevaid seinu. Ilmajaam aga 
lubas esmaspäevast alates tu-
gevat vihma. Palusin töömees-
tel tulla töid lõpetama nädala-
vahetusel, et võtku siis vabad 
päevad nädala sees ja minu 
pärast kas või topelt. Igatahes 
kaubale saime ja värvimistööd 
said lõpetatud ilusate ilmade-
ga. Sellest oli ka kasu, sest es-
maspäevast läkski vihmaseks ja 
jahedaks.

Mitme lennu lõpetajad on 
koolilehes ja aastaraamatus 
koolimaja hellitavalt kutsunud 
„armas kollane hullumaja“.

Peldikutest WC-deks 
Kuristiku gümnaasiumi WC-d 
olid kunagi just sellised, nagu 
need olid asenduskoolimajas 
Raadiku tänavas, st koledad ja 
aroomirohked. See oli vist tol-
leaegsete WC-de eripära, et 
pese neid palju tahad, aga hai-
sevad ikka.

Ma ei mäleta aastat, mil-
lal see ümberehitus tehti, aga 
pärast remonti seisid kempsud 
kolm aastat heas korras: neid 
ei lõhutud ja need ei haisenud. 
Koolilehest Kresku võib koo-
lilõpetajate küsitlustest lugeda, 
et üks vastustest küsimusele 

„Mis kooliajast meenub?“ just 
WC-d.  Ühes WC-s sai ühe 
treeneri juubelgi peetud! Mui-
dugi ei olnud see kasutuses 
olev tualettruum.

Uued plastaknad
Et uutest akendest oli kasu, siis 
selle kohta on mul hea näide. 
Sel ajal andsin ma arvutitunde 
ja õpetasin ka pimekirja. Kui 
eelmisel talvel enne akende 
vahetamist õpilased istusid ar-
vutiklassis jopedes ja tippisid 
klaviatuuril sõrmkinnastes 
(mõnel õpilasel olid sõrmkin-
nastel otsad ära lõigatud nagu 
kunagi trammikonduktoritel). 
Pärast uute akende saamist 
arvutiklassis enam jopedes ja 
sõrmikutes õpilasi ei nähtud. 

Koos akendega vahetusega 
suleti aiaga ka koolimaja sise-
hoov ja sellest oli palju kasu, 
sest suve jooksul ei lõhutud 
sisehoovis enam ühtki akent. 
Mäletan ühte kooli algust, kui 
koolimajal oli suvel lõhutud 
16 akent! Jupp aega hiljem sai 
koolimaja ka suure aia. See aed 

aitas lahti saada ümbruskonna 
koerapissitajatest (kakatajatest) 
ja muustki. Koolimaja ümbrus 
muutus puhtamaks.

Esimesed arvutid
Esimene arvuti täiskomplekt 
(arvuti, monitor 15 tolli, värvi-
printer, käsiskänner) sai kooli 
poolt ostetud 1996. aasta lõ-
pus, et kergendada ajalehe 
Kresku toimetuse tööd. Veidi 
hiljem sai ostetud ka kasutatud 
paljundusmasin.

Toimetuses olid muidu 
tublid õpilased, aga neil oli ka 
suur arvutimängude mängi-
mise himu. Et vähendada ar-
vutiaja raiskamist mängudele, 
sai tantsu- ja võimlemisrühma 
Eeva tüdrukutega kokku lepi-
tud, et nad hakkavad kahe- ja 
kolmekesi peale tunde õppima 
arvuti kasutamist. Tollal olid 
nad 5. klassi tüdrukud ja neid 
oli täpselt nii palju, et jätkus 
viieks koolipäevaks. Kevadeks 
oskasid nad kasutada Wordi, 
Corelit ja skännerit. Selle kohta 
sai 14-le tüdrukule välja antud 

ka vastav tunnistus.
Kümme Tiigrihüppe arvu-

tit sai kool 1997. aasta augustis. 
Esialgu sai üles panna ainult 6 
arvutit keldrikorruse tagumis-
es ruumis ja 10. klassid jagati 
kolmeks. Nii käidi kuni aasta-
vahetuseni, siis sai arvutiklass 
3. korrusele. Päevatundidest 
koolipäevadel jäi väheks. Käi-
sin hobikorras oma ajast kahe 
klassiga veel laupäeviti koolis. 
Muidugi käisid ka õpilased 
vabast ajast. Nendeks oli üks 
8. klass ja üks 6. klass. Samal 
aastal ostsin ka pimekirja õppe 
programmi ja alustasin pime-
kirja õpetamist. Tänaseks on 
see õpe koolis välja surnud. 

ESIMENE KOONDUS: Tänavu 10-aastaseks saava Kuristiku gaidirühma tuumik aastal 2002.
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Annely Raudsepp

Kolm küsimust kolimise kohta

ALGAB 
RAINO LIBLIKU AJASTU

2010

RAHVATANTSURÜHM
PÄRIPIDI

TERVIST EDENDAV 
KOOL

1. Millised on eredamad 
mälestused kolimistest?
2. Mida huvitavat avastasid 
kolimise käigus kappidest?
3. Millisena meenub remondi 
ootus?

1. Kõige eredam mälestus 
kolimisest on see, missuguse 
kiirusega soditi Kärberi maja 
maast laeni nõmedusi täis 
peale seda, kui mõni õpetaja 
lubas oma klassi seintele vii-
sakaid hüvastijätte kirjutada 
(üks neist ka mina). See on 
minu kõige suurem pettumus 
meie õpilaste suhtes. Nii häbi 
on siiani.

Tänan kõiki, kes mind 
kolimisel aitasid: peaaegu 
kogu 8.b klass – kolisid mind 
välja nii Kärberist kui nüüd ka 
Raadikust; 10.b ja 12.a poisid, 
kes aitasid nii Kärberist välja 
kui ka Raadikusse sisse kolida; 
mu oma 12.b, kes sai kõige suu-
rema koormuse kogu minu ja 
mu naabrite kraami kolimise 
käigus. 

Eriline tänu läheb Kasparile 
ja Jagole, kes kogu selle kraami 
oma autodega Raadikusse 
sõidutasid, annetades koolile 
päris suurel hulgal kütust. 

2. Prügimäele läks kogu 
klassi mööbel, mis oli sama 
vana nagu kool. Ei tea, kas 
nüüd antakse ometi ka mulle 
uus mööbel?

3. Remondiootus kestis 
nii mitu aastat, et kõik värvid 
jõudsid juba ära tuhmuda. 
Tegelikult olin ma selle ootuse/
lootuse juba maha matnud.

Kübe Tämmo

1. Eredaim mälestus on paa-

1. Kolimine oli omamoodi põ-
nev aeg. Palju kola sai ära visa-
tud. Enamuses olid need küll 
vanad õpikud, mida siiani pidi 
hoidma kui kullatükke – äkki 
ikka kunagi läheb vaja! Aastaid 
sai neid riiulist kappi ja kapist 
riiulile tõstetud. Ei läinudki 
vaja!

Hästi põnev oli viimane 
koolinädal. Lauad olid välja 
visatud. Toolid olid veel ole-
mas. Õpilased istusid ringis ja 
õppisid, aga kuna süles oli eba-
meeldiv asju hoida, siis maan-
dusid kõik põrandale. Kes is-
tus põrandal ja kasutas tooli 
lauana, kes oli põrandal kõhuli 
ja kirjutas nii. Risti ja põiki oli 
klass siruli olevaid lapsi täis. 
Mina astusin nendest üle, et 
töid kontrollida. Lõbus oli meil 
kõigil.

Liisi Rannast-Kask

1. Kõige eredamalt on meeles 
see, et sügisel oli 3. korrusel 
ajalooklassis keeruline tunde 
teha. Poisid pandi tööõpe-
tuse ja vist ka kehalise kasva-
tuse tundide ajal äravisatavat 
mööblit vedama ja viskama 
konteineritesse. Suur Prant-
suse revolutsioon tundus üsna 
tühine sisehoovist rõkkava 
rõõmuga võrreldes, mida möö-
bli loopimine ja algosadeks 
lammutamine kaasa tõi.

Esta Saula

1. Tänan 2.b klassijuhatajana 
vanemaid, kes abistasid koli-

2. Lapsevanemad olid 
tublid. Joel ja Signe Viitkar tu-
lid oma auto ja järelkäruga. 

Veel on üks vahva mälestus 
– suurte garderoobis oli koht, 
kuhu sai need paberid vedada, 
mida vaja ei läinud ehk siis 
ootasid konteinerit. Avastasin 
seal nii mõnegi õpetaja, kes 
selle prügi hulgast endale  väär-
tuslikke materjale leidis. 

Käisime ühel õhtul Kärber-
ist Raadikusse valgust viimas. 
Võtsime Kärberis alla laelam-
pidest need valged peenikesed 
torud. Kolm klassi tegime tüh-
jaks. Nukker oli koolimajast 
ära minna. Valvuritädi valvas, 
aga koolimaja oli nagu pom-
mirahega pihta saanud – pime 
ja tühi, tolmune ja veidraid asju 
täis: üksik redel keset koridori, 
paar tühja karpi, mõned ük-
sikud jalanõud, kauss… Aga 
Raadiku sai valgeks!

See oli üks neid aegu, kus 
terve kool astus ühte sammu 
ühise eesmärgi nimel. Tore oli.

MÖÖBLIMÄED: Kooli sisehoovis laiutab vana mööbel.

Viia Hang
nika, et jäängi oma koluga 
vanasse kooli. Ei jõudnud pak-
kida ja siis oli tunne, et ei suuda 
oma kolu ära kolida. Lõpuks 
see ikka õnnestus ja mõnes 
mõttes „toore jõuga“.

Suureks abiks olid minu 
endise klassi poisid (nüüdseks 
12.a-le lisandunud poisid). 
Nemad mind põhiliselt pääst-
sidki. Suured tänud samuti 
tänastele vilistlastele Mait 
Sõerdele, Braian Sepale ja Riho 
Liivingule.

3. Remondi ootusajal oli al-
gul tunne, et aega küll. Siis läks 
järsku väga, väga kiireks. Ja kui 
lõpuks oma „uues“ koolis kogu 
oma kolaga kohal olime, tuli 
suur kergendus. Lõpuks ometi! 
Nüüd on jälle sama paanika. 
Kuidas tagasi saame? Klassis 
on kogu aeg suvetöölised ja 
eksamid. Asjad jälle pakkimata 
ja varjule viimata. Lapsed kõik 
suvepuhkusel. Aga küllap ka 
nüüd kuidagi saab! 
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Raino Liblik

Head uut kooli!
Direktor Raino Liblik tutvustab totaalse muutumise läbi teinud Kuristiku koolimaja.

KOLIMINE RAADIKU 
TÄNAVA KOOLIMAJJA

misel ja uue klassi ettevalm-
istamisel õppetööks. See oli 
nagu üks vilgas „sipelgapere“, 
kes siblis sõbralikult koos ja 
ajas ühiselt oma asja. Kaasatud 
olid ka õpilased. Isad tassisid 
palehigis kaste ja emad ning 

mõned vanaemadki pesid uut 
klassiruumi. 

Väga meeldis lastele ka 
viimane koolipäev vanas kooli-
majas, sest õppetöö toimus pat-
jadel istudes või lesides.

2. Kui klassiruum oli mööb-

list puhas, siis tuli raamaturiiu-
li tagant välja kolm värvitooni 
(mina seda ise teadsin, aga 
lapsed olid üllatunud) ning 
klass tundus ilma pinkideta 
suur. See oli kõigile huvitav ja 
meeldejääv kogemus.

3. Minul endal oli ärevust 
ja hirmu palju, et kas kõik 
ikka saab õigeks ajaks pakitud, 
kuidas laabub kolimine ja kui-
das hakkab elu kulgema uues 
koolimajas.

2011. A LÕPP

ALGAB KOOLIMAJA
REMONT 

Mis teeb meele rõõmsaks ...
Meele teeb rõõmsaks kogu 
asjade käik. Eelkõige just see, 
et saime võimaluse selliseks 
uuenduskuuriks. Koolimaja nii 
suures mahus kaasajastamises 
osalemine on olnud mulle ja 
kõigile Kuristiku töötajatele su-
ureks väljakutseks. 

Loomulikult on olnud 
tegemist väga pingelise ja ki-
ire ajaga. Kolimised, ehitajaga 
mõistliku lahenduse leidmise 
arutelud ja koolimaja valmim-
iseelne periood on võtnud väga 
palju energiat. Usun, et kui 
kõik lõplikult paika saab, siis 
on, mille üle nii õpilastel kui 
kõigil teistel rõõmu tunda.

Siinkohal tahan tänada 
kõiki õpilasi, kes olid seoses va-
hepealse viibimisega Raadiku  
koolimajas väga mõistvad ning 
andsid oma hindamatu panuse 
kolimisel. Tänan kõiki õpeta-
jaid ja koolitöötajaid, kes olid 
abivalmis ja väga mõistvad, 
arvestades pingelist ja muut-
likku aega. Loomulikult tänan 
Tallinna linnavalitsust ja hari-
dusametit, kelle positiivse ot-
suseta ja tegevuseta poleks seda 
suurt tööd ette võetud. Ning 
eriti suure tänu on ära teeninud 
Aivar, Malle, Siiri, Ly ja Sirle, 
kes on andnud suure panuse 
kaasaegse ja paljude jaoks kaua 
oodatud koolimaja valmimisse.

Tänud ka ehitajatele Ast-
landa Ehitusest ja kuna meie 

koolimaja hakkab haldama 
järgmistel aastatel K&L Aren-
dus OÜ, siis soovin head koos-
tööd meile kõigile.

Mis on muutunud?
Koolimaja peasissepääs 
on renoveerimise käigus 
toodud hoone Kärberi tänava 
poolsesse külge, et õpilastel 
oleks mugavam majja siseneda 
ja spordikompleks ning aula 
oleksid peaukse lähedal. Kooli-
maja ette on rajatud ka 50-ko-
haline parkla ja sisse- ning väl-
jasõit on uued ja turvalisemad.

Kui varem oli kooli taga 
ajast ja arust nõukogudeaegne 
spordiplats, siis nüüd asub seal 
kunstmuru kattega staadion ja 
kummikattega jooksuring koos 
hüppesektoritega. Pallimän-
guväljak on korda tehtud ning 
seal saab mängida korvpalli, 
käsipalli ja tennist. Staadioni 
juurde tuleb ka väike jõulin-
nak, samuti on olemas asfal-
teeritud rattasõiduplats.

Suurim muudatus on var-
asemast mitu korda suurem 
võimla, kus on nüüd täismõõt-
metes korvpalli-, võrkpalli- ja 
käsipalliväljak. Saali saab plas-
tist eesriiete abil ka kolmeks 
osaks jagada, nii et korraga 
saab võimlas pidada kolme ke-
halise kasvatuse tundi. Lisaks 
tuleb väike jõu- ning matisaal. 
Lisandusid ka olemasolevalel 
neljale kaks riietusruumi.

Kooli endisest aulast tehti 
renoveerimise käigus avar 
raamatukogu. Uus aula lei-
dis aga koha vanas kollases 

võimlas. Aulast läheb uks mõ-
nusasse sisehoovi. See on meie 
koolile eriti vajalik koht, sest 
kool on juba veerand sajan-
dit igal kevadel oma tantsu- ja 
laulupidu pidanud. Sisehoovis 
saavad lapsed ilusate ilmadega 
vahetundide ajal ka jalutamas 
käia.

Raamatukogu kõrval asub 
suur auditoorium, kuhu ma-
hub korraga 60 õpilast, et voor-
uloenguid pidada. Klassidesse 
on paigaldatud projektorid ja 
ekraanid (mõnes klassis on  pu-
utetundlik tahvel), millega saab 
õppematerjali paremini edasi 
anda. Heade võimalustega on 
keemia ja füüsikaklass koos la-
boriruumiga.

Loomulikult on veel mit-
meid uuendusi ja muudatusi, 
nagu näiteks õpilasesinduse ja 
Kresku toimetuse suur ruum ja 
kaasaegsed tööõpetuse klassid. 

Hoiame oma ilusat koolimaja
Loodan, et kõik õpilased oska-
vad hinnata tehtut ning seda ka 

maksimaalselt kasutada. Olgu 
selleks siis aktiivne osavõtt hu-
viringidest või head õppetul-
emused. Ning loomulikult on 
kõige tähtsam isukas õppimine 
ning teadmiste ammutamine. 

Spordisaali põrandale ei saa 
minna tavaliste või määrdu-
nud jalanõudega, kuna sellega 
võib kahjustada põrandat. Juba 
spordikompleksi sisenedes 
tuleb jalanõud jätta ukse juures 
olevasse riiulisse.  

Uue mööbli ja õppevahen-
ditega tuleb käia ümber heape-
remehelikult. Usun, et kõik 
õpilased hoiavad ja väärtusta-
vad uut maja ning peavad kinni 
kooli kodukorrast.

Füüsiline keskkond on meil 
suurepärane, kuid nüüd tuleb 
ka tegeleda selle sisu edasiaren-
damisega. Teadupärast teevad 
siiski koolist hea kooli seal 
olevad inimesed: õpilased ja 
töötajad ning kõik need, kes on 
seotud meie kooliga.

Soovin teile head uut kooli 
ja toredat kooliaasta algust!



Remont saab valmis niikuinii!

3. SEPTEMBER 2012

MacGyver´ist itimees Aivar muljetab kooli remondist.

Aivar Metsaveer

Minule isiklikult on rõõmu 
teinud, et seoses remondiga 
olen saanud natukene lähe-
malt näha, kuidas päriselt 
projektipõhises ehitusmaail-
mas töö käib. Kuna ehitajaid 
ja erinevaid ülemusi oli tõesti 
palju, siis päris tihtilugu tekkis 
kahjuks infomüra ja infopuu-
dulikkus. Paremaks ei teinud 
asja ka erinevate osapoolte 
ebatäpsus ja suhtlemisvaegus. 
Aga nagu Kuristikule kombeks, 
lõpuks loksuvad ikkagi asjad 
paika ja viimasel hetkel saab 
kõik korda.

Olles kaks nädalat enne 
avamist majas askeldanud, 
kolinud, sättinud, rääkinud, 
vaadanud ja toimetanud, pean 
ütlema, et kuigi tegemist on 
pingelise ajaga, siis tänu va-
heldusrikkusele ja mitmeke-
sisusele on see päris huvitav ol-
nud. Tore on vaadata, et igaüks 
tegeleb oma asjaga. Lansec 
paneb viimaseid RJ45 ja an-
tennipesasid kaablitele, AV 
Energy mõõdab elektrikoor-
must, viimistlejad võõpavad 
valgeid seinu ja katavad treppe 
plaatidega. Lisaks ehitajatele 
liiguvad ringi veel lugematud 
meie vana mööbli kolijad KLG-
st ja uue mööbli tarnijad. 

Kuna meie väljakolimine 
Raadiku tänavalt endisest Side-
koolist jäi üsna viimase hetke 
peale, siis samaaegselt hakkas 
meie endisele asenduspinnale 
sisse kolima Ehituskool, kes 
hõivab maja kaheks aastaks.  
Nii juhtuski, et Raadiku maja 
ühest uksest viidi välja Kuris-
tiku varandus ja samaaegselt 
teisest uksest toodi sisse Ehi-
tuskooli vara. Vahepeal läkski 
juba sassi, et millise kolimisau-
toga tegemist on ja kas asjad 

peab sisse või välja tõstma.
Asenduspinnalt meie värs-

kelt renoveeritud koolimajja 
koliti 6 pikka päeva, nii suure 
kaubaautoga kui ka väiksema 
kaubikuga. Aga uut mööblit 
klassiruumidesse toodi veel 
suuremate autodega ja isegi 
Ukrainast.

Remonditud majas on 
meeldiv see, et infrastruktuur 
peaks olema nüüd täiuslikum. 
Kaablid on korrektselt veetud, 
kõikides klassiruumides on 

võimalus kasutada nii traadiga 
kui traadita internetti. Lahe 
on aga see, et kindlasti leidub 
edaspidise töö käigus, et oleks 
vaja kaablit veel sinna ja tän-
na…

Meeldiv on see, et igasse 
koridori tulevad televiisorid, 
kus on võimalik edastada koo-
liga seotud informatsiooni. 
Kahjuks aga avamispäeval neid 
veel ei näe, sest telekate ripu-
tamine võtab natukene aega.

Väga positiivne on, et re-

mondiga sai koolimaja ka 
mõned täiesti uued asjad. 
Näiteks mitu korda suurema 
spordisaali senise sinise võim-
la asemel; aula liikus nüüd 
endisesse kollasesse võimlasse, 
kus nüüd on rohkem avarust; 
lisaks sai aula endale tehnilise 
rõdu, kus saab segamatult heli- 
ja valguspultide nuppe keerata 
ja heebleid liigutada; kooli 
territoorium sai korralikud 
spordiplatsid, muruhoolduse ja 
öövalgustuse.

UUS AULA: Ehitusmehed endist kollast võimlat aulaks vuntsimas.

AUDITOORIUM: Koolimaja riistvara paigaldamist ootamas. 

REMONDITUD JA ÜMBEREHITATUD KOOLIMAJA AVAMINE
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