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Saateks

Käesoleva ajaloolis-meenutusliku kogumiku “Kildu kooli lugu 1909–
2009” ettevalmistamine algas juba ligi poolteist aastat tagasi, 2008. a keva-
del. Moodustasime kolleegiumi, kuhu kuulusid Suure-Jaani valla haridus- ja 
kultuurinõunik, Kildu kooli endine ja kauaaegne direktor Jüri Hansen, Vaste-
mõisa raamatukogu juhataja Merle Rang, Kildu kooli vilistlane, Viljandi tee-
nekas kultuuritegelane Andres Marand ning allakirjutanu. Tuleb tunnistada 
et esialgsetest plaanidest ja kavadest, on jäänud alles vaid struktuur. Olulisi 
muutusi tõi kaasa Aimur Joandi kaasamine töösse 2008. a lõpul. Kogumik 
muutus palju laiahaardelisemaks, aga oli ka ohtralt vaidlusi. Kas neis vaidlus-
tes just tõde selgus, kuid käesolev kogumik sai just selline, nagu ta on. Tema 
head ja vead on lugeja hinnata. 

Tahaksin siinkohal eriliselt tänada neid, kelleta kogumik selline poleks. 
Paljud kooli endised ja ka praegused töötajad aitasid leida allikmaterjale,  
fotosid ning inimesi. Hindamatuid fotosid leidus Ludmilla Andi ja Meldret-
te Hallase arhiivides, mitmed fotod on saadud Heljo Loimi, Tõnis Leivitsa, 
Andres Marandi ja veel paljude teiste käest. Asjalikku nõu ja abi sain meie 
endiselt õpetajalt Aime Kuumalt ja vilistlaselt Pikkar Joandilt. Kooli arvuti-
hing Edgar Adams aitas luua süsteemi vilistlaste nimekirjade ja fotodega.

Hea nõu väljastpoolt andsid Asser Murutar, Peeter Olesk ja Mart Orav. 
Kujunes ilus meeskonnatöö. 

Paari sõnaga tuleks selgitada, mida me selle kogumikuga saavutada ta-
hame ja miks ta just niisugune on. Kogumiku raskuskese on – vähemalt al-
lakirjutanu arvates – vilistlaste meenutustes. Kui neid käesoleva aasta algul 
laekuma hakkas, siis selgus, milline tohutu vaimne ja emotsionaalne rahvus-
lik rikkus peitub muidu nii tagasihoidliku maakooli saja-aastases ajaloos. Üle 
50 vilistlase eri ajastutest ja põlvkondadest on Kildu kooli päevi meenutanud. 
See on kui veetilk, milles peegeldub kogu rahva saatus.

Teisest küljest, vaadates neid õpetajaid ja koolijuhte, kellest legendaarse-
te rubriigis vaid põgusalt on õnnestunud kõnelda, veendusin, millise energia 
ja andumusega on kooli näo ja traditsioonid kujundanud inimesed, kes siin 
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on töötanud. Ja seda kõike vaatamata neid ümbritsenud oludele ja poliitilis-
tele tõmbetuultele. 

On see nüüd needus või – vastupidi – õnnistus, kuid Kildu kool on juba 
ammu enne selle maja valmimist olnud pidevate vaidluste tallermaa. Just see-
pärast tasub tähelepanelikult lugeda ka kogumiku ajaloolist osa. Siit on näha, 
millistes pöörastes vaidlustes otsustati kool lõpuks ehitada just Kildule. Kolm 
nende vaidluste osapoolt – kohalik rahvas, vallavõim ja maakondlik võim – 
on alles tänapäevani. Kui mitu korda on 20. sajandi jooksul tehtud katseid uus 
koolimaja või siis selle osa rajada hoopis teise koha peale – küll Vaalamäele, 
küll Vastemõisa? Vaidlustest annavad tunnistust kooli arhiivis leiduvad koos-
olekute ja nõupidamiste protokollid. Neid koosolekuid on peetud sõjajärgsel 
perioodil lõputult. Ainuüksi realiseerimata ehitusprojekte on mitu kastitäit.

1990. aastad tõid Eesti rahvale kauaigatsetud taasiseseisvuse, Kildu koo-
lile aga lõpuks ka juurdeehituse ja uuendatud siseruumid. Laenu abil ja ras-
kusi võites kulges seegi töö. Praeguse õpetajaskonna eesmärk on tuua kool 
edukalt läbi sündivuse ja majanduse madalseisust ning teha teoks ka ulatuslik 
väline renoveerimine, millega alustati käesoleval, 2009. aastal. 

Jõudumööda on toimetajad küll kirjatöid täpsustanud ja korrigeerinud, 
kuid esitatud faktid jäävad siiski autorite vastutada. Kui kogumikus avaldatud 
foto autorit või omanikku pole eraldi märgitud, on foto pärit kooli arhiivist.

Enn Siimer,
Kildu kooli direktor aastast 2000
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Sissejuhatus

Käesoleva raamatu koostamisel olid oluliseks abiks Vastemõisa raa-
matukogus leiduvad Karl Kranichi, Endel Rössleri ja teiste Vastemõisa ko-
duloolaste ning Kildu kooli õpetajate ja õpilaste Jaan Uudelti (Riis), Krista  
Grünbergi ning Irene Kuuma varem koostatud käsikirjalised tööd oma kooli 
ja valla haridusloo kohta. Niisama tähtsad on kooli vilistlaste arvukad kaas-
tööd, neist üks saabus meili teel koguni Winnipegist Kanadast Ülo Raabelt. 
See näitab Kildu kooli õpilaste, õpetajate, kooli töötajate ja vilistlaste suurt 
ühtekuuluvustunnet.

Suure-Jaani, Vastemõisa mail on rohkem kui 300 aasta pikkune kooliaja-
lugu, mida pole seni piisavalt põhjalikult uuritud. 

Esimene kool siinkandis arvatakse olevat Suure-Jaani köstrikool, kus 
1688. aastal õppis 24 õpilast. Mõnedel andmetel tegutses siin kool aga juba 
1680. aastal. 1785. a olnud kihelkonna 11 mõisas viis kooli. Koolid töötasid 
katkendlikult. Näiteks 18. oktoobril 1786 märgitakse  Suure-Jaani kirikukon-
vendi koosolekul, kus arutati ainult koolide küsimust, et Suure-Jaanis koole 
ei olegi.

Kunagise suure Vastemõisa valla piirides tegutsesid kindlamalt 18. sajandi 
esimesest poolest kuni 20. sajandi alguseni külakoolid Epras ja Kabilas senistel 
andmetel 1736?–1926, Kasaris (ametliku nimetusegae Järevere) 1879–1923, 
Metskülas 1861–1968, kokku üle kümne kooli nagu Rääka, Änge, Kaansoo, 
Riisa, Põhjaka, Lahmuse, Olustvere, Sürgavere, Tääksis Tillu-Reinu, endise 
Taevere valla 4-klassiline Kase algkool jmt. 

Kildu uues koolimajas alustati õppetööd sada aastat tagasi, sügisel 1909. 
Siia toodi üle Kabilas 15. novembril 1902 tööd alustanud tsaariaegse ametliku 
nimetusega Vastemõisa 2-klassiline ministeeriumikool*, mida rahvas hakkas 
kohe lihtsalt Kildu kooliks kutsuma. Kabilas ja Kasaris tegutses külakool 
edasi. Hiljem liideti need Kildu kooliga ja kõik koos nimetati nad 1923. aastal 
Kildu 6-klassiliseks algkooliks. Aja jooksul on kool kandnud mitut nime, nagu 
Kildu vallakool, Kildu Mittetäielik Keskkool, Kildu 7-aastane, 7-klassiline, 
8-klassiline ja 9-klassiline ning alates 1992. aastast Kildu Põhikool. Nii võib 
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väita, et praegune Kildu Põhikool kujunes sada aastat tagasi Epras, Kabilas 
ja Kasaris tegutsenud külakoolide järglasena ning selle ajalugu ulatub üle 
kolmesaja aasta tagasi, 17. sajandi teise poolde.

Vaatamata venestamise survele tsaari- ja nõukogude ajal on juhatajad, 
direktorid ja õpetajad Kildul koolitöös just arendanud rahvuslikku vaimsust, 
sealjuures rasketel aegadel püüdnud hirmugi tundes sama joont hoida. Suure 
andumuse ja huviga on nad arendanud õpilastes ausust, usalduslikkust ja eda-
sipüüdlikkust ning muid eluks vajalikke väärtusi. 

Käesolev juubeliraamat jäädvustab sõnas ja pildis Kildu kooli õpilaste ja 
õpetajate ning töötajate koosseisu 2009. aastal ning annab ülevaate, kuidas 
rohkem kui sada aastat tagasi asutati kool ja ehitati uus koolimaja Kildule. 
Kooli tegevust esitatakse endiste õpilaste, vilistlaste ja õpetajate meenutuste 
läbi 19. sajandi lõpust kuni 21. sajandi alguseni. Kõige vanem seni avaldamata 
koolimeenutus pärineb Ado Johansonilt (1874–1932), kes räägib ühe Kildu 
kooli eelkäija – Kasari külakooli – elust aastatel 1884–1887, mil tema selles 
koolis õppis. 

Aimur Joandi 
Jänesmäel 6. septembril 2009

* Ministeeriumikoole hakati Venemaal rajama 19. sajandi teisel poolel, Eesti alal  
1880. aastail. Olid 1- ja 2- klassilised ministeeriumikoolid, esimeses kestis õppetöö 
kolm, teises viis aastat. Üheklassilises koolis olid õppeaineiks aritmeetika, vene keel, 
ilukiri, kirikulaul ja usuõpetus, andis vallakoolihariduse. Kaheklassiline oli kõrgema 
astme kool (ajalugu, algteadmised loodusloost, füüsikast ja geograafiast, Balti kuber-
mangudes kohalik emakeel), andis kihelkonnakoolihariduse, kooli lõpetanu sai õiguse 
astuda alamastme tehnikakooli, eksamite alusel ka õpetajate seminari. 1919. aastal muu-
deti ministeeriumikoolid algkoolideks.



11

TÄNAPÄEV

I. Tänapäev

Ideaalkool praeguste õpilaste ettekujutuses

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helgi Lepikult tegi väljavõtteid Kildu 
9. klassi õpilaste 2009. a kevadel kirjutatud klassikirjandist teemal “Täna-
päeva ideaalkool”. Autorite kirjaviis muutmata. 

* * *

Ükski kool ei ole ideaalne: mõned õpetajad ei suuda piisavalt hästi oma 
ainet selgeks teha, õpilased ei käitu koolilastena, õppimistingimused pole pii-
savalt head.

Tänapäeva ideaalkool on meie mõistes õppeasutus, kus laps omandab va-
jalikud teadmised ja oskused, et minna edasi täiskasvanuna. Muidugi on ühes 
heas koolis veel parajalt karmi käega õpetajad, kes suudavad tagada korraliku 
tunnikorra, ning hubane kooliõhkkond.

Meeldivaks muudavad ühe kooli siiski õpilased. Just nemad on need, kes 
loovad oma käitumise ja olekuga kooli õhkkonna. Millegipärast ma arvan, et 
kooli karisma on parem maakoolides, sest seal puudub see meeletu üksteise 
ületrumpamine.

Ma leian, et mul on meeletult vedanud nii oma koo-
li kui klassikaaslastega. Minu meelest on meie koolil 
olemas kõik omadused, mis ühes tänapäeva ideaalkoo-
lis olema peaks. Siin on olemas suurepärased õpetajad, 
korralik õppimiskeskkond ning meeldiv õhkkond. Pole 
paremat kooli kui Kildu Põhikool!

 Katri Teever
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Tänapäeva koolides on kiusamist, kaklusi ja isegi tapmisi. Ideaalkool 
olekski selline, kus niisuguseid asju ei toimu. Seal peaks olema tänapäeva-
ne sisustus: arvutid, telekad, diivanid jms, et õpilased end hästi tunneksid. 

Peaks olema head sportimisvõimalused, suur võimla ja 
staadion.

Kildu Kool on enam-vähem tänapäeva ideaalkool, 
tal on kõik need asjad olemas, kuid sportimisvahendeid 
võiks rohkem olla. Mõni õpilane on vahel kuri ja ebavii-
sakas, kuid neid on vähe. Mul on hea meel, et ma käin 
Kildu koolis.

Valter Vendla

Kas ideaalkool on pigem selline kool, kus lapsed käiksid hea meelega iga 
päev ja kus üldine õppeedukus on pigem madalam, või on ideaalkool selline 
kool, kus on range kord, mis lastele vähem meeldib, kuid kus selle eest on 
õpilaste üldine õppeedukus kõrgel tasemel?

Arvatavasti oleks tänapäeva maailma ideaalkool 
selline, kus kõigil – nii õpilastel kui õpetajatel – on hea 
olla ja iga päev käia. Seal peaks kindlasti olema ka õppe-
edukus keskmiselt väga heal tasemel ja õpetajad vastava 
hariduse ja suure kogemusega.

Gerry Mäekivi

Tänapäeva ideaalkool oleks väga tehnoloogiline. Igal 
laual on laptop – pole vaja raskeid vihikuid kaasas kan-
da. See võimaldaks ka kodus õppida, selleks on Skype.

Päev on õppimiseks, öö magamiseks – lastele ei to-
hiks anda kodutöid, eriti kui need on megarasked. Mil-
leks on vaja koolis näha siniste silmaalustega segaseks 
õppinud noori?

Eisi Kõiv

Kool võiks olla ideaalseisus: jõusaal, suur võimla, euroremont ja puha. 
Ka õpetajad võiksid olla sellised, et nad ei tänitaks, vaid lubaksid teha, mida 
tahad, aga siis ei tohi olla ka korralagedust. Kui puudud tunnist, siis ei panda 
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põhjuseta puudujaks, vaid õpilane ise teab, et selle võrra 
on ta lollim.

Trenne võiks olla palju rohkem, pärast võiks sauna 
minna. Kool võiks olla alati avatud 24 tundi 7 päeva nä-
dalas.

Priit Linder

Tänapäeva ideaalkoolist on igal erinev arusaam. Mõni tahab seal palju 
õppida ja targaks saada, mõni aga ei taha seal midagi teha. Mina tahaks pisut 

mõlemat. Juba see oleks ideaal, kui koduseid ülesandeid 
ei antaks. Koolipäev võiks lühem olla. Palju tunde võiks 
õues olla, võiks ka jalgpalli mängida. Söögiks võiks olla 
palju magusat, nagu šokolaad, jäätis ja kringel. Kooli-
vorm võiks olla. Ja igaks nädalapäevaks erinev. Sellises 
koolis oleks minul, ja kindlasti ka teistel, lõbus õppida.

Paul Kalmann

Näiteks on Kildu kool vägagi tänapäevane ideaal-
kool. Siin on palju huviringe, palju sportimisvõimalusi ja 
arvuteid ning muud tehnikat.

Taavo Murd

Mina näen ideaalset kooli peaaegu samasugusena, 
kui on meie Kildu kool. Siiski, minu ideaalpildis ei oleks 
klassides ülbeid õpilasi, ei ropendataks, oldaks üksteise 
vastu sõbralikud ja head. Ka õpetajad oleks veidi lahke-
mad, käitumise mõttes. Haridus peab olema hea ja ne-
mad õpetaksid meile kõik selgeks.

Gerda Tomson



14

TÄNAPÄEV

Kildu kooli töötajad, kevad 2009

Eva Aavik
Klassiõpetaja

Saatuse tahtel on minu nimeks saanud Eva Aavik. 
Sündisin 1957. aastal Viljandi haiglas. Kooliteed alusta-
sin väikeses Metsküla Algkoolis. Sellest ajast alates mä-
letan ka soovi saada õpetajaks. Kool oli väike ja kodune, 
klassijuhataja ilus, tark ja hea. Ju ma tahtsin temasarna-
seks saada.

Koolitee kujunes päris pikaks. Lõpetasin Metsküla Algkooli, Kildu 
8-klassilise Kooli, Viljandi C. R. Jakobsoni nimelise I Keskkooli, Tallinna 
Pedagoogilise Kooli, Tartu Õpetajate Seminari. Järgnesid täiendused Tartu 
Riiklikus Ülikoolis ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis (praegune Tallinna 
Ülikool). 

Mulle meeldib olla õues, teha aiatööd, kasvatada lilli, nautida loodust. 
Kõige enam meeldib mulle vanaema roll. Koos lapselapsega olen väga 

õnnelik.

Edgar Adams
Infotehnoloog-elektrik 

Sündisin 1960 Kildul. Kildu kooli lõpetasin 1975. ja 
Suure-Jaani Keskkooli 1978. aastal. Tallinna 2. Tehnika-
koolis omandasin sideelektriku kutse.

Töötasin Kalju kolhoosis ja AS Vael elektrikuna.
Alates 1997. aastast olen Kildu kooli ja Vastemõisa 

rahvamaja elektrik-infotehnoloog.
Minu töö ja minu hobid kattuvad. Need on elekter, side ja arvutid. Info-

tehnoloogia on see valdkond, mis pakkus mulle huvi juba kooliajal.
Natuke kahju on sellest, et minu kooliskäimise ajal arvuteid ei olnud. 

Kindlasti oleks see mõjutanud minu edasist elukutsevalikut.
Praegu olen infotehnoloogia alal iseõppija, pean ennast antud valdkonnas 

kodukoha patrioodiks.
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Ene Adams
Huvijuht ja klassiõpetaja

Sündisin Pärnus, aga olen elanud kogu elu Vastemõisa 
kandis.

Lõpetasin Kildu kooli 1982. aastal.
Suure-Jaani Keskkooli lõpetamise eel (1985) oli minu 

kindel soov saada algklasside õpetajaks. Elu tegi aga omad 
parandused ja nii sai minust hoopis raamatupidaja.

1997. aastal asusin õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse, mille lõpeta-
sin 2001. aastal huvijuhi-loovtöö juhendajana. 2008. aastal läbisin ka algklas-
side õpetajatele mõeldud täienduskursused ja sama aasta septembrist olen li-
saks huvijuhi ametile ka algklassiõpetaja. Olen peaaegu oma keskkooliaegse 
soovi täitnud. Mis tulevik toob, seda näitab aeg!

Albina Gavrilova
Vene keele õpetaja

Olen sündinud 1980. aastal Venemaal, Mari Vaba-
riigi Paranginski rajooni Ilpanuri külas. Pärast kesk-
kooli olen viis aastat õppinud vene ja mari filoloogiat 
Joškar-Ola Mari Riiklikus Pedagoogilises Instituudis. 
Siis juhtus nii, et 2003. aastal tõi elutee mind Eestisse – 
Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Õpetajaks tahtsin saada 
juba esimeses klassis. Koolis oli mul väga hea vene keele õpetaja ja klassiju-
hataja, kes on jäänudki mulle eeskujuks. Nüüd olen marilane, kes elab Viljan-
dis ja õpetab vene keelt nii Kildul kui Olustveres.

Ingrid Grünberg 
Raamatukogu juhataja ja pikapäevakooli õpetaja

Sündisin 1950. aastal Viljandis.
Õppisin Holstre 8-klassilises Koolis, Viljandi 

C. R. Jakobsoni nimelises Keskkoolis ja Tallinna Peda-
googilises Instituudis.

Elukutselt algklasside õpetaja. Kildu koolis töötan 
alates 2006. aastast raamatukoguhoidja ja õpetajana.

Huvitun lugemisest, käsitööst ja mõnedest spordialadest.
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Maimu Hakkaja
Eriõppe õpetaja 

Sündisin 1943. aastal Voore vallas Tartumaal. Lõ-
petasin Leedimäe Põhikooli ja 1962. a Järve Keskkooli. 
Üheaegselt õpingutega Tallinna Pedagoogilises Instituu-
dis alustasin tööd Kildu kooli pioneerijuhina. Kavatsesin 
töötada aasta, koguda raha ja jätkata õppimist TRÜ-s ju-
ristiks. Õpetaja elukutse oli aga nii köitev, et olen nüüd 

töötanud Kildu koolis juba 47 aastat. Kool on armas ja turvaline ning kollee-
gid toredad.

Marianne Hansen
Õppealajuhataja, matemaatika ja füüsika õpetaja 

Sündisin Häädemeeste vallas Ikla külas 1956. aas-
tal. Lõpetasin Häädemeeste Keskkooli ning Ed. Vilde 
nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika 
ja füüsika erialal. Õpetaja elukutse valisin, täitmaks oma 
lapsepõlveunistust. Algklassides olin internaadis ja eriti 
põnev oli vaadata, kuidas kasvataja parandas ja hindas 

õpilaste vihikuid. Aastate pärast selgus, et see on õpetamise juures kõige tüü-
tumaid tegevusi. Lähen igal hommikul hea meelega tööle, sest koolirõõmud 
kaaluvad üle ette tulevad mured.

Mulle on alati meeldinud tantsida. Viimasel kolmel aastal olen käinud 
igal nädalal tantsutunnis.

Marju Hanschmidt
Klassiõpetaja 

Sündisin 1958. aastal Pärnu linnas.
Õppisin Ala Põhikoolis, Tallinna Pedagoogilises 

Koolis ja Tartu Õpetajate Seminaris.
Valisin lasteaiakasvataja elukutse, sest mulle meeldis 

tegelda väikeste lastega. 
1992. aastal asusin õpetajana tööle Kildule ja õpetajatöö meeldib mulle 

väga. Arvan, et selline loominguline ja vaheldusrikas töö on just minu jaoks. 
Mulle meeldib väga lugeda ilukirjandust, kuulata muusikat, suvel tegelda 

aiatööga, eriti just lilledega. 
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Alvo Härmik 
Tööõpetuse õpetaja 

Sündisin 1964. aastal Viljandis. Lõpetasin 1982 
Viljandi V Keskkooli ja 1983 Viljandi 9. Kutsekeskkooli 
autoelektriku erialal. 1990 lõpetasin Tallinna Pedagoo-
gilise Instituudi tööõpetuse õpetaja erialal. Töötanud 
olen Viljandi Kutsekeskkoolis õppemeistrina ja alates 
2000. aastast Kildu koolis tööõpetuse õpetajana. Huviala 
ühtib põhitööga – see on puidutöö. 

Katrin Inso
Logopeed

Sündisin 1958. aastal Viljandis. Lõpetasin Viljandi 
V Keskkooli ja spordikooli suusatamise erialal, seejä-
rel TRÜ ajalooteaduskonna defektoloogia erialal. Huvi-
aladeks on õmblemine ja aiandus, Kildul olen alates 
1989. aastast. 

Tiiu Janter
Kunsti- ja käsitööõpetaja

Sündisin 1943. aastal Suure-Jaanis. Esimesed sam-
mud haridusteel tegin Metsküla Algkoolis ja viimased 
Tallinna Pedagoogilises Instituudis. 1967. a ulatati mulle 
diplom kunstiõpetuse, käsitöö ja joonestamise erialal. 
Samal aastal asusin tööle Abja Keskkooli. Töötasin seal 13 aastat, siis kahek-
sa aastat ilutegijana koondises Uku. Aastast 1989 olen Kildu kooli õpetaja.

Loomult olen optimist, armastan lugeda, teatris ja looduses käia, käsitööd 
teha. 

Naima Stepanova
Koolitädi 

Sündisin 1966. aastal Omski oblastis Odessa rajoonis.
Lõpetasin Suure-Jaani Keskkooli.

Hobid on lugemine ja lilleseade.
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Margit Kirss
Inglise keele õpetaja 

Mu kalli ema otsus tütar saada sai teoks 8. aprillil 
1976, mil mina siia ilma sündisin. Sünnikohaks sai ar-
mas Viljandi, kus olen ka suurema osa oma elust elanud 
ja vintsutusi talunud. 11 aastat kõndisin kodu ja Viljandi 
V Keskkooli vahet, seal mõningate seiklustega vaheldu-
misi haridust omandades. Viimaks õnnestus mul täh-

tedeni jõuda ja kaitsta magistrikraad Tallinna Ülikoolis. Olen nüüd lingua 
franca õpetaja – aga miks?

Peale inglise keele ma muud eriti ei oska. Ja loomulikult peitub koolis 
igavese nooruse saladus.

Minu tahe igasuguseid huvitavaid asju teha (näiteks rulluisutada, suusa-
tada, ujuda, õmmelda, heegeldada, klaverit mängida, lugeda, reisida, aias toi-
metada jne) on enamasti tunduvalt suurem kui minu oskused.

Helgi Lepikult 
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

Sündisin 1932. aastal Viljandi linnas.
Õppisin Metsküla Algkoolis, Puiatu koolis, Valuoja 

koolis, Viljandi I Keskkoolis (praegune CRJG), Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis (I lend). Kokku olen õppinud 
ja õpetanud kaheksas koolis.

Huvialad on kirjandus, käsitöö ja seente korjamine.

Heidi Oja
Pilliõpetaja 

Sündisin 1962. aastal Viljandi linnas. Lõpetasin 
J. Köleri nimelise Viljandi IV Keskkooli, seejärel Tallin-
na Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise ja muusi-
kapedagoogika ning EELK Kirikumuusika Kooli oreli 
erialal.

Muusikailm on avar ja otsatu. Põnev on seal ringi rännata lauldes, tantsi-
des, pilli mängides ja ka lihtsalt muusikat kuulates. Soovin aina uusi rändu-
reid neile radadele kaasa kutsuda. 

Huvid ongi seotud muusika ja laias ilmas rändamisega. 
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Mare Lillemäe
Kokk

Sündisin 1961. aastal Vändras Kaasiku talus.
Õppisin 1.–3. klassini Kaansoo koolis, edasi Virula 

(Tori) koolis, keskhariduse sain Suure-Jaani Keskkoolis. 
Esimene töökoht oli Viljandi Toitlustuskoondises sek-
retärina, edasi õppisin toidutehnoloogiks. Kokana olen 
töötanud 1994. aastast.

Natuke on huvi õmblemise vastu. Samuti meeldib lihtsalt looduses olla.

Silvi Longe
Koolitädi 

Sündisin 1951. aastal Vastemõisa vallas Suure-Jaanis.
Õppisin Metsküla Algkoolis (1.–4. klass), Puiatu 

8-klassilises Koolis (5.–8. klass).
Õpitud erialad on zootehnika ja veterinaaria, need 

omandasin J. Gagarini nimelises Näidissovhoostehniku-
mis (lõpetasin 1971).

Meeldib tegelda aianduse (eriti meeldivad roosid) ja käsitööga.

Valli Pang
Muusikaõpetaja 

Sündisin Põltsamaal 1955. aastal.
Olen õppinud Põltsamaa Keskkoolis ja Põltsamaa 

Lastemuusikakoolis, Tartu Pedagoogilises Koolis, koo-
rijuhtimist õppisin Tallinna Pedagoogilises Instituudis.

Lapsepõlves koos nelja vennaga kasvades tahtsin 
ikka olla kamandaja ja juht – mängudes poemüüja, õpe-
taja, meditsiiniõde, direktor. Ju sealt õpetajaamet on külge jäänudki.

Lastega tegelda on mulle alati meeldinud. Mind huvitab väga ka psühho-
loogia.

Praeguseks olen lauluõpetaja ametit pidanud pea 35 aastat, nendest 21 aas-
tat Kildu koolis.

Kõik 35 aastat olen olnud ka klassijuhataja ja sellest väga suurt rõõmu 
tundnud. Kui vahel vaba aega jääb, käin meeleldi tantsimas, loen raamatuid, 
kuulan muusikat.

Kevadel imetlen looduse tärkamist, suvel naudin päikest ja rattasõitu, 
sügisel seenemetsa, ja talvel koon sokke.
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Heino Poska
Majandusjuhataja ja 
poiste kehalise kasvatuse õpetaja 

Sündisin 1940. aastal Põlvamaal Kauksis. Lõpetasin 
Järva-Jaani Keskkooli. Olen töötanud spordimetoodiku-
na, treenerina, kehalise kasvatuse õpetajana. 

Mul on sportlikud huvid – olen viiel alal meistrikan-
didaat, niisama palju madalamaid järke on teistel aladel. 

Olen ka vabariikliku kategooria kohtunik jalgrattaspordis. 
Minu õpilased on tulnud Eesti noortemeistriks, samuti täiskasvanute 

meistriks, üks on Nõukogude Liidu juunioride meister ja üks Nõukogude 
Liidu maanoorte meister. Nende hulgas on üks suurmeister, kolm meister-
sportlast ning hulk meistrikandidaate ja esimese järgu sportlasi.

Mulle on meeldinud õppida ja täiendada oma teadmisi spordis ning neid 
noortele edasi anda.

Malle Poska
Kehalise kasvatuse õpetaja

Sündisin 1953. aastal tollase Pärnu oblasti Pärnu 
linnas.

Lõpetasin L. Koidula nimelise Pärnu II Keskkooli, 
Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuri erialal ja Tallinna 
Pedagoogilise Instituudi inimeseõpetuse erialal.

Õpetaja elukutse valisin seetõttu, et juba kooliajal 
tuli mul õpetajaid asendada ja see töö hakkas mulle meeldima. 

Huvialad on rahvasport, käsitöö ja aiandus.

Viiu Toomingas
Bioloogia- ja geograafi aõpetaja 

Olen läbi ja lõhki kohalik: siinkandis sündinud ja 
kasvanud, Kildul koolis käinud. 

Isegi keskkooli lõpus ei teadnud ma veel, kelleks saa-
da. Mulle meeldis käsitöö ja seetõttu läksin Kehtna Kõr-
gemasse Põllumajanduskooli kodumajandust õppima. 
Seal hakatigi minust õpetajat kujundama. Kui ma koo-

li lõpetasin, vabanes Kildul hoopis geograafiaõpetaja koht. Looduserialade 
omandamiseks astusin Tartu ülikooli.
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Heli Rahnu
Ajalooõpetaja

Sündisin Viljandimaal, Sakala kõrgustikul. Inime-
seks sain Emajõe kaldal kuue samba taga, eluülikooli 
kursused on läbitud või läbimisel Kabalas, Kalmetul, 
Saarepeedil ja Kildul.

Ajalooõpetajana pöördun oma õpilaste poole Juhan 
Viidingult laenatud sõnadega.

“Sina jõuad kaugemale,
kuni kord 
ka ise oled muld.
Üks on tõde.
Mingi vale
ei saa kustutada 
igavese tõsielu tuld.”

Krista Prinzmann
Klassiõpetaja

Sündisin 1970. aastal Viljandi linnas.
Lõpetasin Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala ma-

gistriõppes 2007. aastal.
Õpetajana olen töötanud 21 aastat. See elukutse 

meeldib mulle väga. Valisin selle ehk omal ajal sellepä-
rast, et ka minu ema on õpetaja. Lastega töötamine on 
põnev ja huvitav. 

Peale selle olen ma suur tantsuhuviline. Olen tantsinud 20 aastat rahva-
tantsu, osalenud Tallinnas tantsupidudel, käinud välisriikides kontserdireisi-
del. Veel meeldib mulle lilli kasvatada ja iluaiandusega tegelda.

Arno Pärnakivi
Kooli majahoidja-töömees

Sündisin 1967. aastal Tallinnas.
Lõpetasin Tallinna 5. kutsekeskkooli elektriremon-

dilukksepa erialal.
Olen töötanud AS Viljandi Metallis. Nüüd olen 

Kildu kooli töömees-majahoidja.
Huvialad on maadlus ja tehnika.
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Kersti Reinapu
Inglise keele ja klassiõpetaja

Sündisin 1976. aastal Vastemõisa vallas Viljandimaal. 
Põhihariduse omandasin Pärnumaal Metsapoole koolis, 
seejärel lõpetasin 1994. a Häädemeeste Keskkooli. 1998. a 
lõpetasin Tartu Õpetajate Seminari. Keskkooli lõpetades 
unistasin inglise keele õpetaja elukutsest, aga sain hoopis 
klassiõpetajaks. Nüüdseks olen kunagise unistuse täide 

viinud, sain töö kõrvalt õppides ka inglise keele õpetajaks. Mulle meeldib end 
jagada nii inglise keele kui ka väiksemate laste õpetamise vahel. Olen Kildu 
koolile truuks jäänud juba 11 aastat. Mulle meeldib siinne rahulik ja vaikne 
õhkkond. Suure linnakooliga võrreldes eelistan igatahes Kildut. 

Enn Siimer
Direktor

Sündisin 1946. aastal Viljandis. 8. klassi lõpetami-
se järel läksin õppima Tallinna Polütehnikumi. Oma 
erialal – mõõteriistade seadistamine – sain töötada õige 
vähe aega, kunsti- ja teatrialased huvid kallutasid teisa-
le. 1976. aastal lõpetasin tollase Leningradi Teatrikooli 
teatriteaduse erialal. Töötanud olen paljudes ametites, 

olulisem on ehk ajakirjanikutöö tolleaegses Sirbis ja Noorte Hääles. Oma 
elu kõige tähtsamaks tööks pean Viljandi Kultuurikolledži juhtimist aasta-
tel 1990–2000. Kildu kool on andnud mulle võimaluse tunda end noorte seas 
noorena.

Huvid on seotud teatriga.

Erika Tetsmann
Sekretär ja õpetaja

Sündisin 1960. aastal Kõrvere külas Vändra val-
las Pärnumaal. Lõpetasin Vändra Keskkooli, Väimela 
Näidissovhoostehnikumi, Viljandi Kultuurikooli, 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Praegu õpin Olustve-
re Teenindus- ja Majanduskoolis. Kildu koolis olen ala-
tes 1999. aastast. 

Huvialad on rahvatants ja enesearendamine. 
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Li Saetalu 
Köögitädi 

Sündisin 1967. aastal. Kuulun nende inimeste hulka, 
kes on põlvest põlve siin elanud ja ise samuti Kildu koolis 
õppinud. Hiljem lõpetasin J. Gagarini nimelise Näidis-
sovhoostehnikumi zootehnika erialal. Huvialad on aian-
dus ja joonistamine.

Mart Sarapuu
Tootsi klassi juhataja,  tööõpetuse õpetaja 

Sündisin 1953. aastal Valga maakonna Sangaste val-
la Pringi külas.

Õppisin Tsirguliina Keskkoolis, Helme Kutsekoolis, 
Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Tallinna Ülikoolis.

1982. a asusin tööle J. Gagarini nimelisse Näidissov-
hoostehnikumi (praegune Viljandi Ühendatud Kutsekool). 2000. a alustasin 
tööd kasvatusraskustega õpilaste klassiga Valuoja Põhikoolis. Kildul töötan 
alates 2008. aastast.

Huvialad on tehnika, treimine, puidutöö ja ehitus.

Elina Tirgo
Tantsuõpetaja

Sündisin 1984. aastal Viljandis. Lõpetasin Maagüm-
naasiumi 2003. a ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriaka-
deemia 2009. a tantsuõpetaja erialal. Minu vanaema ja 
isa on samuti olnud õpetajad, isa on töötanud ka Kildu 
koolis. Armastan reisida.

Lea Vendelin 
Koolitädi 

Sündisin 1948. aastal Kobruvere külas.
Lõpetasin Kildu kooli 1964, edasi õppisin Vana-

Võidu J. Gagarini nimelises Näidissovhoostehnikumis 
loomakasvatuse erialal. 1968. aastal lõpetasin selle ja 
tulin Kalju kolhoosi farmijuhatajaks. Kildu koolis olen 
alates 1999. aastast.

Huvialad on aiandus, kodu korrastamine. 
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Aasta õpetajad ja õpilased 2003–2009 

2003. aastast on Kildu koolis valitud aasta õpetajaid ja aasta õpilasi. Valimistest 
võtab valijameeste kaudu osa kogu koolipere. Esindatud on nii õpilased, õpetajad, 
koolitöötajad kui ka hoolekogu. Valimistulemused tehakse teatavaks Eesti Vabariigi 
aastapäeval 24. veebruaril. 

2007                                                2008

2009

Valli Pang Taive Murd Maimu Hakkaja Teele Kohv

Tiiu Janter Eisi Kõiv

2003                                               2004

Eve Rink Jaana Šeffer Marianne Hansen Kreyt Kõiv

2005                                             2006

Malle Poska Robert Savka Maret Savka Tuuli Kohv

Meie õpetajatest on Viljandi 
Maakonna aastaõpetajateks valitud: 
Aime Kuum (2005), Valli Pang (2007) 
ja Malle Poska (2008).
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Kildu kooli kiitusega lõpetanud 1960–2009 

1960 – Martin Mihkelson
1963 – Asta Holtsmeier 
1968 – Anne Kõpp
1984 – Mirjam Lepikult ja Helgi Vendelin 
1987 – Inga Vendelin 
1989 – Tiina Veermets
1990 – Astra Aavik ja Aile Saar
1991 – Kaja Palu 
1994 – Marica Mägi ja Anu Pang
2004 – Eveli Adams
2005 – Karin Henn ja Kreyt Kõiv
2006 – Tuuli Kohv
2007 – Triinu Lauk
2008 – Egle Adams, Teele Kohv, Eva Kuum ja Jane Raudsepp

Õppetööst aastatel 1983–2009
Marianne Hansen 

Kildu kooli tulin tööle 1983, aga õppetöö korraldamisega hakkasin tege-
lema 1996. aastast. Kool on olenemata riigikorrast olnud ikka eelkõige õppi-
mise koht. Aastate jooksul on vaid suunad ja rõhuasetused erinenud. Õpilastel 
endil on tõenäoliselt kõige rohkem muutunud suhtumine inglise keele õppi-
misse.

Õppetöö kõrvale ja selle täienduseks on olnud klassi- ja kooliväline tege-
vus. Ei ole väga oluline, kas rätik kaelas on punane või sinine, oluline on, et 
me tegevusega last arendaksime ja õppetöö huvitavamaks muudaksime.

1984. aastal hakati üle minema viiepäevasele õppenädalale. Alul ainult 
alg-, mõne aasta pärast ka teistes klassides. Koolipäevad olid tollal päris pi-
kad. Algklassides lõppesid paaril päeval nädalas tunnid kella kaheteistküm-
neks, kuid sageli ka alles kell kolm. Kahel vanemal klassil lõppes päev kord 
nädalas tööõpetusega kell viis. Tunniplaani muutis pikemaks seegi, et seal oli 
oma koht puhkpilliorkestri proovidel, algklassides ka maleõpetusel.

Aastal 1988 muudeti põhikool 9-klassiliseks ja tänu sellele muutusid  
õppepäevad lühemaks. Praegu ulatub tundide arv klassiti 20 tunnist nädalas 
esimeses klassis kuni 34 tunnini üheksandas klassis.
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Kirjeldatud aega iseloomustab näitlike vahendite rohke kasutamine õp-
petöös. Palju õppematerjale valmistasid õpetajad ise, oluliseks peeti tehni-
liste vahendite tarvitamist. Õppetöö toimus kabinetisüsteemis, suuremat osa 
aineid õpetati kindlas ruumis. Õpilased rändasid kogu koolipäeva eri kabi-
nettide vahel ja see mõjus halvasti koolimööblile, kadus ära oma klassi ehk 
peremehetunne. 1990. aastate keskel läksime uuesti üle klasside süsteemile.

Õppetöö lahutamatuks osaks olid igakevadised klassiekskursioonid. Koo-
lil oli oma ekskursioonide kava, nii et kooli lõppemise ajaks oli peaaegu kogu 
Eesti läbi sõidetud.

Hindamissüsteemid on muutunud. Suur mõju oli sellel, et klassikursuse 
kordajate arv oli vaja viia miinimumini. Halbu hindeid hakati järele vastama 
ja päevikutesse tekkis number ⅔. See tähendas, et saadud kaks oli kolme 
peale järele vastatud. Järelevastamisel oli võimalik saada ka paremaid hin-
deid ja seetõttu oli hinnete hulgas mitmesuguseid murde. Oli ajajärk, kus uut 
hinnet ei kirjutatud, vaid selle asemel oli pluss. Nüüd, kui oleme üle läinud  
e-kooli süsteemile, on nn parandatud hinded e-päevikus kirjas tärniga.

Aastal 1999 alustasid algklassid tööd Hea Alguse programmi alusel, mil-
le kohaselt õppimine toimub tegevuste kaudu (katsed, vaatlused, praktilised 
tööd jne). Õpilastel on võimalus valida, kuidas oma aega kavandada, kasuta-
takse raamatukogu, vahetunnid sisustatakse mängudega. Õppepäeva alusta-
takse ja lõpetatakse klassi ühises vestlusringis. Tulemuslikumalt töötas selle 
programmiga aastaid õpetaja Eve Rink. Teised algklassiõpetajad rakendasid 
vaid üksikuid programmielemente.

2003. a pälvis õpetaja Eve Rink Õpetaja Lauri tiitli. 
Pildil on ta koos õpilastega, kes on nüüd juba 7. klassis.
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Alates 2000. aastast saame rääkida koolide erinevatest õppekavadest. 
Varem olid kõikides koolides riiklikult kehtestatud ühesugused õppeained ja 
tundide jaotus. Nimetatud aastast aga kehtestati riiklik õppekava, kus oli koht 
ka valikainetel. Valikaineid on üheksa kooliaasta kohta kokku 24.

Riikliku õppekava alusel koostas iga kool endale oma õppekava. Meie 
kool valis valikaineteks arvutiõppe, majandusõppe, funktsionaalse luge-
mise ja kirjandiõppe. Kui mõne aasta pärast üleriigiliselt tunnijaotusplaani 

Matemaatika lõpueksam 2008. aastal.

Õuesõppetund 2008. aastal.  
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muudeti, siis asendasime majan-
dusõppe käsitöö, kunstiteraa-
pia, puidutöö, muusikaõppe ja 
etiketitunniga. Osasid valikai-
nete tunde kasutame põhiainete 
(inglise keel ja matemaatika) 
õpetamiseks.

Õppetöö sisukamaks ja hu-
vitavamaks muutmise nimel 
jaotasime kooliaasta oma õppe-
kavas temaatilisteks kuudeks: 
sihiseadmise kuu, raamatukuu, 
pere ja kodu kuu, jõulukuu, ter-
visekuu, sõbrakuu, kevade tule-
ku kuu, naljakuu ja looduskait-
sekuu.

Meie õppekava üks läbiv 
teema ongi looduskeskkond. 
Oleme ju maakool ja Soomaa rahvuspark ei ole meist väga kaugel. Asume 
piltlikult öeldes Soomaa väravas. Looduskeskkonnana käsitletakse elus ja elu-
ta loodust: soo kui elupaik, sootaimed, toiduahelad soos, aastaaegade vahel-
dumine soos, soo kui elukooslus, looduslikud tingimused, loomad ja taimed 
meie ümber, inimmõju ja looduskaitsealused liigid Soomaal. Meie 4. klassi 
õpilased käivad kaitsealade päeval Tõramaal alates 1999. aastast, 6. klass käib 
õppepäeval rabas.

Õppekava teine läbiv teema on kunstnik Johann Köler, kelle elu- ja loo-
metööga seotud teemasid käsitletakse vastavalt eale esimesest kuni üheksanda 
klassini. Peaaegu igal kevadel käime kogu kooliga kunstniku lapsepõlvekodus 
Lubjassaare talu õuel joonistamas.

Õppeaasta jooksul osaleme mitmetel ainealastel olümpiaadidel ja võist-
lustel Viljandi maakonnas: “Nuputa” võistlus 5.–6. klassile, emakeelepäev, 
õpioskuste olümpiaad 3. ja 6. klassile, inglise keele, vene keele, matemaati-
ka, ajaloo ja bioloogia olümpiaadid. Selliste ainealaste võistluste roll on suur. 
Andekas õpilane saab väljundi oma teadmiste näitamiseks ja teistega võrd-
lemiseks. Heade tulemuste korral annab see tuntust koolile, sellel on oluline 
osa mainekujunduses. Elu on näidanud, et meie kooli edukalt lõpetanud ja 
teotahtelised noored jõuavad hästi edasi ka mujal, kõigis eluvaldkondades. 

Õppetöö üheks huvitavamaks vormiks on 
kujunenud igal aastal korraldatav keskuste 

päev. Pildil juhendab Marianne Hansen 
füüsikakatsete keskust 2009. aastal.
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Kildu kooli saavutused aineolümpiaadidel ja 
pranglimises (peast arvutamise võistlusel) 

2005–2009

2005 – Maakonna bioloogiaolümpiaadil jagas II–III kohta Kerstin Kuum 
(õp Aime Kuum); SA Archimedese õpilaste teadustööde konkursil saavutas 
Kreyt Kõiv (õp Aime Kuum) I koha uurimistööga “Säästlik areng ja rek-
laam meie postkastis”. Egle Adams sai vabariiklikul pranglimise võistlusel 
7. koha.

2006 – Maakonna bioloogiaolümpiaadil tuli Kerstin Kuum II kohale  
(õp Aime Kuum); Gerda Tomson sai pranglimises maakonnas I koha.

2007 – Pranglimises oli Kildu PK maakonnas IV kohal; Elina Torim sai  
I koha, Kevin Basov III koha, Artur Kohv IV koha ja Kuido Hiion V koha.

 
2008 – Viljandimaa inglise keele olümpiaadil sai Mall Kalmann I koha 

ja Artur Kohv III koha (õp Margit Kirss); Kildu PK oli pranglimises maa-
konnas IV kohal, Elina Torim sai IV ja Egle Adams V koha.

   – Eesti noorte murdmaajooksu võistlustel võitis kooli võistkond 
(Karmen Taigla, Tatjana Krõlova, Angela Linder ja Steve Kabanen)  
I koha.

2009 – Maakonna põhikoolide ortograafiapäeval sai Mari Kass I koha 
(õp Helgi Lepikult); maakonna matemaatikaolümpiaadil jagas Mari Kass 
III–VI kohta (õp Marianne Hansen); maakonna vene keele olümpiaadil sai 
Tatjana Krõlova I koha (õp Albina Gavrilova); maakonna inglise keele olüm-
piaadil jagas Mall Kalmann II–IV kohta (õp Margit Kirss); kolme maakonna 
olümpiaadivõitjate võistlusel “Nutikad matemaatikud” sai Mari Kass I koha; 
pranglimises oli Kildu PK maakonnas V kohal, Elina Torim sai IV koha ja 
Artur Kohv VI koha.

Tartu Loodusmaja “Maa Päeva” konverentsidel on aastatel 1998–2008 
edukalt esinenud paljud Kildu kooli õpilased õpetajate Aime Kuuma, Tiiu 
Janteri ja Marju Hanschmidti juhendamisel. 

Põhiliselt Kildu kooli vilistlastest moodustatud pranglimise võistkond 
Kildu Tiim on olnud vabariigi meister 2007. ja 2008. aastal. Kildu Tiimi liige 
Erki Adams oli maailmameister aastatel 2006–2009. Kildu Tiimi liige Eveli 
Adams oli maailmameister aastatel 2008 ja 2009.
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Sport Kildu koolis enne ja nüüd
Malle Poska 

Kooli kroonikast nähtub, et aastatel 1936–1946 on koolis korraldatud 
kevadisi ja talviseid võistlusi, kolmepäevane matk marsruudil Kildu–Suure-
Jaani–Lõhavere–Võhma, rajatud kooli juurde spordiväljak ja muretsetud 
spordivahendeid.

Mälestuste põhjal oligi õpilaste jaoks meeldivaim ajaviide sport. Mängiti 
rahvastepalli, laptuud, jalgpalli, võrkpalli, talvel Kildu järvel jääpalli. Jääpalli 
mängimiseks vajalikud kepid tehti ise lepapuust ja ka mänguväljaku puhas-
tasid õpilased.

Koolis oli õpilasi üle 200. Suurem osa neist elas internaadis. Koolil oli 
üks jalgpall ja üks võrkpall, mis ilusa ilmaga anti õpilastele pärast koduste 
õppetükkide tegemist mängimiseks. Vihmase ilmaga mängida ei saanud, sest 
tollane pallide kvaliteet seda ei võimaldanud. Talvel toimusid suusavõistlused 
Kildult Ilbakule ja tagasi. Suusad olid samuti enda tehtud. Organiseeritud 
treeninguid ei olnud, aga kuna internaadis oli palju lapsi koos, siis vaba aega 
veedeti sportides. Kevadeti toimusid kergejõustikuvõistlused. Tegeleti ka 
maadlusega, kusjuures maadlusmatt tehti ise. Selle täiteks oli rukkipõhk.

1940. aastal asus kooli direktorina tööle suur male- ja muusikasõber 
Herman Avent, kes õpetas malemängu ka koolipoistele. Kuna direktori korter 

Nii mängiti korvpalli Kildu koolis 1970. aastatel. 
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asus koolimajas, siis tublimad maletajad 
said temaga õhtuti vabal ajal malet män-
gida.

Aastatel 1941–1945 andis kehalise 
kasvatuse tunde õpetaja Ants Varblane.

1945. aastal moodustati kooli keha-
kultuurikollektiiv. Jaanilaupäeviti toimus 
jooks ümber Kildu järve. Start ja finiš olid 
laagriplatsil. Rada kulges läbi Leesmendi 
talu õue, Vaalamäe–Kildu teed mööda 
ümber järve tagasi laagriplatsile.

Selleaegsed tublimad sportlased olid 
vennad Jaan, Olev ja Jüri Simpsonid, Jaan 
Tasak, Ingrid Licht ja Elvi Roosna-Kundla.

Maakonnavõistlustel osaleti kerge-
jõustikus.

Aastatel 1953 kuni 1977 andis koo-
lis kehalise kasvatuse tunde õpetaja Leili 
Adams. Toimusid ülekoolilised matkapäe-
vad. Hakati korraldama koolidevahelisi sõpruskohtumisi. Suviti korraldati 
ühiseid spordi- ja puhkelaagreid koos Pärsti 8-klassilise kooliga. Kildu mäge-
desse ehitati suusahüppetrampliin.

Aastatel 1965 ja 1966 toimusid marjakorjamise võistlused. Korjati jõhvi-
kaid ja muid marju, neid kasutati kooli sööklas toidutegemisel.

Kolm korda aastas hakati korraldama spordipäevi – kevadel, suvel ja 
talvel. Põhilise tähelepanu all olid kergejõustikuvõistlused ja VTK (“Valmis 
tööks ja kodumaa kaitseks”) normide täitmine. Organiseeriti spordilaagreid 
Võrtsjärve kaldal.

Hakati korraldama Liiduvere ringi teatejookse klasside vahel ja Jüriöö 
jookse. 1975. aastal rajati koolile suusabaas.

Koolidirektor oli kuni aastani 1975 Edgar Mitt, tema harrastuseks oli 
kabemäng. Ta organiseeris kaberingi ja andis ka kehalise kasvatuse tunde.

1975. aastal sai kooli direktoriks kehalise kasvatuse õpetaja Vello Unt.
Tollal harrastati spordialadest kõige enam kergejõustikku, suusatamist, 

jalg- ja käsipalli ning VTK mitmevõistlust.
2004. aastal käivitunud Comenius-projekti käigus uurisid õpilased kooli 

vilistlaste käest ankeetküsitlusega tolleaegsete õpilaste sportimisharrastusi.
Enim meeldinud spordialad olid tollal pallivise ja jooksud. Mitte meel-

dinud aladena märgiti kõrgushüpet ja tõkkejooksu. Sportmängudest mängiti 
jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja käsipalli. Sõpruskohtumisi peeti suusatami-
ses Kärstna ja Puiatu 8-kl kooliga. Toimusid klassidevahelised võistlused.

Õpilane Ene Torim (Adams) 
1980. a oda viskamas. 
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Aastatel 1977 kuni 1986 oli koolis kehalise kasvatuse õpetaja ja värav-
palli treener Aksel Teiter. Tütarlaste kehalise kasvatuse tunde andis Maimu 
Hakkaja. 1983–1985 töötas kehalise kasvatuse õpetajana Tõnu Tirgo.

1983. aastal asus koolidirektorina tööle Jüri Hansen, kes kohe organisee-
ris maleringi. Malet hakati õpetama fakultatiivainena.

Küsitlus näitas, et tollal harrastati spordialadest kõige enam kergejõustik-
ku, suusatamist, rahvastepalli ja käsipalli ning malet.

Võistlustel osaleti käsipallis, suusatamises ja males. Enim meeldinud 
spordialad vastanute jaoks olid rahvastepall, male, suusatamine ja jooksud.

Mitte meeldinud aladena märgiti poomil võimlemist.
Treeningud toimusid koolis kergejõustikus, käsipallis ja males. Sport-

mängudest mängiti rahvastepalli, jalgpalli, korvpalli ja käsipalli. Võistlemas 
käidi ajalehe Pionerskaja Pravda auhinnavõistlustel suusatamises, kergejõus-
tikus ja pioneeride neljavõistluses kergejõustikus. Osaleti Eesti maakoolide 
spartakiaadidel kergejõustikus ja väravpallis.

Sõpruskohtumisi peeti suusatamises Kärstna 8-klassilise kooliga.
Iga nädala neljapäeval olid koolis klassidevahelised võistlused, talvel suu-

satamises, sügisel-kevadel Kildu mägedes jooksmises.
Ankeetidest ja intervjuudest nähtub, et kõige enam tegeldi kergejõustiku-

ga, suusatamisega, mängiti rahvastepalli ja käsipalli ning malet.
Igal teisipäeval toimusid 7. tunni ajal klassidevahelised võistlused: mit-

mesugused kombineeritud teatevõistlused, kergejõustikualad, talvised kom-
bi-neeritud võistlused uisutamises, sõidus tõukekelkudega jne. Klassid val-
mistasid kordamööda auhinnad ja diplomid.

2008. a antiikolümpiamängud: kilpide konkurss.
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1987. aastal alustati kevadiste Trimmijooksudega.
1989. aastal toimus esimene Liiduvere ringi jooks, see traditsioon kestab 

tänapäevani. Samal aastal alustati Jüriöö teatejooksudega, iga klassi võist-
konnas kaks tüdrukut ja kuus poissi. Võistlused toimusid kuni 2000. aastani 
Kobruvere külas endise Kalju kolhoosi keskuses. Joosti ümber Kalju järve. 
Edaspidi on võistlusi peetud Vastemõisas, joostes ümber sealse järve. Võist-
lusest võtsid osa ka täiskasvanute võistkonnad.

1985. aastal kehalise kasvatuse õpetajaks tulnud Heino ja Malle Poska 
viisid läbi suusatreeninguid. Tänu Kalju kolhoosi materiaalsele abile käidi 
talvistel koolivaheaegadel suusalaagrites Pühajärvel. Toimusid suusatajate 
sügisesed seeriajooksud ja talvised suusavõistlused. Traditsiooniliselt kohtu-
sid suusatamises Tääksi, Kirivere ja Kildu kool. Võeti osa iga-aastasest maa-
koolide suusavõistlusest Kärstnas.

1995. aastal rajati Kildu mägedesse endisesse kruusaauku kooli spordi-
väljak 202 m ringrajaga, kaugushüpperada, kuulitõuke- ja kettaheiteringid, 
Kildu mägedes puhastati ja planeeriti 625-meetrine murdmaajooksurada.

1996. aastal saavutas kooli murdmaajooksuvõistkond koosseisus Elerin 
Tetsmann, Marco Margna, Reiko Sülla ja Priit Aavik Eesti noorte murdmaa-
jooksuvõistlustel Elvas põhikoolide hulgas II koha.

1999.  aastal avati kooli juurdeehitus ja võimla. Avamisel viibis Eesti 
Vabariigi peaminister Mart Laar. Sümboolsed korvpallivisked võimla ava-
miseks tegid tolleaegne Viljandi maavanem Helir-Valdor Seeder ja maakonna 
spordijuht Ilmar Kütt.

Kildu kooli kergejõustikuvõistkond saavutas Väätsal 2007. aastal 
maakoolide seas III koha. Esiplaanil Malle ja Heino Poska.
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1997. aastal valmis kooli orienteerumiskaart mõõtkavas 1:10 000, kõik 
õpilased läbisid orienteerumise algõpetuse.

Sõpruskoolide õpilased Saaremaa Tornimäe ja Soome Reisjärvi koolist 
osalesid meie Liiduvere ringi jooksul. Meie kooli võistkond võttis mitmel aas-
tal osa Tornimäel toimuvast Jüriöö jooksust. Peeti ka sõpruskohtumisi võrk-
pallis.

Reisjärvi kool kinkis meie koolile kasutatud jõumasinad. 2001. aasta ke-
vadel avati kooli õuemajas jõusaal. Esialgu oli huvi selle vastu suur, kuid 
varsti see rauges, sest masinad olid küllaltki vanad. 2007. aasta kevadel jõu-
saal likvideeriti. Sinna kolis Kildu sidejaoskond, mis lõpetas oma tegevuse 
2009. aastal.

2003. aasta 23. septembril avati kooli ees sponsorite abiga rajatud korv- ja 
võrkpalliväljakud, ronimisredelid ja kiiged ning köitest seiklusrada. 2006. aas-
ta suvel muudeti kooli maa-alal asuv maaparanduse käigus tekkinud kivi-
kännu-mulla hunnik kelgu- ja suusamäeks.

2004. aasta mais toimus kooli jalgpallimeeskonna ja jalgpallitüdrukute 
reis Norra Kuningriiki Nessodeni kommuuni. Suvel võõrustati aga Kildul 
Norra õpilasi.

Õppeaastal 2003/2004 liitus kool liikumisega “Teeme oma kooli olüm-
piamängud”. 21. mail 2005 toimusid esimesed Kildu kooli olümpiamängud. 
Avatseremooniast võttis osa Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann. 

Võisteldi viktoriinis, joonistamises, 
luuletamises, pendelteatejooksus, köie-
veos, käsikutega kaugushüppes, staa-
dionijooksus, palliviskes, raskusheites 
ja “maratonijooksus” Liiduvere ringil. 
Kohtuti suusasportlase Jaak Maega, 
kes autasustas võitjaid.

Veebruaris 2006 toimusid esimesed 
Kildu kooli taliolümpiamängud. Võist-
lused kestsid terve nädala. Võisteldi 
viktoriinis, joonistamises, luuletami-
ses, males, kabes, lauatennises, laske-
suusatamises, kelgutamises, uisutami-
ses, slaalomis, suusatamises vabas ja 
klassikalises stiilis ning sprindis. Toi-
mus matk Otepääle, kus kohtuti suu-
satamise maailmameistrite Alevtina ja 
Pavel Koltšiniga. Pidulikul lõpetamisel 
kohtus kooliperega judokas Aleksei 
Budõlin, kes viis ka läbi autasustamise.

2005. aasta olümpiasangarid 
Raili Zverev ja Kaido Tammekivi 

pärast Liiduvere ringi jooksu.
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30. mail 2008. a toimusid Kildu 
kooli antiikstiilis olümpiamängud. 
Võisteldi kaunites kunstides, viktorii-
nis, kilbijooksus, sumos, raskusheites, 
frisbee-golfis, “daamikõnnis” ja mara-
tonijooksus. Pidulikul lõputseremoo-
nial oli külaliseks ja medalite üleand-
jaks kahekordne olümpiavõitja Erika 
Salumäe.

2005. a septembris algatas hari-
dusministeerium tervisepäevad devii-
si all “Reipalt ja rõõmsalt koolipinki”. 
2005. aastal toimus sellel päeval tea-
tevõistlus algklassidele ja valikorien-
teerumise võistlus 5.–9. klassidele. 
2006. aasta septembris matkas kogu 
koolipere sellel päeval Labida kivi 
juurde. 2007. a toimusid rattapäev ja 
jalgrattavõistlused.

Arvutite areng 
Edgar Adams

Kildu kooli arvutite ehk infotehnoloogia (IT) ajaloost saame rääkida aas-
tast 1991, mil selle kohta ilmus esimene kirje kooli kroonikaraamatusse.

Väljavõte kooli kroonikast, kirjutatud tolleaegse direktori Jüri Hanseni 
poolt:

1991. a september. Kool sai esimese arvuti “Juku”. Arvuti kvaliteet 
on madal, arvuti on väga tihti katki.

Aastatel 1992–1996 sai Kildu kool Soomest ja Rootsist neli kasutatud ar-
vutit, mida algul õppetöös ei tarvitatud. Neid vanu arvuteid veeti koolimajas 
ringi ühest ruumist teise, sest eraldi arvutiklassi polnud. 

Edaspidi mõjutas meie kooli arvutiasjanduse arengut olulisel määral 
Tiigrihüppe Sihtasutusest saadud abi. Tiigrihüppe idee alguseks võib pidada 
1996. aastat, mil tollane Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Toomas 
Hendrik Ilves ja haridusminister Jaak Aaviksoo algatasid mõttevahetuse, et 

2008. a kooli antiikolümpiamängude 
võitjaid autasustas Erika Salumäe.
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uus info- ja sidetehnoloogia ei 
muuda üksnes üldist elukorral-
dust, vaid loob sootuks uueks 
kogu senises haridusloos aasta-
kümneid püsinud üldtunnusta-
tud mõistete ja põhimõtete ning 
meetodite süsteemi. Programm 
käivitus 1997. aastal, mil riigi-
eelarvest eraldatud 35,5 miljoni 
krooniga alustas tööd Tiigri-
hüppe Sihtasutus.

Tiigrihüppe Sihtasutus on 
toetanud Kildu kooli infoteh-
noloogilist arengut projektide 

kaudu ligikaudu 100 000 krooniga. Lisaks osteti samasuguse summa eest 
arvutitehnikat koos kohaliku omavalitsuse, tolleaegse Vastemõisa vallaga, 
kusjuures Tiigrihüppe Sihtasutus toetas valda 50% ulatuses. 

Praegu on koolis 32 arvutit, sealhulgas kaks serverit, 9 arvutit arvutiklas-
sis, 11 e-kooli arvutit klassiruumides. Õpetajatel ja personalil on kokku 10 ar-
vutit. Veel saavad õpetajad koolitöös kasutada nelja sülearvutit. Kõik arvutid 
on koolimajasiseses lokaal- ehk kohtvõrgus ja serveri kaudu Internetis.

Kooli ümbruses on vaba WiFi leviala. Arvutiõpe toimub kõikides klas-
sides.

Kool on osalenud järgmistes projektides: “Kooliarvuti 1997”, “Arvuti 
õpetajate tuppa” (3 korda), “Arvuti kooliraamatukogule”, “Sülearvuti ja vi-
deoprojektor”, “Arvuti õpilasomavalitsusele”, “Õppiv Tiiger meie koolis” (2 
korda), “Õpetajate sülearvutid”, “Robotite projekt”.

Järgnevalt esitatakse lühiülevaade Kildu kooli arvutiõppe edenemisest 
sündmuste ajalises järgnevuses. 

1997. aasta juunis läbisid õpetajad Ene Adams ja Marianne Hansen 
40-tunnise arvutikasutamise algkursuse Viljandi Arvutikoolis. Kursust toe-
tas Tiigrihüppe Sihtasutus. 

1997. aasta augustis asus Edgar Adams koolis korraldama arvutialast õp-
petööd, sisustama arvutiklassi ja juhendama õpilaste arvutiringi tööd. 

1997. aasta augustis seati üles Soomest ja Rootsist saadud arvutid ning 
vanad Eestis valmistatud “Juku” printerid. Need paigutati arvutiklassiks
kohandatud ruumi esimesel korrusel, kus on praegu 3. klass. Klassis oli neli 
arvutit (tüüp 286, valmistatud 1989–1990) ja kaks nõelprinterit.

1997. aasta septembris esitas kool Tiigrihüppe Sihtasutusele projekti ja sai 
esimese uue arvuti P166MMX. Arvutit ja nõelprinterit hakkas direktor kasu-
tama koolitöö korraldamiseks.

Selline oli vana arvutiklass.
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Rajati kohtvõrk, mis ühendab direktori 
arvutit arvutiklassis olevate arvutitega.

Tööd alustas arvutiring 1.-9. klassi 
õpilastele. Ringi juhendas Edgar Adams. 
Ringi töö toimus kord nädalas. Osavõtjaid 
oli ligi 20 õpilast.1997. aasta oktoobris ha-
kati kasutama e-maili ja Interneti-ühendust 
modemi abil. Interneti-ühendus oli väga 
aeglane.

1997. aasta novembris hakkas õpe-
taja Edgar Adams andma arvutitundi 
9. klassi õpilastele.

1998. aasta jaanuaris õnnestus kooli 
eelarvesse saada uuemate arvutite ja lisa-
seadmete ostmiseks 57 400 krooni, mis oli 
mitu korda suurem summa kui eelnevatel 
aastatel. Eelarveraha saadi tänu aktiivse-
le selgitustööle Vastemõisa valla volikogu 
liikmete hulgas.

1998. aasta aprillis anti välja koolileht Kildu Killud. Esimesse toimetusse 
kuulusid õpilased Siim Kohv, Kätrin Hanschmidt, Maarja Kobin ja Mait 
Siiboja.

1998. aasta augustis kolis arvutiklass uude ruumi – teisel korrusel olevas-
se endisesse vene keele klassi. Edgar Adams konstrueeris spetsiaalsed arvu-
tilauad.

1999. aasta aprillis sai Kildu kool Interneti püsiühenduse 128 Kbit/s. Olgu 
tähendatud, et praegu on kiiruseks juba 2 Mbit/s.

1999. aasta novembris, seoses läheneva Kildu kooli 90. aastapäevaga, val-
mis kooli koduleht aadressil: http://kildu.vil.ee.

1999–2001 laenutati kooli arvuteid suvel õpetajatele koduseks kasutami-
seks.

2000. aasta septembris ehitati uus ruum arvutiklassi jaoks koolimaja teisel 
korrusel, kus see asub tänini. Klassis on kaheksa arvutit õpilaste ja üks õpetaja 
tarvis ning uued arvutilauad. Arvutivõrk uuendati täielikult. Kõik kooli arvu-
tid on kohtvõrgus ühendatud arvutiklassi, direktori kabineti, õpetajate toa ja 
raamatukogu vana 286-tüüpi arvutiga ning need on serveri kaudu Internetis.

Edaspidi kohandati serveriruumiks arvutiklassi kõrval olev ruum. Sa-
mas on huvijuhi tuba. Arvutivõrgu keskmeks on 16-pordine HUB. Vanadest 
286 -tüüpi arvutitest viidi üks raamatukokku ja kaks klassidesse.

2000. aasta septembrist anti 5.–9. klassi õpilastele nädalas üks tund arvuti-
õpet. 1.–4. klassi õpilaste arvutiringi tööd korraldavad klassijuhatajad.

Tänapäevased IT vahendid olid 
kasutusel Comenius-projektis. 
Pildil Rasmus Kodres tegemas 

esitlust kogu kooliperele.
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2001. aasta suvel osteti koolile digitaal videokaamera Panasonic, mis või-
maldab jäädvustada kooli kroonikat digitaalsel kujul. Videokaamera andis 
õpilastele võimaluse teha filme, mida kasutada mitmesugustel üritustel ette-
kannete ilmestamiseks. 

2002. aasta augustis muretseti elektrooniline koolikell. Senine kõrvulu-
kustav elektrikella tirin asendus meloodilise heliga, mida saab soovi korral 
muuta ja programmeerida.

2002. aasta novembris seati koolimajale WiFi baasjaam. Interneti vaba le-
viala laienes kogu majale ja selle lähiümbrusele. Raadioleviga kaeti lähitalud. 

2003. aasta veebruaris paigaldati koolimajja videovalve kaamerad. Nende 
abil on tuvastatud mitu vargusjuhtumit.

2003. aasta aprillis osteti digitaalne fotoaparaat. Nüüd on pildistamine ja 
pilditegemine lihtsam. Pilte tellitakse kooli kodulehe kaudu, mida saavad ka-
sutada ka lapsevanemad. Fotosid ja videofilme kasutavad laialdaselt nii õpi-
lassd kui õpetajd ürituste jäädvustamiseks, samuti õppetöös.

2005. aastal osaleti üleriigilisel konkursil õpilasprojektis “Teeme tunni 
põnevaks”. 

Videokaamera abil valminud film “Söögivahetund” sai vabariigis esikoha.
2006. aasta aprillis osaleti projektis “Õppiv Tiiger meie koolis”. Selle käi-

gus rajati multimeedia klass, mis ühendab arvuti projektori, ekraani ja helisüs-
teemiga, laienes arvutiprogrammide kasutamine õppetundides.

2006. aasta suvel paigaldati kooli saali statsionaarne helisüsteem koos mik-
serpuldi ja kõlaritega.

Uues arvutiklassis.
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2007. aasta aprillis osaleti järjekordselt projektis “Õppiv Tiiger meie koo-
lis”. Valmistuti ühinemiseks e-kooli süsteemiga. Kõik klassiruumid varustati 
arvutiga.

2007. aastal alustas koolis õppetööd arvutiõpetaja Viiu Toomingas.
2008./2009. õppeaastal ühines kool e-kooli süsteemiga täies mahus.
2008. aastal osales kool Tiigrihüppe projektis “Sülearvuti õpetajale”. Neli 

esimest kooli poolt õpetajate (Viiu Toomingas, Kersti Reinapu, Erika Tetsmann 
ja Krista Prinzmann) tasuta renditud sülearvutit leidsid omaniku.

2008. aasta novembris ostis kool tänu sponsorite abile Tiigrihüppe Siht-
asutusele esitatud robotiprojekti abil neli LEGO NXT robotit koos tarkvara-
ga. Sama aasta detsembris alustas tööd kooli robotiring, mida juhendab Edgar 
Adams.

Kokkuvõttes võib tõdeda, et veidi enam kui kümne aastaga suudeti arvuti-
õpe Kildu Põhikoolis viia heale tasemele. Suurimad kooli toetajad uuema info-
tehnoloogia muretsemisel on olnud Tiigrihüppe Sihtasutus ja kohalik omavalit-
sus – varem oli selleks Vastemõisa ja alates 2005. aastast ühinenud Suure-Jaani 
vald.

Robotiringi juhendab Edgar Adams.
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Kildu kool Comenius-projektis
Enn Siimer 

Kildu kool osales rahvusvahelises Comenius-projektis EURORAP (ära-
seletatuna: Euroopa riikide maaelu teadvustamise projekt), mis kestis kolm 
aastat (2004–2007) ning hõlmas nelja riigi koole (peale meie veel Austria, 
Inglismaa ja Kreeka).

Comenius-projektid võivad olla väga mitmesugused ja neid rahastab 
Euroopa Liit. Sellise projekti käivitamine on üsna keeruline ning nõuab ta-
valiselt osalemist eelnevatel rahvusvahelistel kontaktseminaridel või siis pro-
jekti ettevalmistavatel lähetustel.

Meie projekt sai alguse 2003. aastal Austrias peetud kontaktseminarist, 
kus leidsime ühise huvi ja keele nimetatud maade esindajatega. Ühine huvi 
seisnes eeskätt maapiirkondade koolide eripära mõtestamises ja vajaduses 
neid traditsioone tundma õppida ning võrrelda.

Juba kontaktseminaril lepiti koolide esindajatega kokku põhimõttelistes 
küsimustes. Koordineerivaks kooliks sai Kreeka Zákynthos saare kool ning 
tema ülesanne oli meie kõikide huvide ning tegevusplaani ühitamine. Kokku 
leppisime ka kolme aasta temaatikas: esimene aasta oli pühendatud looduse-
le ja traditsioonilistele toitudele, teine maaturismile ja kolmas laste vaba aja 
veetmise võimalustele eri maades.

 “Me lendame” – Comeniuse-õpilased Tuuli Kohv ja Karmen Valk 
Austria õpilastega Alpides.
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Comenius-projektide eripära on ka see, et esikohal on nõue siduda 
projekti teemad õppetööga. Projekti elluviimisel teevad õpilased ära suure 
ja tõsise töö, mis oluliselt avardab nende maailmanägemist. Väga oluliseks 
peetakse nõuet projekti võimalikult laialdaselt tutvustada nii koolis, kohali-
kus kogukonnas kui ka ajakirjanduses. Igal projektiaastal peavad õpilaste töö 
tulemusena valmima mingid konkreetsed uurimused või muud tooted (esitlu-
sed, tegevusi tutvustavad plakatid, filmid, CD-d ja Interneti kodulehed).

Igal projektiaastal toimub vähemalt kaks rahvusvahelist kokkusaamist, 
üks projekti juhendavate õpetajatega, teine aga õpilastega.

Kui projekt tervikuna leiab tunnustuse (see eeldab aga, et vähemalt kol-
me osavõtva maa Comeniuse-agentuurid on projektile andnud toetuse), siis 
võimaldatakse vastavalt taotlustele raha nii mitmesuguste tegevuste kui ka 
reisimise tarbeks. Kildu kool sai kolme aasta jooksul kokku ligilähedaselt 
350 000 krooni, mille kulutamise kohta tuli esitada üksikasjalik aruanne.

Esimene projektiaasta – loodus ja toidud
Õpetajate töörühm koosnes viiest inimesest (Aime Kuum, Malle Poska, 

Tiiu Janter, Edgar Adams ja allakirjutanu). Episoodiliselt võttis projektitööst 
osa ka teisi õpetajaid. Õpilastele oli osavõtt projektist vabatahtlik, see nõudis 
päris suurt tööd ja vaeva, mida peale töörõõmu ja tulemuslikkuse võis mo-
tiveerida ka võimalus reisida kohtumistele partnerkoolides. Esimesel aastal 
huvitus tööst 21 õpilast.

Meie õpilased Inglismaal koos kohalike lastega enne esitlust.
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Esimene rahvusvaheline kohtumine toimus 2004. aasta oktoobris koordi-
neerivas koolis Kreekal, kus käisid Aime Kuum, Malle Poska ja Enn Siimer. 
Seal lepiti kokku aasta detailsed kavad ja ülesanded.

Projektiaasta õpilaste tehtud tööd võttis kokku õpilaskonverents märtsis, 
tööd olid järgmised.

• Egle Adams – “Eesti jõulukaunistused”
• Mariliis Linder ja Ragmar Johanson – “Must leib”
• Kerstin Kuum – “Musta leiva tähendus küüditatuile Siberis”
• Karmen Valk ja Tuuli Kohv – “Eesti toitumistraditsioonid”
• Liina Kodres ja Egle Eichfeldt – “Ülestõusmispühade toidud”
• Kaili Hiion ja Eva Kass – “Meie õpilaste lemmiktoidud”
• Kreyt Kõiv ja Rein Saetalu – “Verivorst”
Esimese aasta kõigi osavõtvate koolide õpilasi hõlmav kohtumine leidis 

aset 10.–16. aprillini Austrias, Innsbrucki lähedases väikelinnas Telfsis. Meie 
õpilastest käisid seal Tuuli Kohv, Karmen Valk, Kreyt Kõiv ja Rein Saetalu.

Teine projektiaasta – maaturism
Teise aasta esimene partnerkoolide õpetajate kokkusaamine toimus  

2005. aasta septembri lõpul Eestis. Külalistele Inglismaalt, Kreekast ja Aust-
riast tutvustati Kildu kooli, Eesti haridussüsteemi, Soomaa rahvusparki. Kü-
lalised tutvusid ka Suure-Jaani ja Vastemõisa vallaga. Kohtuti Viljandi maa-
vanema Kalle Küttisega.

Teise projektiaasta õpilasekonverentsil 17. märtsil 2006. aastal esinesid 
järgmised õpilased.
 • Egle Eichfeldt ja Tuuli Kohv – “Õpilaste ja õpetajate turismireisid 

 aastal 2005”
 • Rasmus Kodres – “Olustvere mõis”
 • Alvar Sülla – “Soomaa rahvuspark”
 • Kai Valk – “Kille mõis”
 • Egle Adams – “Vihi küla energiatalu”
 • Liina Kodres – “Kopra turismitalu”
 • Tuuli Kohv – “Vahelaane turismitalu”
 • Ragnar Johanson – “Johann Köleri talumuuseum”
 • Kerstin Kuum – “Mart Saar ja Hüpassaare”

23.–29. aprillil osalesid kooli õpetajad ja õpilased (Liina Kodres, Egle 
Adams, Ragnar Johanson ja Alvar Sülla) kokkusaamisel Inglismaal Appelby 
Grammar Schoolis.

2006. aasta jaanuarist aprillini töötas Kildu koolis Comenius-programmi 
raames inglise keele õpetaja assistendina Veerle Cloosen Belgiast.
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Kolmas projektiaasta – õpilaste vaba aeg
Kolmanda aasta esimene projektikoosolek toimus Austrias Telfsis.
16. märtsil 2007. aastal toimunud kooli õpilaskonverentsile esitati järgmi-

sed uurimistööd:
 • Rasmus Kodres ja Alvar Sülla – videoklipid “Meie tantsud” ja “Meie

 laulud”
 • Egle Adams – “Kildu kooli puhkpilliorkestri lugu”
 • Kai Valk ja Liina Kodres – “Kildu kooli sporditraditsioonid”
 • Taive Murd – “Sternide suguvõsa traditsioonid”
 • Kerstin Kuum – “Kuidas Kildu kooli õpilased oma vaba aega veeda-

 vad?”
 • Ragnar Johanson – “Kuidas Kildu kooli õpetajad oma vaba aega vee-

 davad?”
22.–26. aprillil toimus viimane projektikoosolek Kreekas Zákynthos 

saare koolis, kus osalesid õpilastest Kai Valk, Taive Murd, Kerstin Kuum ja 
Rasmus Kodres ning õpetajatest Malle Poska, Aime Kuum ja Edgar Adams.

Kildu koolis õpetas 2006. aastal Comeniuse 
praktikant-õpetaja Belgiast Veerle Cloosen (keskel). 



44

TÄNAPÄEV

Koostöö norralastega

Marit Stepanova 

Lõpetas Kildu kooli 2004, 
seejärel lõpetas Viljandi Maagümnaasiumi. 
Õpib Tartu Ülikoolis norra keelt.

Kui Elo Tuglas 1939. aastal Norrasse reisis, ei saa-
nud ta esiti norralastest aru. Kuigi norralane sinust välja 
ei tee, olevat ta lahke, samas ei olevat ta isegi kenasti 
naeratades pealetükkiv, mistõttu Tuglas pidas neid eht-

samaks kui teisi turismimaade rahvaid.
Minu suhe Norraga algas 2005. aastal ning kuigi sarnane ettekujutus nor-

ralastest oli ka minul tekkinud, olen ma paari aasta jooksul nende kohta õppi-
nud ja teada saanud veel palju muudki.

Et sellest paremini aru saada, peaks kõigepealt alustama sellest, kuidas 
norralased üldse meie koolimajja tee leidsid.

Pål-Erik Plaum, Kildu kooli pikaajaline koostööpartner Norrast Nesod-
deni kommuunist meenutab, et esimest korda tulid nad Kildule 2002. aastal 
ning seda tänu Savikoti praeguse noortetoa juhendajale Maie Kirdile, kelle 
käest kontaktandmed saadi. Kaasa toodi juba aasta varem projekti “Estland-
saksjonen Nesodden“ raames koguma hakatud kingitusi, sealhulgas rõivaid, 
suuski ja jalgrattaid.

Estlandsaksjoneni koostöö Eestiga oli kestnud aga juba alates 1992. aas-
tast, mil Norra talunikud saatsid Eesti kolleegidele kasutatud põllutöömasi-
naid.

Esimesest külaskäigust arenes soe sõprus ja koostööhuvi, mis viis rüh-
ma Kildu kooli noori koos juhendajatega 2003. aastal Norramaale. Kuigi pro-
grammis oli ette nähtud kohustuslik jalgpallikohtumine Nesoddeni noorte-
ga, toimus siiski ka pingevabamaid tegevusi, tutvuti kohaliku ümbruse ning 
pealinnaeluga. Kogetust kujunes paljude jaoks suurimaks elamuseks kindlasti 
osavõtt Norra Kuningriigi 17. mail tähistatavast rahvuspühast, mil rahvariie-
tes kooliõpilased kogunevad lippudega Oslo tänavatele ning ühises rongkäigus 
liigutakse mööda peatänavat kuningalossi poole riigipead tervitama. See päev 
on meie 24. veebruarist väga erinev, selle meeleolu ja olemust võib võrrelda 
meie laulupidude rongkäiguga.

Kuna külaskäigu tähtsaim eesmärk oli omavahelise koostöö arendami-
seks uute võimaluste leidmine, ilmuski 2004. aastal Vastemõisa valla ajale-
hes artikkel, mis kutsus üles kohalikke noori osalema Euroopa Komisjoni 
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rahastatavas programmis Euroopa Noored, mis pakub võimalust töötada va-
batahtlikuna kuni aasta välisriigis.

Kui Kildu kool ja Nesoddeni kommuun olid eelnevalt nõu pidanud, leidsid 
nad, et koostöö arendamiseks ja suhete jätkamiseks oleks väga kasulik seda 
programmi kasutades leida noor, kellel oleks huvi pakkumine vastu võtta ning 
osaleda Nesoddeni kommuuni pakutavas projektis.

Otsustasin võimalusest kinni haarata ja nii juhtuski, et pärast enam kui 
pooleaastast asjaajamist algas 2005. aasta 1. juunil minu pooleaastane vaba-
tahtlikutöö Norras Nesoddeni kommuunis.

Paljud on imestanud, mida üks vabatahtlik Norras küll teha saab, tavaliselt 
käiakse seda tööd tegemas Aafrikas või mujal arengumaades. Kui aus olla, siis 
ei teadnud ma isegi alguses, mida see vabatahtlikuks olemine endast kujutab, 
ning ei osanud ka arvata, et see mu edasist elu kuidagi mõjutama hakkab.

Minu koduks Nesoddeni poolsaarel sai Oslo fjordi kaldal kaljukünkal 
asuv suur punane puidust maja, minu pereks oli selle poole aasta jooksul aga 
tore abielupaar, kelle lapsed olid küll juba kodust läinud, kuid käisid siiski tihti 
külas.

Kuigi tavaliselt paigutatakse vabatahtlikud elama selleks ette nähtud kor-
terisse või kokku teiste vabatahtlikega, usun ma, et elamine peres oli tol hetkel 
mulle palju parem variant. Olles vahetult koos norrakatega sain palju pare-
mini tundma õppida nende kultuuri ja kombeid ning sain osa perekondlikest 

Kildu kooli jalgpallimeeskond 2003. a 17. mail Oslos.
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sündmustest nagu ristsed ja sünnipäevad. Tegemist oli keskmise norra perega, 
kelle väärtused ja eluviis olid igati tasakaalus ning eks õppisin minagi neilt 
seda.

Kuus kuud möödusid kiiresti ning selle aja jooksul jõudsin ma olla laste-
laagri kasvataja, õppisin parandama jalgrattaid, abistasin kohalikke immig-
rante, koristasin noortekohvikut ning andsin eakatele arvuti- ja võimlemis-
tunde. Lisaks sai mu suuremaks kohustuseks Estlandsaksjoneni abistamine, 
mille tõttu veetsin pikki tunde keskuses, kus koguti ja pakiti humanitaarabina 
nii Eestisse kui teistesse välisriikidesse saadetavat kaupa.

Kuna nädalavahetused ja õhtutunnid on norrakatel alati hästi sisustatud, 
osalesin minagi ringide ja seltside töös. Lisaks keelekursusele pidin nädalas 
korra kohtuma kohaliku naistegrupiga, kuhu kuulusid peamiselt Lähis-Idast, 
Aasiast ja Aafrikast sisserännanud naised. Koos käidi üksteisel külas, val-
mistati eri rahvaste toite ja tehti käsitööd. Lisaks pakkus mulle huvi ka rahva-
tantsuring, kus käies lõpuks pidin alla vanduma tõsiasjale, et serbia, kreeka ja 
muudest rütmikatest tantsudest me Skandinaavia omadeni ei jõudnudki.

Oma harjumuspärasest koolikeskkonnast ja endavanuste sõprade keskelt 
olin ma sattunud töökeskkonda ning oma igapäevases tegevuses olid mu kol-
leegideks minust palju vanemad ja kogenumad inimesed. Kuigi see oli esial-
gu harjumatu, hindan ma praegu saadud kogemust väga ning kinnitan, et see 
osutus kasulikuks ja meeldivaks.

2005. aasta suvel kutsus Nesoddeni kohalik ajaleht inimesi üles Est-
lands-aksjonenile loovutama nii kasutatud kui ka uusi jalgpallijalanõusid ja 

Marit Stepanova koos teiste vabatahtlike ja vastuvõtjatega Norras 2005. a.
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jalgpalle. Lisaks paluti abi sponsoritelt, tänu kellele koguti jalgpallivarustust 
kokku mitmesaja tuhande Norra krooni eest, aktsioonist said osa nii Kildu 
kool kui paljud teised meie valla jalgpallisõbrad.

Kingitust tuli üle andma 50-inimeseline grupp, kelle seas oli nii Nesodde-
ni jalgpallimeeskond kui ka paljud lapsevanemad ja toetajad ning nagu juba 
traditsiooniks saanud, toimusid taas sõpruskohtumised maakonna eri välja-
kutel. Kuna olin ise vabatahtlikuna abiks selle reisi organiseerimisel, sain 
palju positiivset tagasisidet nii Kildu kooli külalislahkuse kui Viljandi huvi-
tavate vaatamisväärsuste kohta. Lisaks oli mul esimest korda tunne, et sain 
tänu Estlandsaksjonenile anda midagi tagasi ka oma kodukohale ja koolile, 
mis minu projekti rahastanud Euroopa Komisjoni vaatenurgast on kindlasti 
üks oodatud tulemus.

Kuigi vabatahtlikutööd võib ühe äärmusena seostada vaeste ja haigete  
aitamisega, on see teisest küljest ka paljude inimeste panus kohaliku kogu-
konna elu edendamisse ning, nagu minulegi, pigem saamine kui andmine. 
Lisaks keeleoskuse, elukogemuse ja iseseisvuse saamisele täitsin ma Skandi-
naavia mõistes aga ka kodanikukohust.

Kuigi selles projektis osalemise idee tundus alguses vägagi ootamatu ja 
kättesaamatu, ei kujutaks ma oma elu ilma selle otsuseta enam ettegi. Mõis-
tan nüüd muidugi paremini, et kuigi selline Euroopa tasandile ulatuv projekt 
võib maakoolist tulnud noorele tunduda väga ületamatu ja kauge, tuleks siiski 
kasutada võimalust ning kogu oma julgust ja enesekindlust, et hakkama saa-
da. Oma kogemust sõnadesse pannes ütleksin ma, et seda, mida oleks mulle 
elu Eestis andnud kuue aastaga, sai tänu vabatahtlikuks olemisele kogeda 
kuue kuuga.

Kuigi Estlandsaksjonen hakkas vaikselt oma tegevust lõpetama, ei tähen-
danud see Norra ja Kildu vahelise koostöö lõppemist. 2006. aasta suvel jõudis 
Kildule esimest korda grupp Nesoddeni nelipühi kiriku juhte ja noori, kelle 
sooviks oli kaasa lüüa Estlandsaksjoneni tegevuses ning külastades Viljandi 
hoolekandeasutusi tutvuda nende vajadustega.

Ühe juhendaja pastor Per Arnholdt Norengi sõnul on nende grupis palju 
noori, kes on üleskasvanud puudust kannatamata ning nii on tema kui juhen-
daja soov neile näidata, et mitte kõik inimesed siin maailmas ei ela nõnda. Nii 
soovitakse pakkuda lähedust neile, kellel seda kõige enam vajaka on, need 
on lastekodu lapsed, mistõttu norrakate programmi on igal aastal kuulunud 
Väikemõisa väikelastekodu külastamine ja selle lastega tegelemine.

Peatuspaigaks oli Kildu kool norrakatele ka 2007. aastal.
Kuna igal külaskäigul on norralaste eesmärk olnud ka meie kohalike 

noorte kaasamine oma tegevusse, sündis 2008. aastal idee korraldada 
omavaheline sõpruskohtumine, mis viiski jalgpalliplatsile noored Kildult, 
Viiratsi lastekodust ja Savikoti noortetoast. Norralaste toodud rändkarika 
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võitis seekord Viiratsi. Suure-Jaani staadionil toimunud kohtumisel sai teise 
koha Kildu ja kolmanda koha Savikoti ning kuigi norrakad ise jäid neljandaks, 
said nemadki kaela auhinnamedalid.

Põhjus, mis grupi käesoleval aastal juba neljandat korda Eestisse toob, on 
esiteks nende soov aidata lastekodu lapsi, kuid teiseks annab see hindamatu 
väärtusega aeg neile noortele ka suurepärase võimaluse tugevdada omavahe-
list koostööd. Grupi juhendajate arvates on põnev kohata ja tundma õppida ka 
kohalikke noori ja kultuuri ning lüüa kaasa inimeste igapäevaelus ja tegemis-
tes. Koos on aega veedetud nii Väikemõisa lastega kui kohalike noortega Vil-
jandi ümbruses, Kildul ja Savikotis. Eriliselt on norralastele meelde jäänud 
aga eestlaste jaoks väga oluline traditsioon – jaanipäeva tähistamine, millest 
2008. aasta juunis osa saadi. 

Kuigi meie sõbrad Norramaalt teevad seda kõike tingimusteta ning oma 
vabast ajast ja soovist, on nad siiski alati huvitatud olnud, kas ja kuidas on 
nende tegevus meid aidanud. Seda kõike kajastavad nad aktiivselt ka kohali-
kus ajalehes.

Mis puutub Kildu kooli Estlandsaksjoneni projekti raames saadetud jalg-
ratastesse, siis leidsid need 2007. aastal rakendust tänu koolipoiste loodud 
õpilasfirmale Vägev Vänt. Ettevõtte tööks sai jalgrataste remontimine ja 
väljalaenutamine. Õpetajate abiga korraldati võidusõit Liiduvere ringil ning 
2007. aasta sügisel kutsusime Kildule külla ka rattahuvilisi Sürgavere Põhi-
koolist. Tegevus leidis aset minu vabatahtliku teenistuse järgse Tulevikuka-
pitali projekti raames, mille eesmärgiks olin seadnud Estlandsaksjoneni tege-
vuse järelanalüüsi ja uute kontaktide leidmise. Kuna Sürgavere ei asu meist 
üldse kaugel ning igasugune koostöö teiste valla koolidega on praegusel ajal 
väga oluline, soovisid Kildu õpilasfirma noored oma tegevust tutvustada ka 
Sürgavere koolile. Lisaks kingiti naaberkoolile kümmekond jalgratast.

Kuigi paljud õpetajad ega õpilased ei ole meie Norra sõpradega kokku 
puutunud ja paljud polegi neist kuulnud, tahaksin rõhutada, et on olemas kee-
gi, kes sellest kõigest igal aastal osa saab. See on meie koolimaja, klassiruu-
mid ja koridorid. Kuna külalislahkuse näitamine on parim, mida me oma nor-
ralastest sõprade heaks teha saame, on oluline, et me ka edaspidi hindaksime 
ja hoiaksime seda, mis meil on, sest niikaua, kuni püsib koolimaja, on meil 
alati koht, kuhu külalisi oodata ja kus taas kokku saada.
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Pikaajaline muusikahuvi 
Valli Pang

Kildu kool on olnud alati kuulus oma muusikatraditsioonide poolest. Le-
gendaarne koolijuht Herman Avent oli ise muusikamees ja lauluõpetaja, kelle 
käe all tegutsesid nii koorid kui ka orkestrid. Tol ajal pandi kõik õpilased nii 
laulma kui ka pilli mängima. Tema loodud traditsioone jätkas muusikaõpeta-
jana Ants Varblane. Ümbruskonnas olid kuulsad nii Kildu puhkpilliorkester 
kui muud muusikalised traditsioonid.

Ants Varblast mäletavad kõik ümbruskonnas elavad vanemad inimesed. 
Tänu temale on kohalik rahvas laulukooride ja pillirühmadega jõudnud nii 
väiksematele kui suurematele esinemistele ja ka üldlaulupidudele Tallinnasse.

Meie mällu on Ants sööbinud Suure Inimesena. Väga intelligentne ja vii-
sakas. Tõeline Eesti Mees, kelles oli ääretult palju andekust, tohutult töötahet 
ja kohusetunnet.

Alatiseks jääb meelde, kuidas Ants laua äärest sirgeselgselt püsti tõusis, 
kui mõni naisterahvas õpetajate tuppa tuli! Mina noorukese pedagoogina pol-
nud sellist asja kunagi näinud.

Alates 1988. aastast olen hoidnud Kildu kooli muusikaelu traditsioone. 
Jätkanud laste- ja mudilaskooride ning ansamblitega. Lauluõpetajana olen 
hoolitsenud, et lapsed saaksid võimalikult palju esineda oma koolis ja ka väl-
jaspool.

Kildu kooli mudilaskoor koos juhendaja Valli Pangega 
2007. a Viljandi laulupeo rongkäigus.
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Õpilased on osa võtnud mitmest Viljandi maakonna ja vabariigi konkurssist 
ja lauluvõistlusest, kus on saavutatud ka häid kohti.

Pean väga tähtsaks seda, et minu laululapsed on viiel korral osalenud 
ETV saates Laulukarussell.

Ka Saaremaa Solistide võistlustelt on Marco Margna, Aleksander Varusk 
ja Katrin Aavik toonud mitu preemiat.

Kildu kooli õpilased on kahel korral osalenud muusikalise kavaga ka ETV 
saadetes. 

15 aastat on toimunud valla laste lauluvõistlus Kildu Ööbik. Minu põhi-
mõte oli, et lauluvõistlusel saaks esineda võimalikult palju õpilasi. See andis 
neile esinemiskogemust. Kildu Ööbikust on enamasti võtnud osa vähemalt 
kaks kolmandikku kooli õpilastest. Iga-aastasele võistlusele eelnes lapsele 
sobiva laulu valik ja selle selgeksõpetamine. Lavale pääsesid alati kõik soo-
vijad.

Läbi aastate oli Kildu Ööbik valla suurüritusi. Siit sirgus tuntud laulusolist 
ja muusikamees Marco Margna. Samuti on kuulsust toonud Irene Kruuse.

Praegu tegutsevad koolis mudilas- ja lastekoor, kes siiani on käinud 
kõikidel Viljandimaa ja üldlaulupidudel. Mõlemad koorid on võitnud kõrge 
tunnustuse.

Pärast valdade ühinemit muutus Kildu Ööbiku lauluvõistlus alates 
2009. aastast Suure-Jaani ühendvalla õpilaste lauluvõistluseks, kuhu on haa-
ratud kõikide valla koolide õpilased.

Loodame, et sellestki üritusest saab alguse tore traditsioon.

Kildu Ööbik

Ene Soolo

Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi 
muusikaõpetaja

Kildu Ööbik on laialdast tuntust pälvinud laste lau-
luvõistlus. Mõtte algataja, põhikorraldaja ja laululaste 
õpetaja on Kildu Põhikooli väga energiline muusika-
õpetaja Valli Pang, kes on laste jaoks muusikas eriline 
magnet ja särav eeskuju.
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15 aasta jooksul on solistina Vastemõisa kultuurimaja lavalaudadel esine-
nud üle tuhande lauluhuvilise lapse. Enim on ühel lauluvõistlusel üles astu-
nud 82 vokalisti.

Kildu Ööbikust on välja kasvanud hulk tublisid muusikateadlikke noori 
inimesi, kes peale lauluoskuse on saanud ellu kaasa ka kuulamisoskuse. Kõi-
ge tähtsamaks tuleb pidada suurt muusikaarmastust ja hingeharidust. 

Kildu Ööbik on olnud eeskuju maakonna muusikaõpetajatele. Nüüd 
leiavad suuremas osas Viljandimaa koolides aset laste lauluvõistlused nagu 
Paalalinna Peoleo, Vanalinna Varblane jne. Kildu Ööbiku eripäraks jääb siis-
ki ürituse eriline pidulikkus, kindlate traditsioonide jätkumine, ent iga kord 
leidub ka üllatavat uudsust, kordumatust ja põnevaid ideid. Lauluvõistluse 
kutsung “Ööbik… Kildu ööbik…” laste suust on lummav ja äärmiselt huvitav 
leid.

Lauluvõistlusel ei unustata kedagi ning tänukaardi ja suure šokolaadi-
tahvli saab iga laulja, rääkimata hinnalistest kingitustest võitjatele. 

Lauluvõistlusel saavad osaleda kõik lapsed, kellel laulusõnad peas. Esma-
tähtis on lapse soov laulda! Sooja aplausi saavad ka need lapsed, kellel veel 
viisipidamisega raskusi. Järgmisel aastal tullakse uuesti!

Kildu Ööbikud läbi aegade

1994 Katrin Jürgen
1995 Diana Teever
1996 Liis Margna
1997 Aleksander Varusk
1998 Irene Kruuse
1999 Katrin Aavik
2000 Triinu Lauk
2001 Enriko Kruuse
2002 Pille Saar
2003 Keili Piigli
2004 Katri Teever
2005 Ristjan Johanson
2006 Taive Murd
2007 Egle Adams
2008  Eva Kuum
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Klassiväline töö
Ene Adams

Õppetükid, vahetunnid,
laulukoor ja huviringid.
Kõigile on ikka vaja
seda vana koolimaja.

Kildu kooli hümnist

Õppeväline tegevus on Kildu koolis olnud läbi aegade tähtsal kohal. Selle 
eesmärk on õpilaste vaba aja sisustamine läbi võimaluse tegeleda oma huvi-
aladega, silmaringi laiendamine, koostöö arendamine ja õpilaste initsiatiivi 
toetamine.

Huviringide tööst võtavad osa peaaegu kõik õpilased, mis maakooli tin-
gimustes on täiesti loomulik nähtus. Laialt levinud isetegevus leiab väljundi 
temaatilistes üritustes.

Pikaaegsete traditsioonidega on Kildu koolis tegutsevad muusikaringid: 
mudilaskoor, lastekoor, ansamblid. Traditsiooniliselt on osaletud nii valla, 
maakondlikel kui ka vabariiklikel laulupidudel. 

Algsest flöödiringist on aastate jooksul saanud pilliring, mis on kasvanud 
nii osavõtjate arvult kui ka õpetatavate pillide valikult.

Kildu kooli rahvatantsurühm 2007. a Viljandi maakonna laulu- ja tantsupeol 
(juhendaja Eve Rink).
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Au sees on hoitud ka rahvatantsu. Suurimaks saavutuseks siin võib pi-
dada 2006. aastal koolinoorte laulu- ja tantsupeole pürginud 7.–9. klassi 
tantsurühmale omistatud kõrgemat kategooriat. Meie kooli rühm oli vabarii-
gis üks kolmest, keda nii kõrgelt hinnati.

Tunnustust on pälvinud ka koolis tegutseva loovliikumise ringi 7.–9. klas-
si rühm, kes 2008. aasta ökotantsufestivalil tunnistati keskkonnateema oma-
näolise käsitluse eripreemia vääriliseks.

Oma loovust ja eneseväljendust on võimalik arendada näiteringi töös osa-
ledes. Ka selle ringi töötulemusi on kõrgelt hinnatud. 2007. aastal saavutas 
meie kooli algklasside näitering maakondlikul teatripäeval 1. koha ja esindas 
Viljandi maakonda vabariiklikul teatrifestivalil Saaremaal.

2008. aastal oli aga meie koolil võimalus võõrustada maakonna kõiki alg-
klasside teatritruppe järjekordsel maakondlikul festivalil.

Kooli kõige pikema traditsiooniga ja kõige suurema osalejate arvuga üri-
tuseks võib pidada Liiduvere ringi jooksu, mis on toimunud juba 19 korda ja 
millest võtab osa kogu koolipere.

Spordiga on seotud ka meie suurprojektid – olümpiamängud. 2005. aastal 
toimusid I Kildu kooli suveolümpiamängud, 2006. aasta veebruaris toimu-
sid I Kildu kooli taliolümpiamängud ja 2008. aasta mais Kildu kooli antiik-
olümpiamängud. Seoses olümpiamängudega oli meie kooli õpilastel võimalus 
kohtuda Jaak Mae, Aleksei Budõlini ja 
Erika Salumäega.

Kuulsaid ja huvitavaid esinejaid on 
olnud veelgi: tuntud korvpallur Rauno 
Pehka astus üles lauljana, esitades oma 
loomingut kooli emadepäeva kontser-
dil; algklasside õpilased on kohtunud 
näitleja Heino Seljamaaga ja tema koh-
verteatriga; oma fotonäituse on meie 
koolis avanud Ugala teatri näitlejad 
Peeter Jürgens (katusefotod) ja Karol 
Kuntsel (reisifotod).

Ürituste ja ettevõtmiste korralda-
misel on püütud alati toetada õpilaste 
omaalgatust ja initsiatiivi. Oma tahet, 
soove ja ettepanekuid on võimalik väl-
jendada õpilasesinduse tegevuse kau-
du. Kooli õpilasesinduse esindajad on 
osalenud ka Viljandimaa õpilasesin-
duste kogu ja Suure-Jaani valla noor-
tevolikogu töös.

2007. a võttis algklasside näitering 
koos flöödiringiga osa vabariiklikust 

kooliteatrite festivalist Saaremaal.
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Õpilasesinduse eestvõttel korraldati 2006. aasta detsembris “Üllatuste 
nädal”, mille raames arendati koostööd ka kohaliku lasteaiaga, kutsudes “pi-
sikesi päkapikke” kooli külla. Edaspidi on koostöö tihenenud. Õpilasesindus 
on külastanud lasteaeda ja kool on pakkunud lasteaiale võimalust osaleda 
mitmetes kooliüritustes.

Õpilasesinduse algatusel kohtusid vanemate klasside õpilased 2007. aasta 
märtsis foorumteatri tegijatega ja neil oli võimalus kaasa lüüa koolivägivalla 
probleemi käsitlevas etenduses.

Viimasel neljal aastal on põnevust ja huvi tekitav üritus kord aastas, ta-
valiselt kevaditi korraldatav keskuste päev. Sel päeval külastavad õpilastest 
koostatud meeskonnad oma valikul õpetajate ette valmistatud praktilise töö 
keskusi. Väga eripalgelisi keskusi on tavaliselt 15–20 ja õpilasrühmad, kes 
suudavad osaleda suurema arvu keskuste töös, saavad eripreemia.

2008. aasta jõulude eel korraldas õpilasesindus aga heategevusliku jõulu-
laada, mille tulu läks kooli õpilasürituste eelarvesse.

On toimunud laager algklasside õpilastele ja nende vanematele koos ööbi-
misega koolimajas; viidi ellu projekt “Veeautomaat kooli”; kooli sünnipäeval 
tehti kingitus kooliperele (uus lauamäng raamatukokku), läbi on viidud veel 
teisigi omanäolisi üritusi.

Lisaks koolis toimuvatele üritustele ja ettevõtmistele osalevad õpilased 
maakondlikes, vabariiklikes ja ka rahvusvahelistes projektides, konkurssidel 
ja võistlustel. Aktiivselt kasutatakse tänapäeva infotehnoloogia võimalusi.

Alates 2004. a tegutseb koolis flöödiring. 
Pildil Liisa Zanina ja Gerliin Ainsalu õpetaja Heidi Oja juhendamisel.
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Viies kokku õpilaste hea idee ja tänapäeva tehnilised võimalused, saime 
valmis filmi, millega saavutasime 2007. aastal Tervise Arengu Instituudi kor-
raldatud õpilaste loovtööde üleriigilisel konkursil “Söögivahetund” põhikoo-
lide arvestuses 1. koha.

Tänapäeva video-, valgus- ja arvutitehnikat on kasutatud ka õpilasüri-
tuste huvitavamaks muutmiseks. Esimese pääsukesena toimus 2005. aasta 
aprillis TV-õhtu, kus saates “Rooside sõda” kohtusid õpetajate ja vilistlaste 
võistkonnad, näidati saadet “Kaie heategu” ja “Hirmufaktor”.

2008. aastal “Eesti Vabariik – 90” ürituste raames toimus suurejooneline 
Karnevisiooni õhtu, kus kasutati video- ja valgustehnika võimalusi.

Tänapäeval on võimalik koolimajast lahkumata osaleda ka rahvusvahe-
lisel võistlusel. Pranglimine on Interneti-põhine peastarvutamise võistlus. 
Meie kooli õpilased on sellel võistlusel olnud päris edukad ja hea meel on 
tõdeda, et pärast Kildu kooli lõpetamist ei ole selle alaga tegelemist lõpetatud, 
vaid ollakse edasi esimeste hulgas.

Kokkuvõtteks võiks öelda kooli motost kõlama jääva mõtte: kes tahab, 
leiab võimalusi, kes ei taha, leiab alati vabandusi. Uute huvitavate tegemis-
teni!

2008. a võõrustas kool maakonna algklasside näiteringide ülevaatust. 
Pildil auhindade jagamine.
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Noorkotkad ja kodutütred

Rünno Johanson 

Kildu Põhikooli kodutütarde ja 
noorkotkaste juhendaja. 
Noorkotkaste Sakala Maleva pealik.
Sündinud 1�4�. aastal. Lõpetanud Nuia Keskkooli.
EPA agronoomia teaduskonna 1��6. ja
TRÜ fi losoofi ateaduskonna 1986. 
Praegu Tamme talu peremees.

Skautlusega on Kildu koolis tegeldud juba üle kümne aasta. 1999. aas-
ta septembris pöördusid Vastemõisa vallavanema poole küsimusega sõbrad 
kaitseliidust  Roman Aver ja Urmas Naudre, uurides, kas saaks bensiini noor-
teürituse korraldamiseks. Urmas Naudre oli Sakala Maleva noorkotkaste pea-
lik.

Asja arutades selgus, et mehed on teel Kildu kooli, et seal noorkotkaste 
rühm luua. Saime kaubale ja kotkarühm loodi 20. septembril 1999. aastal. 
Esimesed liikmed olid Sven Teng, Mirko Jaeski ja Silver Kohv. Järgmisel 
kogunemisel lisandus veel kümmekond poissi. Juba kolmandal kogunemi-
sel oli kohal aga ka üks tüdruk, Maarja Linder. Kodutütarde rühm loodi 
11. oktoobril 1999. aastal kolme liikmega, peale Maarja astusid rühma veel 
Kaire Gailit ja Kaili Hiion.

Nii see algas. 2000. aasta sügisel valiti salajasel hääletusel rühma ko-
mandöriks Sven Teng, siis oli rühmades 5 poissi ja 8 tüdrukut. Sven pidas 
oma ametit kooli lõpetamiseni, seejärel läks võim tüdrukute kätte: kaks aastat 
oli komandöriks Maarja Linder, edasi Mariliis Linder ja Liina Kodres ning 
2008. aasta sügisest valiti komandöriks Karmen Taigla.

Vahetusid ka juhendajad,. Urmas Naudre maakonnast lahkumise tõttu 
2001. aasta talvel jäi rühm juhendajata, uuest õppeaastast asus tema asemele 
Rünno Johanson. Rühmades on olnud aastate jooksul 10–15 liiget. 2009. aas-
tal on rühmas 9 kodutütart ja 10 noorkotkast.

Kildu Põhikooli rühm on Sakala malevas unikaalne selle poolest, et ta on 
ühendrühm ja tegutsenud kogu aeg, teised rühmad tekivad ja kaovad. Püsi-
valt on tegutsenud ka Suure-Jaani rühm.

Kildu rühmal on aastatega tekkinud oma traditsioonid: tänavu peetakse 
kuuendat korda aprillikarnevali, kaheksandat korda on juuni alguse koolilõpu 
laager ja seitsmendat korda sügisel koormusmatk. Kildu rühm on osa võtnud 
kõigist maakonna suurlaagritest nii suvel kui ka talvel ja väga paljudest üle-
riigilistest üritustest.
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Peale selle on muidki meeldejäävaid ettevõtmisi. Oleme aidanud si-
sustada alati väga toredaid isadepäeva tähistamisi. Meenub matk Toonoja 
külla novembri keskel, kus oli tingimuseks, et telke ei võeta kaasa, ööbimi-
seks tehakse onn. Lumi tuli maha ja kraadiklaas näitas kaheksa kraadi külma. 
Kui kooli juurest lahkusin, lõid õpetajad risti ette. Matk õnnestus, kuuvalgel 
mängisime mahajäetud küla keskel ringmänge, tehti ühine suur onn, mille 
ees põles öö läbi lõke. Oli tore ja keegi ei jäänud haigeks.

Meenub ka jalgrattamatk Karksi, teel oli küll väikseid viperusi ja saime 
vihma, kuid keegi ei hädaldanud.

Palju üritusi teeme koos teiste rühmadega. Suure-Jaani rühmaga alustasi-
me talvist orienteerumisvõistlust Lõhavere linnamäel 10 aastat tagasi. Sellest 
on välja kasvanud maakonna talvised orienteerumise meistrivõistlused. Põ-
nevust on pakkunud osalemine linnamängudes, need on igal aastal eri kohas. 
Lisandunud on teisigi üritusi, näiteks igal sügisel Kalmetu tantsulaager, kus 
kahel päeval õpitakse peotantse. Lastele pakub suurt huvi paintball, kahjuks 
on see väga kallis ja osavõtjate arvu piirab püsside arv.

Kõige põnevamad ja oodatumad on maakonna suurlaagrid 100–120 osa-
võtjaga. Suvel oleme veekogu ääres maakonna eri paikades telkides ja tal-
vel mõnes koolimajas. Neis laagrites on mõlemal päeval kuus õpituba, põnev 
maastikumäng, disko ja palju muud huvitavat.

Põnevad ja ilusad asjad on kallid. Kõige kallimast üritusest sai osa võtta 
Reigo Sassiad, kes osales vabariiklikel purilennukursustel ja sai ise üksinda 
lennukit juhtida.

Talvisel kahepäevasel jalgsimatkal Toonoja külla. 
Keskel Mirko Jaeski ja Maarja Linder. Rünno Johansoni foto.
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Noortele korraldatavad üritused on meil tasuta, kaitseliit on aastatega 
tasapisi raha juurde saanud ja loodame, et ka nüüd noortele mõeldud raha eriti 
ei kärbita.

Viimasel aastal on sisse viidud osalustasu 25 krooni, seegi rohkem dist-
sipliini pärast.

Kurb on see, et jõuab kätte üheksas klass ja aastatega tubliks saanud noor 
siirdub vastu uutele väljakutsetele. Usun, et ühtki halba kommet nad juurde ei 
õppinud, pigem said palju kasulikke oskusi ja teadmisi. Hea on vaadata, kui-
das maastikumängul suuremad väikestele kraavi ületamiseks käe ulatavad 
või õpetavad kannatlikult seda vähest tarkust, mis neil endil on.

Selle kümne aasta jooksul on meie noored maakonna ja vabariigi tase-
mel küllaltki silma paistnud nii spordis kui ka oskuste võistlustel. Paneksin 
kirja meie tublimad: Sven Teng laskmises, Mirko Jaeski paljudel aladel, Sil-
ver Kohv oskuste võistlustel, Maarja Linder, Steven Rothberg, Alvar Sülla, 
Rasmus Kodres, Ristjan Johanson, Ragnar Johanson ja Mari-Liis Rikkinen 
spordis.

Meie kodutütardest on üks naiskodukaitse liige – Maris Bilitjuk – ja üks 
kaitseliitlane – Mariliis Linder. Noorkotkastest puudub täpne ülevaade, kuid 
viimasena astus kaitseliitu Rasmus Kodres. Noorte juhendajad on vabatahtli-
kud, võtan nende ees mütsi maha. Ka kõigi teiste ees, kes meile ühel või teisel 
moel abiks on olnud. Suur, suur tänu!

Kildu noorkotkad ja kodutütred 2002. aastal. Rünno Johansoni foto.
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Kildu küla ja kool 

Merle Rang

Lõpetanud Tallinna Spordiinternaatkooli ja 
Eesti Põllumajanduse Akadeemia 

õpetatud agronoomina, alates 1��4. aastast töötab 
Vastemõisa Raamatukogu juhatajana. 
Kaks poega on lõpetanud Kildu kooli. 

Kodus kodusem on kui külas.
Kodus võõrastust tundma ei pea.
Ning kui kodu on kodukülas,
on see topelttore ja hea.

Virve Osila

Mitu Vastemõisa küla võivad olla 4000–5000 aastat vanad. Ajale, mil ini-
mene siia elama asus, viitab selgesti küla nimi. Näiteks Lemmakõnnu, varem 
Lemmako, tuleneb sõnadest lemma, lemme, lembe, ehk ‘soe’ ja ko‘ koht, see-
ga elamiseks hea ja sobiv paik. Huvitava tekkelooga on väikekohanimed Past-
lalapi kink, Rojaniit, Emmisniit, Mustatäkusoovik, Ruuna-raibe, Undimurru, 
Rennilohu, Kuusekäära metsas Sossikink, Lemmjõe metsas Sibulsaare kink 
jt. Hästi vana külanimi on vere-lõpuline Liiduvere. 

Vastemõisa ümbruse kohanimesid, kokku oma nelisada, millest olid juba 
siis mitmed ununenud, märkis üle saja aasta tagasi üles viis korda järjest val-
lavanemaks valitud ja rahvasuus Vastemõisa lauluisaks hüütud Andres Stern 
(1874–1964). Neid nimesid ta-
suks uurida ja näiteks Soomaa 
turistidele tutvustada (vt rmt 
Ado Johanson. Eesti põlluma-
janduse arendaja. Tartu, 2006, 
lk 35–40, Andres Sterni 1901 
kogutud Vastemõisa väikeko-
hanimed).

Nii mõnigi küla on aegade 
jooksul pikkade sõdade ja sel 
ajal ravimatute haiguste tõttu 
välja surnud. Selle ajalooli-
se paratamatuse üle ei maksa 

Andres Stern oma kodus Pärnaoidu talus 
1960. aastatel.
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nukrutseda, sest elu muutub ja areneb pidevalt. Küllap mõnekümne või saja 
aasta möödudes asustatakse maa uute inimestega ja tekivad jälle uued kü-
lad. 1 

Kildu küla saab tänavu 32-aastaseks. Seda on tunduvalt vähem kui mi-
nul. Sellele vaatamata tunnen end plikakesena, kõndides veskijärve ääres 
Kildu mägedes põlispuude all. Siin kasvavad sihvakad männid ja mütakad 
kuused, vaikse ilmaga kostavad järvetammilt laskuva vee kohin ja hullavate 
laste naer. Siin lähedal, Ilbakul, on mu kodu. Kildu kooli on lõpetanud mu 
pojad. Ma elan siin ja tahan, et ka mu lapsed siin elaksid. Kui mitte iga päev, 
siis puhkuse ajal peaksid nad naasma lapsepõlvemaale ja ohkama: “Ilus oled, 
isakodu!” Olen kindel, et igaüks Kildu Külade Ühenduse 18 liikmest mõtleb 
nii ja tegutseb selle nimel, et hoida oma kodupaik elamisväärne.

Esimene suurem ümbruskonna üritus – Kildu külade päev – toimus  
2001. aastal. Selle korraldamise käigus kogesime kõik sõbralikku üksmeelt, 
millest sündis armas päev ja võrratu näitus kooli suures saalis. Välja oli pan-
dud kohalike inimeste kätetöö – Jüri Tammekivi aiamööbel, Artur Šefferi 
puutööd, Ado Jürgeni maalid, Peeter Rohila topised, Sirje Traussi pliiatsi-
joonistused, Mati Rangi lilled, Elvi Juuraku käsitöö. Samuti vanad raamatud 
ja fotod inimeste erakogudest ning rikkalik seenenäitus. See kõik oli uudis-
tada kooli kollases päikest täis saalis. Järve kaldal aga istusid kõrvuti nii siin 
elavad ja töötavad kui ka kaugemale rännanud inimesed. Neid sidusid Kildu 
ümbrusega mälestused. Ja neid vaadata-kuulata oli hea.

Ühest üritusest kasvasid välja teine ja kolmas. Väikestviisi nokitsemist 
jätkus kuni nelja omavalitsuse ühinemiseni 2006. aastal. Kui selle aja-
ni olime üks Vastemõisa valla kahest tegutsevast külaseltsist, siis valdade 
ühinemise järel oli meid Suure-Jaani vallas juba üle neljakümne. See andis 
uue hingamishoo. Toimusid rahvakoosolekud ja märtsis 2005 loodi nelja –  
Sandra, Paelama, Ilbaku ja Kildu – küla mittetulunduslik külaselts nimetu-
sega Kildu Külade Ühendus. Asutajaliikmeid oli organisatsioonil 18 (vt ni-
mekiri allpool), neist noorim 25 ja vanim 68 aastat vana. Seltsi viis liiget 
töötavad Kildu koolis. 

1  KohanimeKohanime Kildu tekkeloost teab Leonhard Pruus Metskülast pajatada: “Naadimetsa talu“Naadimetsa talu 
peremees, nüüdseks lahkunud ergas ja väga tähelepanelik Leo Joandi rääkis mulle kord 
järgmise tekkeloo Kildu nime kohta. 

  Nimelt olevat Kildu vesiveski rajatud juba kaugemas minevikus ja ühe eelneva või-
mu ajal olnud osadel veskitel keeld mõningaid teenuseid igaühele teha. Neid veskeid ni-
metati rahvasuus keeldu veskiteks. Hiljem pidi “keeldu” muganduma “kilduks” ja jäi ves-
ki nimeks - võimalik, et vene või saksa keele abiga. Kooli valmides sai ka kool selle nime 
ja maa-asulate reformi käigus 1977. aastal Ketu ja Liiduvere liitmise tagajärel sai ka küla 
sama nime.” (L. Pruus. Kust on tulnud Kildu. – Kildu Kobras, november 2001, lk 7.) 
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Juhatuse esimeheks on algusest peale olnud Heino Poska. Aktiivselt on 
kaasa mõelnud õpetajad Aime Kuum, Malle Poska ja Edgar Adams, samuti 
pikka aega kooli majahoidja olnud Peep Ait. Oma mõtted ja tegemised oleme 
kirja pannud külalehes Kildu Kobras. Seni on ilmunud viis numbrit. Ajalehe 
koostame arvutis ja paljundame koopiamasinal. 

Kooli direktor Enn Siimer ja õpetajad võtsid meid sõbralikult oma tiiva 
alla, andes seltsi ürituste läbiviimiseks kasutada kooli ruume. Kooli ja seltsi 
vahel kirjutati 2005. a septembris alla koostöölepe, mis hõlmab kooli ruumide 
kasutusõigust ning plaane tulevikuks. Koolirahvas on külaseltsi ettevõtmisi 
julgustanud sõbraliku sõnaga ning tiivustanud meid suurelt mõtlema. Suu-
rimaks unistuseks on kooli aida rekonstrueerimine külamajaks. Lähim ees-
märk on laululava-vabaõhuklassi ehitamine kooli mänguväljaku ja kuuseheki 
vahelisele alale. Nende rajatiste loomiseks tuleb taotleda eurotoetust.

Registreeritud külaselts jätkas tööd neljas valdkonnas: ühisüritused, 
koolitused, elukeskkonna korrastamine ja tervisespordi väärtustamine. Läbi 
on viidud koolitusi, arengu-, spordi-, õppe- ja koristuspäevi ning õppereise. 
Ühendusel on aastatepikkune kogemus väikeprojektide läbiviimisel. Aasta-
te jooksul on saadud toetusi Maaelu Edendamise Sihtasutuselt ja Kohaliku 
Omaalgatuse Programmilt umbes 125 000 krooni. 2008. aasta põnevaim et-
tevõtmine oli Rohelise Jõemaa Koostöökogu korraldatud pinginaabriprojekti 
elluviimine, mille käigus külastasime Pärnumaa Halinga valla Vahenurme 
küla mittetulundusühingut Vahenurme Seltsi Vaheka. Ka nemad käisid meil 
külas. Koos veetsime sisutiheda päeva täis tantsu, sporti ja pallimängu.

Kildu külade ühenduse suvepidu 2008. Vasakult Peeter ja Gaili Kuum, Merle Rang, 
Ain Jürisoo, Rünno Johanson ja Heino Poska. 
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Tänu headele sidemetele kooli 
ja küla vahel on ühendus paigalda-
nud Kildu koolimaja parklasse suure 
nelja küla kaardi, haljastusprojekti 
järgi välja ehitanud kooli lipuväljaku 
ja istutanud bussijaama taha kraavi-
kaldale iluõunapuud. Kooli ruumides 
oleme pidanud kõik oma koosole-
kud ja koolitused. Kord nädalas käib 
rühm võrkpallihuvilisi treeningul 
kooli võimlas. Alates 2009. a aprillist 
on meie kasutada kooli kõrvalhoones 
paiknev 32m2 külatuba.

MTÜ Kildu Külade Ühenduse asutajaliikmed:

• Heino ja Malle Poska, Sillaotsa talu
• Ain ja Mihkel Jürisoo, Kildu
• Jaan ja Juta Kobin, Kildu-Õie talu
• Peep Ait, Kildu
• Aime, Gaili ja Peeter Kuum, Mardi talu
• Vello Lehiste, Lepiku talu
• Edgar Adams, Lubjaahju talu
• Merle Rang, Marana talu
• Eha Saetalu, Aruniidu talu, Ilbaku küla
• Aire Holtsmeier, Ligude talu, Sandra küla
• Indrek Hein, Kuusekäära talu, Sandra küla
• Kaja Soosaar, Kuura talu, Paelama küla

Kildu kooli lipuväljak on rajatud 
kooli ja külaseltsi koostöös.
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II. Legendaarsed õpetajad

Sissejuhatuseks sellele peatükile on vaja põhjendada, mis tingis alljärg-
neva valiku. 

Kildu kooli saja-aastase ajaloo jooksul on siit läbi käinud suur hulk õpeta-
jaid ja koolijuhte, ka tavalisi koolitöötajaid. Enamik neist vääriksid esiletõstu. 
Vähe pole ka neid, kes on töötanud siin pikki aastaid. Paraku pole kõigist 
võimalik kõnelda. Tuli teha valik. 

Vaevalt et siinne valik hõlmab kõiki legendaarseks muutunud inimesi. 
Siin on püütud käsitleda õpetajaid ja koolitöötajaid, kellest räägitakse unusta-
matuid legende ka aastaid pärast nende koolist eemalejäämist või lahkumist. 
Mitmeid ettepanekuid tuli vilistlastelt ja õpetajatelt.

Ühele põhimõttele tahaksin aga kindlasti viidata. Me ei vaatle siin praegu 
koolis töötavaid õpetajaid, vaid neid, kes oma ameti juba maha pannud. On 
vaid üks erand, ja selleks on praeguseks 47 (!) aastat Kildu koolis mitmesugu-
seis ameteis töötanud õpetaja Maimu Hakkaja. Vaatamata soliidsele eale on ta 
ikka rivis ja teeb tööd, mis kooli seisukohalt ülimalt vajalik. Ta tegeleb eriva-
jadustega lastega, mis nõuab õpetajalt erilist lähenemist ja kannatlikkust.

Enn Siimer
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Madis Raabe 
(1888–1963)

Kildu kooli vitsalugu
Kasari ja Kildu kooli õpetaja ja juhataja-

na töötas pikka aega oma valla mees Madis 
Raabe. 1929. aasta sügisel otsustati ta ta-
gandada kooli juhataja kohalt alates 1. jaa-
nuarist 1930. Madis Raabe andis asja Riigi-
kohtusse. 5. veebruari Postimees teatas, et 
eile, 4. veebruaril 1930, arutati seal Raabe
kaebust ja leiti, et tagandamine polnud õige. 
Sama teate järgi viis koolinõunik Märt Raud 
sügisel läbi juurdluse Madis Raabe kui õpeta-
ja tegevuse kohta, leides, et viimane on üleas-
tunud üldmaksvast korrast, lubades lapsi eks-
kursioonile, teiseks süüks olnud õpetajatega 
halvasti käitumine. Selle põhjal tagandaski 
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson 
Madis Raabe ametist.1

10. aprillil 1930 lühiteates “Kildu ja koalitsioon“ andis Postimees teada, et 
väikese õpetaja halbadest tegudest sepitsetakse poliitiline suursündmus, see 
on saanud Riigikogu arutlusobjektiks ja Tööerakond, millesse ta kuulub, on 
asunud teda kaitsma.2

Neli aastat hiljem muutus asi väga tõsiseks. 5. aprillil 1934 teatas Posti-
mees, et politsei arreteeris Madis Raabe seoses osavõtuga vabadussõjalaste 
liikumisest. Ta oli selle organisatsiooni osakonna juhatuse liige ja kandidee-
ris valla volikokku sama liikumise nimekirjas.3

Madis Raabe jäeti vahi alla ja asuti selgitama tema süüteo suurust. Kooli-
juhataja kohusetäitjaks määrati õpetaja Arnold Jürisson (hiljem Jürisoo).4

Päevalehe 11. augusti 1934 teate järgi valis Vastemõisa valla volikogu 
uueks koolijuhatajaks August Kikase, kes oli varem Pikassilla algkooli ju-
hataja (tegelikult määrati juhataja kohale Jaan Mark). Madis Raabe olevat 
saanud kuulsaks “tülide ja poliitiliste liigutamiste läbi”.5

1  Algkooli juhataja tagandamine ei olnud õige. – Postimees 1930, 5. veebruar, nr 34, lk 3.
2  “Kildu“ ja koalitsioon. – Postimees 1930, 10. aprill, nr 98, lk 4.
3  Algkooli juhataja Raabe arreteeriti. – Postimees 1934, 5. aprill, nr 91, lk 6.
4  Kildu kooli juhatajale asetäitja. – Postimees 1934, 17. aprill, nr 103, lk 3.
5  Kildu kool sai uue juhataja. – Päevaleht 1934, 11. august, nr 219, lk 7.

Madis Raabe 1931. 
Kristi Vainola kogu.
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Sellega veel asi ei lõppenud. Aasta lõpul, 12. detsembril teatas Päevaleht, 
et Kildu algkooli juhataja Madis Raabe ning kaks õpetajat, Juuli Raabe ja Jüri 
Miilberg, viidi kooliõpilase Ermo Päärsoni peksmise pärast aresti. Koolipoiss 
olevat agressiivne, löönud kaasõpilasele kaheksa noahaava, varastanud oma 
leivavanematelt raha, karjuvat põhjuseta ka siis, kui peksab teisi poisse, ja kui 
teda kuuldi õpetajate toas karjuvat, võis poiss hoopis õpetajaid peksta, mitte 
et teda oleks pekstud.6

21. märtsil kirjutas Päevaleht, et haridus- ja sotsiaalministeerium kinnitas 
Kildu 6-klassilise algkooli juhatajaks Jaan Margi alates 1. aprillist 1935.7

16. juuli Postimees teatas: “Neil päevil asus Viljandi vanglasse oma ka-
ristusaega kandma endine Kildu kooli juhataja Madis Raabe, keda kohtuvõi-
mud karistasid paarinädalase vangistusega õpilastele vitsanuhtluse jagamise 
pärast. Karistada said ka sama kooli õpetajad Juuli Raabe ja Jüri Miilberg. 
Viimane on vanglas juba oma karistusaja kandnud.”8

Kildu kooli vitsalugu meenutab koolinõunik Märt Raud kolmkümmend 
aastat hiljem, märkides, et koolijuhataja Raabe, Vabadussõja ohvitser, oli ener-
giline, impulsiivne ja väga iseteadev mees, hea õpetaja ja administraator ning 
kõva distsipliini pidaja, aga raske iseloomuga ja autokraatsete kalduvustega, 
ta ei sallinud vasturääkimist. Ühiskondlikus elus tööerakondlasena tuntud 
teda agressiivse protestijana.9 Juurdluse tulemusena tekkis üsna paks toimik, 
millest selgus, et õpetajate tuppa laskis õpetaja tuua vitsakimbu üleannetul 
poisil endal ja see seisnud kapi otsas. Kumbki, nii õpetaja kui koolijuhataja 
olevat poissi korra vitsaga käe pihta löönud.

Veel märgib Märt Raud järgmist: “Kildu kool seisis mul heas kirjas ja 
koolijuhatajaga oli parim läbisaamine. Pahandused tekkisid äkki, nagu oleks 
välk majja sisse löönud.10 Pahandus algas peale juba haridusminister Leopold 
Johansoni ajal ning kuna Jaan Hünersoni ministriks olemise ajal jõudis asi 
koguni Riigikokku, siis sellega omandas juhtum poliitilise iseloomu, sealhul-
gas ka ministri vastu”.

Nimelt polevat Hünerson ministrina kooliküsimustes kompetentne olnud. 
Tal tekkis koolinõunikuga lahkarvamisi ja tõsiseid vaidlusi põhimõttelistes 
küsimustes. Kõige tõsisem olnud vaidlus õppetunni ja vahetunni pikkuse üle. 
Seaduse järgi oli sel korral linnades koolitalv pikem kui maal – linnas 35 
nädalat, maal 180 päeva. Hünerson kehtestas maakoolides õppetunni kestu-
se 50, vahetunni 5 ja suure vahetunni 10 minuti pikkuseks. Märt Raud ei 
suutnud ministrit veenda ebaõiges otsuses ka mürgise märkusega: “...elame  

6   Ihunuhtlus koolis raadio saatel. – Päevaleht 1934, 12. detsember, nr 342, lk 4.
7   J. Mark Kildu algkooli juhatajaks. – Päevaleht 1935, 21. märts, nr 80, lk 4.
8   Endine koolijuhataja vanglasse. – Päevaleht 1935, 16. juuli, nr 194, lk 6.
9   Märt Raud. Eesti kool aegade voolus. Koolinõuniku mälestusi. I. Stockholm, 1965, lk. 194.
10 Samas, lk 195.
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pahupidises maailmas: Ülikoolides kestab õppetund 45, keskkoolides 50 ja 
maakoolides, ka kõige nooremais, 55 minutit – sel teel edasi sammudes peak-
sime lasteaedadele pooleteisetunnised õppetunnid määrama jne”.11

Madis Raabest arhiiviandmetel
Kahtlemata on Madis Raabe markantsemaid mehi Vastemõisa kooliaja-

loos. Mitmed õpilased meenutavad teda sooja sõnaga. Raabe oli see, kes mei-
le väga huvitavalt ajaloo selgeks tegi,12 on kirjutanud Jaan Joandi (Johanson).

Raabe direktoriks tulekul muutus kord koolis kohe paremaks. Juuli 
Raabe ja Ludmilla Ant olnud aga laste lemmikud.13

Madis Raabe oli väljaspool kooli aktiivselt tegev ühiskonnaelus. See tõi 
talle mitmeid sekeldusi.

Madis Raabe isa Toomas Raabe oli Lahmuse ja Vastemõisa mõisas puu-
sepa ametis. Poeg Madis töötas samas teopoisina 1904–1907. Töö kõrvalt 
õppis ta edasi ja sooritas 1907. aastal kooliõpetaja eksami. 1931sügisel asus 
õppima Tartu ülikooli õigusteaduskonnas, kuid 1935. aasta veebruaris kat-
kestas õpingud. 14 

11 Samas, lk 194.
12 Endel Rössler. Vastemõisa koduloost. Vastemõisa minevikust, kultuuriloost ja majandu-

sest. Tartu, 1980, lk 69–70. Käsikiri Vastemõisa Raamatukogus.
13 Õpilane Martin Linnas (1919–1925), meenutus, samas, lk 74.
14 EAA f 2100, n 1, s 12469..

21. augustil 1940 kirjutas ajaleht Sakala Kildu kooli direktori vahetusest. 
Augustis 1940, mil Eestis kehtis juba nõukogude võim, kerkis päevakorda 

Kildu kooli juhataja Jaan Marki väljavahetamine. Nagu ajaleht teatab, oli üheks 
kandidaadiks endine direktor Madis Raabe, keda aga ei määratud. 

1. septembril asus ametisse Herman Avent. 

21. augustil 1940 kirjutas ajaleht Sakala Kildu kooli direktori vahetusest. 
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Tema naise Juuli Raabe isa Mats 
Rosenblatt pidas Roosu talu ääremaadel 
popsikohta.

Kuidas käis Ojaniidu talu 
kuulutamine kulaklikuks

Madis Raabe oli Vastemõisas 
Järevere külas Ojaniidu talu omanik. 
1949. aasta kevadel pärast märtsiküüdi-
tamist kuulutati ta kulakuks. Kuidas see 
protseduur käis?

Et Raabet kulakuks kuulutada, 
avati Viljandi täitevkomitees Ojaniidu 
talu kohta vastav toimik,15 kuhu kan-
ti talupere liikmed ja tööjõud. Nendeks
olid perekonnapea põllupidaja Madis 
Toomase p Raabe ning põllutöölisena 
tema naine Juuli Matsi t Raabe (1893).

Teenija Alma Roslender, kes oli talus 
1941–1945 ja sai 1945. aastal talust maad, 
tema kohta on märgitud, et töötas fiktiivselt Raabe juures.

Ivan Mihhaili p Klimkin oli sulane 1941–1945, hiljem aga Raabe juures 
korteris. Veel töötas talus maikuust augustini 1943 Jaan Juhani p Karu.

Ojaniidu suuruseks oli 28,91 ha, sellest olnud põldu 9,7 ha, karjamaad 
12,03 ha ja heinamaad 7,72 ha, enne maareformi oli maad 36,34 ha, sellest 
põldu 9,7 ha.

Vastemõisa valla TSN TK esimehelt 6. mail 1949 saadud iseloomustuse 
järgi oli Madis Raabe 1941. aastal Vastemõisa valla täitevkomitee ülevõtmisel 
“bandiitide” rühmajuht, Saksa okupatsiooni ajal valla põlumajandusjuht, osutas 
abi ülekuulamistel, aitas püüda nõukogude inimesi ja võttis osa haarangutest.

21. mail 1949 kirjutas Madis Raabe avalduse, väites, et tema pole võõ-
rast tööjõudu kasutanud ega nõukogudemeelseid inimesi kimbutanud, vaid 
hoopis varjas ja kaitses Saksa okupatsiooni ajal valla täitevkomitee esimeest 
August Jaaksoni, valla partorgi Oskar Kaset ja teisi. Ta palub oma majapida-
mise kulaklike majapidamiste hulgast kustutada. 

15 Eesti Ajalooarhiiv (=EAA), f 599, n 2, s 914, l 21. Viljandimaa Töörahva Saadikute Nõu-
kogu Täitevkomitee kaadri- ja erisektor. Raabe, Madis Tooma p. kulaklik toimik, alusta-
tud 5.05.1949, lõpetatud 16.05.1949.

Juuli ja Madis Raabe u 1911. aastal. 
Kristi Vainola kogu.
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Viljandi TSN TK otsus 3. juunist 1949 oli järgmine: Madis Toomase 
p Raabe kaebus jätta tagajärjeta, sest on kindlaks tehtud võõra tööjõu süste-
maatiline kasutamine (Roslender, Klimkin, Karu, päevatöölised jt).16

Toimiku vahel leidub ajalehe väljalõige Paul Rahno Rahva Hääle artiklist, 
mis ilmus 1948. aasta märtsis.17 

Rahno oli võidelnud Eesti Laskurkorpuses ja töötas Kuusiku katsebaasi 
juhatajana. 

Samal kevadel oli Vastemõisas Kasari kultuurimajas toimunud loeng-
koosolek väetamise teemal. Artiklis teeb Rahno tõsist kriitikat Kasari koos-
oleku kohta, kus agronoom Grünbaum kõnelenud väetamisest, aga loengu lõ-
pus ei osanud vastata kuulaja küsimusele bakterväetise kohta. Pärast loengut 
kutsunud lektor küsija juhatustuppa ja teinud talle põhjaliku peapesu, öeldes: 
“Niiviisi ei saa ju üldse enam loenguid pidada, kui te minust targem tahate 
olla. Miks te siis tulite mind kuulama? Azotobakter? Kas te olete mõnda nii-
sugust azotobakterit näinud?!”

Niisamuti oli pahane Viljandi-
maa haridusosakonna juhataja sm 
Vaarma, öeldes: “Kodanik talu-
poeg, teie väljaastumine avalikul 
koosolekul oli väga ebasobiv. Mul-
le näib, et te tegite seda sihilikult. 
Bakteritega põlluväetamine! Kes 
seda enne on kuulnud? Tahtsite 
häbistada mitte ainult nõukogude 
agronoomiat, vaid ka nõukogude tea-
dust, kui tõite ette selliseid olematuid 
asju. Kodanik talupoeg, ma loen oma 
kohuseks teid tõsiselt hoiatada sellis-
te väljaastumiste eest edaspidi!”

Rahno märgib, et see talupoeg 
saatis tellimuse Kuusikule siiski ära. 
Ta tellis bakterväetist kogu oma põl-
lu jaoks. Sama tegi üks naaber. Ilm-
selt nii saigi Rahno meestelt teada 
Kasari koosolekul toimunust ja kir-
jutas sellest Rahva Hääles.

16 EAA, f 599, n 2, s 914, l 21.
17 EAA, f 599, n 2, s 914, l 31. P. Rahno. Kui agronoom elab veel möödunud aasta-

kümnel. – Rahva Hääl, 5. märts 1948.

Juuli, Madis ja nende poeg Arvo Raabe 
Ojaniidul u 1960. 
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Oma artikli Paul Rahno lõpetab: “Meil on siinkohal küsimus Viljandi-
maa Täitevkomitee esimehele sm. Ermusele ja põllumajandusosakonna juha-
tajale sm. Vahtrale. Kas ka nemad on ühistel seisukohtadel sm-te Vaarma ja 
Grünbaumiga? Või jagavad nad meie seisukohta, et kõigepealt on vaja tõ-
siseid agrotehnilisi loenguid pidada agrotehnilist propagandat juhtivaile ja 
teostavaile isikuile ja sm. Grünbaumi taolistele agronoomidele kätte juhatada 
õige tee nende tsitadellist nõukogude eesrindliku põllumajandusteaduste saa-
vutuste juurde.”

Miks on Madis Raabe toimiku vahel Rahno artikli väljalõige? Lihtne jä-
reldus: küsija, keda Paul Rahno oma artiklis nimeliselt ei maini, ei saanud 
olla keegi muu kui Madis Raabe ise, kelle süütu küsimus azotobakterist pääs-
tis valla kiusliku protseduuri tunnistada tema Ojaniidu talumajapidamine ku-
laklikuks.

Madis Raabe arreteeriti 21. aprilli 1950. tribunal (kohus !) oli Vastemõisas 
30. juunil 1951, § 58-1a alusel mõisteti 25+5, vabastati 9. augustil 1954.

Madis Raabe suri 19. novembril 1963 ja on maetud Suure-Jaani kalmis-
tule.

Aimur Joandi 

Ludmilla Ant
(1891–1970)

Sündis Pärnumaal Kilingi, nüüdses Saar-
de vallas vallasekretäri Kosma Sova tütrena. 
Seitsmeaastaselt astus ta Kilingi kihelkonna-
kooli.

Isa oli väikesepalgaline ametnik ja püü-
dis oma neljale lapsele raskustega võideldes 
haridust anda. Nii pääses Ludmilla 10-aas-
tasena 1901. aastal Pärnu Naisgümnaasiu-
mi, mille lõpetas 1908. aastal hõbeaurahaga. 
1909. aastal lõpetas ta sama kooli täiendava 
kaheksanda, nn pedagoogilise klassi, oman-
dades sellega algkooliõpetaja kutse.

1909/1910 töötas Ludmilla Ant õpetajana 
Mõisakülas Pärnu Eesti Kooliseltsi osakonna koolis, 1910–1912 Järvamaal 
Amblas Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Ambla osakonna koolis.
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1912–1914 õppis Ludmilla Ant aiandust Soome aiatöökoolis Lepaan  
Puutarhaopisto. Õpinguteks laenas ta raha pangast.

Aastal 1914 sai Ludmilla Ant õpetajakoha Kildu koolis Vastemõisas, kus 
ta töötas kuni pensionile siirdumiseni 1956. a. 

Ludmilla abiellus 1917. aastal õpetaja Mart Andiga. Mart Ant suri 8. jaa-
nuaril 1944, olles pensionär ja elades oma Epra-Kooli väikekohal, mille ta 
pärandas sugulastele.

Ludmilla Ant oli 1930. aastatel Kildul kodutütarde juht. 1954. aastal päl-
vis ühena vähestest õpetajatest Eesti NSV-s Lenini ordeni. 

Sõja järel õpetas Ludmilla Ant Kildul vanemates klassides vene keelt.

Andmed: Kildu kooli omanduses olev Ludmilla Anti omakäeline autobio-
graafia.

Kokkuvõtte tegi Aimur Joandi

 Mulle meenub õpetaja korviga, kus oli kass

Õpetaja Ludmilla Ant on meie mälestustes jäänud endiselt Andi-mam-
maks.

Vene keele õpetajana ei kujutanud ta ette tundi, mis võiks õpilastele igav 
olla. Tunnis kasutas ta alati näitlikke õppevahendeid. Nii meenub mulle õpe-
taja korviga, kus oli kass. Tunnis oli vaja selgeks saada sõna koška. Või nää-
rieelne tund, kus teemaks oli laul “V lesu rodilas jolotška”. Ta palus minul 
ja õpetaja Reimannil laul lastele ette laulda. Õpilased olid vene keele tundi 
kutsutud kahe õpetaja laulust elevil. Tunni lõpuks olid selged nii laulu viis 
kui ka sõnad.

Meenub veel õpetaja südamlikkus ja külalislahkus. Internaadiõpilased 
lausa ootasid, millal õpetaja läheb pangedega vett tooma, et talle siis appi 
rutata. Tema aga kostitas oma abistajaid kuuma tee ja maitsva moosiga. Tei-
negi tore lugu meenub. Ka õpetajad pidasid loomi, nagu maainimesed ikka. 
Õpetaja Ant oli ühel nädalavahetusel lasknud sea tappa. Esmaspäeval ütles ta: 
“Ja nüüd, tüdrukud, lähme sea peiesid pidama!” Tema korteris oli laual suur 
kausitäis keedetud sealiha ning veel head ja paremat.

Uudishimu ümbritseva elu ja koolitöö vastu püsis õpetaja Andil kõrge 
vanuseni.

Heljo Loim 



�1

LEGENDAARSED ÕPETAJAD

Tema laual olid alati kommid ja õunad

See oli 1. septembril 1947. aastal, kui alustasime oma kooliteed. Meie 
õpetaja oli asjalik, karm, aga ka mõistev hallipäine naine – Ludmilla Ant.

Alati suutis ta õpitava aine oma õpilastele selgeks teha. Vene keele tun-
di ei viinud ta läbi mitte 
raamatu järgi, vaid te-
gevusega. Kaasas oli tal 
kord nuga, kahvel, haa-
mer, saag, teinekord supi-
tirin, kus olid kuivatatud 
õunad, mis üks poiss – 
Anatoli – ära sõi.

Ta õpetas kirjatehni-
kat (siis olid kaldjoonte-
ga vihikud) nii, et need 
tähed pidid ikka tõesti 
olema kirjutatud täpselt. 
Kui ei olnud, tuli mitu 
korda ümber kirjutada, 
et selgeks saada.

Kildu kooli lõpetajad 1928, keskel vasakult neljas õpetaja Ludmilla Ant. 
Ludmilla Andi arhiiv.

Kildu kooli esindus 1923. a kevadel Suure-Jaanis 
õpilaste käsitöönäitust korraldamas. Keskel õpetaja 

Ant, paremal Marie Sova. Endel Rössleri foto 
Vastemõisa raamatukogus säilitatavast 

käsikirjalisest uurimusest.
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Hinnet kaks ei pannud ta kunagi välja. Kui tunnis aru ei saanud, kutsus ta 
õpilased pärast tunde enda tuppa. Seal me siis vahel päris hulgakesi õppisime, 
kuni asjad said selgeks. Tema toas olid laual alati kommid ja õunad, mida ta 
meile pakkus, mõnikord ka sooja teed ja võileiba.

Tunnis aga oli kord karm, keegi rääkida ega kõrvaliste asjadega tegelda ei 
tohtinud. Õpilastesse suhtus ta suure soojusega. Oli suur õnn, et meie esimene 
õpetaja just selline, hea ja nõudlik oli.

Evi Müil-Volmer,
 Neida Mägi-Männik, 

Leili Vendelin-Kipp
1951. aasta lõpetajad 

Kodutütarde juht

Mäletan õpetaja Ludmilla Anti esimesest koolipäevast 1. septembrist 
1937. Meile õpetas ta kahes esimeses klassis lugemist ja ilukirja ning ka ma-
temaatikat ja võimlemist. Talle meeldis esimeste klasside õpilastega tegelda. 
Ei mäleta, et ta oleks meiega kunagi riielnud, ka siis mitte, kui pahandust 
tegime. 

Ilukirja tunnis laskis ta meid üksikuid tähti ridade kaupa voolida. Temal 
endal oli väga ilus käekiri. 

Õpetaja Ant elas koolimaja teisel korrusel ahjuküttega korteris. Meie 
klassi tugevamaid poisse palus ta kuurist tuua nädalajagu puid korteri ukse 
kõrvale. Ülesande täitmise eest saime alati midagi meelepärast: kommi, õunu 
või maitsvaid võileibu. 

1934–1940 juhtis ta kodutütarde Kildu rühma.

Viktor Müil
Lõpetas Kildu kooli 1946.

Õppis Suure-Jaani Keskkoolis.
Töötas Jõhvi ja Kohtla-Järve spordiseltsi “Kalev”

 juhatajana ja Kohtla kaevanduses (1952–2000). 
Alates 2002. aastast Viljandis.
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Herman Avent
(1909–1989)

Herman Avent oli Kildu kooli direktor 
aastail 1940–1961. Ta oli muusikahuviline 
mees, kes mängis harmooniumi, viiulit ja 
teisi keelpille ning puhkpille, mida ta ka 
lastele õpetas. Tema isiklik harmoonium 
seisis koolimaja teisel korrusel, ka lapsed 
võisid seda proovida.

Meie ajal mängis Kildu kooli poisi, 
hilisema helilooja Tiit Lehto vend Tõnu 
Lehto seda kümnel sõrmel hästi. Kui ei 
näinud, kes mängis, siis võis arvata, et direktor Herman Avent ise – kaasõpi-
lased kuulasid hardunult. Harmooniumi tõi Herman koolist lahkumise järel 
hiljem hoiule meie juurde koju. See pill on praegugi alles, vaja vaid korda teha. 
Ka oma viiuli andis Herman meile, see polnud enam mängukorras. Lasksin 
selle pilli 2008. aasta suvel restaureerida.

Herman Avent organiseeris Kildu kooli direktorina õpilaste laulukoori, 
puhk- ja keelpilliorkestri. Viimases mängisid paljud mandoliini, kitarri jm. 
Mäletan, et keelpilliorkestriga käisime ühel aastal (vist 1960 või 1961) tema 
dirigeerimisel esinemas isegi Tallinnas, tolleaegse tselluloosikombinaadi 
saalis.

Direktor Herman Avent oli pikka kasvu suur ja tugev mees, tõmbas piipu 
ega öelnud ära napsist. Lähemalt sain teda tundma eraelus, kui ta elas meie 
läheduses, rahvasuus Laose, kirjades Kuusiku talus, ja käis tihti, siis juba küü-
rus seljaga ning kepi toel, meil külas ja ajas juttu. Mõne aasta pärast lahkus 
Herman koos perega Laoselt Jõgevamaale Sadalasse ning lõpuks Tartumaale. 
Herman Avent suri 29. jaanuaril 1989 Nõos ja on maetud Nõo surnuaiale.

Kui ma Kildu kooli 1963. aastal lõpetasin, tekkis küsimus, kuhu min-
na edasi õppima. Ühe võimalusena pakkus vanem õde Viivi, et ma astuksin 
Pärnusse muusikakooli, sest tema elas seal ja oleks mind aidanud. Mida 
teha?

Läksin nõu küsima Hermani käest, kes vastas pikemalt mõtlemata: “Ära 
mine muusikakooli, muusikaga leiba ei teeni”.

Nähtavasti Herman mõistis, et minule pole antud sellist muusikuannet, 
mis väärinuks elukutse omandamist. Seda ta aga mulle otse ei öelnud, vaid 
väljendas end palju kavalamalt, õigemini mõjusamalt. Nii läksingi sama aasta 
sügisel Olustvere Põllumajandustehnikumi.
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Olustveres õppides tekkis küsimus, miks seal ei ole puhkpilliorkestrit. 
Estraadiorkester õpilastest võrdlemisi heade mängijatega (saksofon, klarnet, 
truba, isegi tromboon jm), kes kooli tantsuõhtutel mängis, oli ju olemas.

Olustveres oli õpetaja ja õpilase suhetes juba rohkem n-ö omamehelik-
kust tunda, õpetaja võttis sind kui võrdväärset. Matemaatikaõpetaja Peeter 
Peet, elupõline poissmees, nüüd 85-aastane, leidis, kui temaga asja arutasime, 
et puhkpilliorkester võiks olla küll, aga pole kusagilt õpetajat-dirigenti võt-
ta, Viljandist ei taha keegi käima hakata. Selle peale ütlesin, et võin rääkida 
Herman Aventiga, kes elab minu kodukoha naabruses ja on praegu vaba 
mees.

Õpetaja Peeter Peet ja Olustvere kooli juhtkond olid asjaga igati päri. Nii 
juhataski Herman Avent mitu aastat Olustvere kooli puhkpilliorkestrit. Õpetaja 
Peeter Peet, samuti Valdek Roosaar oli kogu selle aja orkestrile n-ö patrooniks, 
muretses uusi pille, hoolitses, et dirigent 20 km kauguselt kohale ja koju tagasi 
saaks jne.

Herman Avent on õpetaja ja inimesena meelde jäänud tasakaaluka mehe-
na. Tal oli sirge selg ja hea rüht, tema ümber oli otsekui väärikuse aura. Ta ei 
ägestunud kunagi. Eriti oli seda tunda orkestriproovides, kus ju lapsed pille 
ikka valel ajal törtsutavad, mis võib närvi ajada.

Veel on mul selgesti meeles pilt ilmselt 1961. aasta suvest, kui meid, pois-
se, pandi suvise aiatöö ajal kooli õuel asuvat aeda või kaevu kas puhastama 
või selle kaant parandama. Igal juhul olime õue peal. Ja kui siis direktor koo-
limaja teepoolsest otsast, ilmselt oma korterist, meid vaatama tuli, siis paistis 

Kildu kooli keel- ja puhkpilliorkester u 1952. Tagareas keskel Herman Avent, 
esireas paremal äärmine Elsa Köhler. Eha Methusalemi kogu.
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eemalt, et ta sõi õuna. See tundus väga imelik, sest oli hiliskevad, mai lõpp 
või juuni algus, mil õunu enam pole. Kui mees mõne sammu lähemale jõudis, 
siis ilmneski, et ta käes oli hoopis suur kooritud sibul. Ta küsis veidi nagu 
pobinal ei muud, kui et kas tahate ka, ja me saime aru, et temaga ei ole asjad 
päris korras. See oligi tema viimane suvi koolimajas.

Veel on meeles üks seik Hermanist kui dirigendist. Kui juba vanem olin, 
siis kord sünnipäeval külas olles kuulsin tema abikaasalt Agneselt Hermani 
kohta omapärase loo. Herman käis üldiselt korralikult riides, aga ükskord 
Kildu kooli peol olevat Hermanil särk pükstest väljas olnud. Ta dirigeeris 
väga hoogsalt, hullema hooga kui Ernesaks, ja kui ta siis vehkis seal orkestri 
ees, olevat särgisaba pintsaku alt kogu aeg välja paistnud. Agnesel olnud na-
tuke häbi, rahvas ei teinud sellest aga mingit numbrit.

Herman Avent abiellus Agnes Põdraga (neiupõlves Naarits), kes oli lõpe-
tanud Kildu kooli 1937. aastal. Agnesel oli ilus lauluhääl. Neil sündisid tütred 
Helgi ja Ene. Hermanist sai kasuisa Ellele ja Jaanile. 

Õpilased ja nähtavasti ka õpetajad pidasid temast väga lugu. Vaatamata 
mõningatele inimlikele puudustele, millest ju keegi vaba ei ole, jäi ta õpilas-
tele autoriteediks ja on seda mälestustes siiamaani. Avent oli õiglane mees, 
ümbruskonna rahvas austas teda.18

18 Aimur Joandi. Kildu poisid ei unusta oma head koolidirektorit. – Sakala, 3. märts 2009. 

Olustvere Põllumajandustehnikumi puhkpilliorkester u 1965. aastal, 
kus mängis kolm Kildu kooli poissi: bassi Arvo Pettinen (II rida paremalt I), 

truba Leo Tõnismaa (II rida vasakult I) ja klarnetit Aimur Joandi (I rida vasakult I). 
Õpilaste keskel esireas orkestri juht Herman Avent ja tema taga II reas 

keskel õpetaja Peeter Peet. Aimur Joandi kogu.
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Herman Aventist arhiiviandmetel
Riigiarhiivis leidub üks Herman Joosepi poeg Aventi kohta käiv säilik.19 

See sisaldab Herman Aventi mitmel korral oma käega kirjutatud lühielulugu-
sid. Lisaks saadi Kildu koolile andmeid tütrelt ja suulisi andmeid kasupojalt. 
Õetütar Eha Methusalem andis kasutada fotosid. Nii oli võimalik koostada 
lühivaade Herman Aventi elust, kodukohast, vanematest ja tema õpetajatööst 
eriti ajavahemikul 1931–1940.

Herman Aventi sündis 1. märtsil (vkj 16. veebruaril) 1909 ja kasvas üles 
Viluveres Vändras, Andresaru algkooli rendikohakesel. Isa Joosep oli sün-
dinud 12. veebruaril 1860 Vana-Vändras, ta mängis hästi viiulit ja kannelt. 
Ema Kata, neiuna Pütt, sündis samas 1. veebruaril 1883. Peres oli seitse last; 
Hermine, Alma, Herman, Marta, Helma, Maimu ja noorim poeg Jaan. 

Herman käis neli aastat Andresaru algkoolis, kus koolijuhatajaks oli tubli 
ja sõbralik Anton Kuldkepp. Aventi pere elas rehetares kooli lähedal. Soovi 
korral võis laps igal vahetunnil koju ja tagasi lipata.

Herman siirdus edasi õppima Vändra kuueklassilisse kihelkonnakooli. 
Kooli lõpetamise järel korraldati ekskursioon Tallinna. Siis osteti Hermanile  
esimesed saapad, enne seda ta kandis pastlaid. Ööbiti Tallinna Õpetajate  
Seminari ruumides. Seminarijuhataja Tisler ja õpetaja Tarkpea eksamineeri-
sid kolme õpilast. Herman üksi sooritas eksami. Tema edasiõppimine semi-
naris oli kindlustatud. 

Koolis käies pidi Herman alatasa võitlema vaesuse ja puudusega. Keset 
õppeaega 1927. aastal varisesid korraga maamulda mõlemad ainelised toeta-
jad, nii isa kui ema. Õpingute ajal Tallinna Õpetajate Seminaris 1923–1929 
sai Avent viie aasta kestel riigistipendiumi, lisa sellele muretses omal jõul. 
Pärast seminari lõpetamist oli ta ühe aasta Viljandimaa Vana-Põltsamaa valla 
Vitsjärve 6-klassilise algkooli juhataja kohusetäitja.

1930. aasta sügisel omandas Avent Tallinna pedagoogiumis õpetaja kut-
setunnistuse ja astus kaitseväkke sundaega teenima. Sealt vabanemise järel 
määrati ta 1931./1932. õppeaastal ajutiselt Järvamaa Müüsleri algkooli õpe-
tajaks, hiljem Järvamaa Väinjärve valla Vao algkooli juhataja asetäitjaks.  
Vitsjärvel andis Avent 28 tundi ja Vao algkoolis 30 tundi nädalas, mis oli sel 
ajal õpetaja täiskoormus. 1931. aastal oli õpetaja palk 100 krooni kuus, võrdne 
umbes kahe lehma hinnaga ehk peaaegu kolme talusulase kuupalk.

Väinjärve vald valis ligi 20 soovija hulgast Aventi Vao algkooli juhata-
jaks. Sellelt kohalt asuski Herman Avent 1. septembrist 1940 Kildu algkooli 
juhataja ametisse.

Vao koolis hakkas Herman Avent tõsiselt harrastama muusikat. Laul ja 
muusika olid teda huvitanud juba lapsest saadik, sest isa oli küla pillimees. 

19 Eesti Riigiarhiiv (= ERA) f 1108, n 10, s 108.



��

LEGENDAARSED ÕPETAJAD

Vao kooli ühte klassiruumi oli jäetud mõisaaegne jalapedaalidega väiksem 
orel. Ka pianiino oli endine koolijuhataja Künnapuu tema korterisse jätnud. 
Herman hakkas neid pille harjutama ja saavutas kiiresti edu. Varsti moo-
dustas ta väikese keelpilliorkestri, kus olid viiul, klarnet, tšello, akordion ja 
bandžo. Käidi tantsuõhtutel mängimas, korraldati pidusid, tehti näitemängu, 
asutati laulukoor, puhkpilliorkester, koolilastele osteti väikesed puust puhk-
pillid.

7. septembril 1933 seisis Herman Avent õpetajate reservnimekirjas. Ta 
vajas hädasti töökohta. Väinjärve vallavolikogule esitatud sooviavalduses 
märgib Herman Avent, et ta on väga raskes ja abitus olukorras: “Meid on 7 
last, neist 4 alaealised. Vanemad on surnud. Olen ainuke tugi ja meesjõud va-
nematest mahajäänud suurele perekonnale. Päälegi on mul toita ja kasvatada 
väike 10-aastane vend.”

Herman Avent jäi poliitikas erapooletuks, enne 1940. aastat ta ei kuulu-
nud Kaitseliitu ega Isamaaliitu, ei osalenud vapside liikumises.

1944. aastal mobiliseeriti Avent Saksa sõjaväkke tõlgiks. Kaugemale 
Viljandi ja Tartu piiridest ta ei saanudki. Möödus kuus kuud. Ta võttis üle-
muste loatähega tallist ühe parema sõjaväehobuse ning sõitis  vankriga julgelt 
läbi Viljandi linna ja Saksa ketikoerte aheliku tagasi koju Kildu koolimajja. 
Must hobune jäi Kildule ja oli 
aastaid paljudele hädatarvilik 
tubli töö- ja veoloom. 

Kord sõja ajal tuli Kildu 
koolimajja poliitilise politsei 
uurija: “Teil oli koolis pionee-
riorganisatsioon. Kes oli selle 
juht, kus ta on?”

Avent: “Mina olin ja siin ma 
olen. Pidime tegema, oli käsk, 
aga ega see kõik nii väga süda-
mest olnudki.” Õnneks oli uu-
rija eestlane, kes sai asjast aru, 
küsimus lahenes.

Koolijuhataja-direktori rollis suutis Avent sõja-aastatel päästa paljude 
ausate inimeste elu. Sõja järel 1945 oli uurimine palju põhjalikum ja rangem. 
Aventile öeldi: “Eesti ajal olid 9 aastat Järvamaal Vao 6. klassilise algkooli ju-
hataja, kiriku vöörmünder, laulsid vaimulikke laule, matsid surnuid ja ristisid 
lapsi pühas ristiusu vaimus. Nõukogude ajal oled sa koolidirektor, aga Saksa 
ajal sa olid Saksa nuhk?!”

Avent vastas: “Olen laulnud ja orkestrit juhatanud, kooli juhtinud ja rah-
vale vaimuvalgust jaganud ... Tahtis Päts muusikat, soovis sakslane orkestrit, 

Vao Algkooli lõpetajad 
koos Herman Aventiga 1937. aastal.
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usun, et tahab ka nõukogude võim laulu ja muusikat. Ja seda olen ma põhili-
selt teinud koolitöö kõrvalt, ilma palgata, kuid südamega!”

Aventit usuti ja tal lubati tööd jätkata. Kuusteist aastat hiljem, 1961, val-
landati 52-aastane parteitu Herman Avent Kildu kooli direktori kohalt ja teda 
ei lubatud Viljandi rajoonis enam tööle võtta. Tema tööraamatus ilutses tolla-
ne kuri paragrahv 47 punkt c.20 

Avent, kellel oli 31-aastane õpetaja ja koolijuhataja-direktori staaž, asus 
tööle kohalikus Kalju kolhoosis põllutöölisena, tõstis hoolega hangu ja tegi 
nurisemata kõiki töid. Õhtuti juhatas kolhoosi klubis laulukoori, õpetas vanu 
ja noori pilli puhuma.

Mõne aja pärast õnnestus Aventil asuda üheks aastaks muusika- ja töö-
õpetuse õpetaja kohale Hargla 8-klassilises koolis Läti piiri ääres. Õhtuti käis 
ta kohalikus kultuurimajas vanadega muusikat ja laulu harjutamas.

Seejärel töötas ta poolteist aastat Läänemaal Valgu kultuurimaja  
direktorina, andis Valgu koolis laulu-, orkestri-, tööõpetuse ja loodusõpetuse 
tunde.

Puudust tunti laulu- ja muusikaõpetajast Suure-Jaanis. Tänu keskkooli di-
rektsioonile juleti Avent kutsuda tagasi Viljandi rajooni. Avent töötas veel kaks 
aastat Suure-Jaani Keskkoolis, olles puhkpilliorkestri juht, muusika- ja laulu-
õpetaja ning töökoja juhataja, ta tegutses ka Suure-Jaani kultuurimajas puhk-
pilliorkestri juhatajana. 1969. aastal siirdus Avent 60-aastaselt pensionile.

Aimur Joandi

Onu Herman õpetas mind pajupilli tegema ja 

puidust loomi voolima

Kuigi Herman Avent oli vanemate surma ajal alles poisike, tundis ta end 
pere nooremate laste eest vastutava olevat. Koos õe Almaga kasvatas ta noo-
remat venda Jaani, kes oli sündinud 1921. aastal. Jaan mobiliseeriti sõja algul 
Punaarmeesse, ta võitles 8. Eesti Laskurkorpuse 7. laskurdiviisis. Jaan sai 
Velikije Luki all kõhtu haavata ning suri 18. detsembril 1942.

20 Professor Heino Siigur selgitab: “See oli Vene NFSV tööseaduste koodeksi kurikuu-
lusa § 47 üks punkt – algul kõlbmatus, hilisemas sõnastuses mittevastavus. Enne  
1. jaanuari 1973 ehk ENSV töökoodeksi kehtima hakkamist nimetati seda vahetevahel ka  
“Eesti NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks”, sest ta kehtestati NSVL Ülem-
nõukogu Presiidiumi 6. novembri 1940. a seadlusega. Aastatel 1945–1960 rakendati ula-
tuslikult ka poliitiliselt ebausaldatavate suhtes.’’
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Õdede perekondade keeruline elusaatus oli Herman Aventile nõukogude 
võimu ajal suur ohuallikas. Pidi ju koolijuhataja olema poliitiliselt ustav. Hoo-
limata sellest võimaldas ta Kildul poliitilist varjupaika oma õe Marta mehele, 
saksa aegsele Käru vallavanemale Jaan Kivipõllule, kes pikka aega elas ja töö-
tas Kildul Jaan Kütti nime all. 

Oma õdedega olid Hermanil head suhted. Eriti lähedaseks pidas ta minu 
ema Helmat. Lapsepõlves koos karjas käies olid õde-venda suurteks sõpradeks 
saanud. Kuigi Hermani õed olid juba igiammu täiskasvanud, püüdis ta neid 
ikka nõu ja jõuga aidata.

Hermani õe Maimu poeg Lembit Sillandi käis ühe aasta Kildul koolis. Ja 
kui minul kopsud haigeks jäid, oleks onu minu soovi korral ka mind võtnud 
Kildule, aga ma eelistasin jääda kodukoha ligidal asunud Jälgimäe kooli.

1950. aasta sügisel, kui 
maal elati peaaegu natu-
raalmajanduse tingimus-
tes, juhtus nii, et haigestus 
meie majapidamise ainu-
ke lehm ja peret ähvardas 
piimata jäämine. Elasime 
Harjumaal Saue vallas 
Üksnurme külas Rohuaia 
talus. Ühel süngel kott-
pimedal sügisõhtul tulidki 
onu Herman ja keegi auto-
juht ligi 150 kilomeetri 
kauguselt Kildult meile 
uut looma tooma. See oli punast tõugu lehm Kanni. Kaasas oli ka üks lam-
mas, kes oma uues kodus Kannist sammugi maha ei jäänud. Ema sai loo-
mad kingituseks omakasupüüdmatult vennalt ja healt õelt Almalt, kes koos 
Hermaniga Kildul elas.

Rõõm uute loomade üle segunes aga jäise hirmuga. Just samal päeval, 
enne Hermani tulekut, oli üks sõjaväevormis mees käinud minu ema kas 
hoiatamas või ehk hoopis hirmutamas. Ta olevat ütelnud, et eeloleval ööl 
tullakse meie peret Siberisse viima. Kui Hermani tulles autotuled paistma 
hakkasid, arvasime, et nüüd tullaksegi meile järele. Mis siis oleks juhtunud, 
kui loomatoojad ja küüditajad oleksid meil kokku saanud? Eks meid oleks 
vist kõik koos külmale maale viidud. Õnneks jäid halvad mehed tulemata. 
Kui Siberimaale saadetud õel Martal koos tütrega lubati Eestisse tagasi tulla, 
andis Herman ühe lehma veel temale.

Mina mäletan oma onu Herman Aventit kui heasüdamlikku ja väga abi-
valmis inimest. Kord pärast sõda, kui olin veel väike laps, tuli ta meile külla 

Herman Avent koos perega 1936. aastal. 
Eha Methuselemi kogu.
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ja tõi mulle ilusa värviliste piltidega muinasjuturaamatu. Ma olin selle raa-
matu ning oma suure ja targa onu üle väga uhke, käisin naabrilastele pildiraa-
matut näitamas ja oma toreda onuga kiitlemas. Onu õpetas mind ka pajupilli 
tegema ja puidust loomi voolima.

Hilisemast kooliajast mäletan, kui ma tuupisin ajalugu, siis mingi an-
tiik-aja, Vana-Rooma või -Kreeka keeruline lahingukäik ei tahtnud mulle 
kuidagi meelde jääda. Herman juhtus meil külas olema, astus ligi ning tegi 
õpitava asja mulle kiiresti ja põhjalikult selgeks. Eks õpetajaamet oli tal 
veres. Kunagi küsisin ma temalt, kas Kildu õpilased ikka austavad teda, 
ega nad tema üle naera. Herman vastas hämmastunult: “Miks nad peaksid 
naerma, ma teen kõik, et neil hea oleks!”

Kehvas maaperes kasvanuna tundis Herman kõiki maatöid ja maamees-
te käsitöid. Kord vanemas eas oli ema vennale kurtnud, et kartulikorvid 
on otsas. Mõne aja möödudes tuli Herman meile, kaasas neli väga ilusat 
kartulikorvi, mis tema ise oli teinud. Need korvid kestsid ema eluaja ja on 
praegu minul tarvitusel. Iga kord, kui ma Hermani tehtud korvi kätte võtan, 
tuleb ta mulle meelde.

Vahel ma mõtlen, kas meie kõik, keda Herman Avent aitas, teda tema elu-
ajal tänasime või hea sõnaga meeles pidasime. Rahvasuu ütleb ju pilkamisi, et 
ükski heategu ei jää karistamata.

Oma südames jäi Herman Avent alati kooliõpetajaks. Ükskord 1983. aas-
ta paiku sõitsime väikese rühma sugulastega Vändrast Viljandi poole onu  
Hermanit koju viima. Tädipoja Lembitu ettepanekul peatusime kusagil  
Kaansoo kandis, et vaadata ühe veidrikust naisterahva elupaika, kes elas tee 
ääres metsa sees püstkojalaadses ehitises. Ta näitas huvilistele oma imelikku 
kodu ja üritas sellega raha teenida.

Minu vana ja kühmus onu jälgis pisarateni naerdes eemalt, kuidas meie, 
tema nooremad narrid sugulased, “kunstnikuhingega daami” potikildudest 
seinamosaiiki imetlesime, üles kõikuvale vaatealusele ronisime ja jõesaare-
kesel patseerisime.

Naljatamisi lubas onu kenale naisterahvale seltsiks kolida, kuid jalutus-
käiku kaasa ei teinud ja daami uhkesse külalisraamatusse oma autogrammi 
jätta ei soovinud. Endisele kooliõpetajale niisuguse veidra koha külastamine 
ning rumala inimese mõttetu ekskursiooni kaasategemine ei sobivat.

Herman Avent oli kooliõpetajana sunnitud jätma nõukogudemeelse ini-
mese mulje, samas oli tema maailmavaade väga selgelt antikommunistlik. 
Koolijuhataja ja õpetajana ei tohtinud ta seda välja näidata. Õde Hermine oli 
välismaal ja Helma mees, minu isa Martin represseeritud ning maha lastud, 
Marta mees Jaan Kivipõld, kes nüüd kandis valenime Kütt, oli Kildul Hermani  
juures varjul. Herman ei saanud kindel olla, et saatus teda soosib. Tekki-
sid hirm ja stress, mis vajasid maandamist. Ja teada, mis on eesti inimesel 
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kõige käepärasem vahend mure peletamiseks. Mina oma onu küll tema elu 
lõpupoole napsulembuses ei süüdista, aga ma kahetsen, et tal paremini ei 
läinud.

Mure represseeritud lähedaste ja enese saatuse pärast oli stressiallikas. 
Rängaks hoobiks oli sunniviisiline loobumine koolijuhataja kohast Kildul. 
See kõik mõjutas tema hilisemat käekäiku.

Minu jaoks on onu Herman jäänud ikka heaks onuks.

Eha Methusalem
Herman Aventi õetütar, sündinud 1942, 
üles kasvanud Harjumaal Saue vallas, 

lõpetanud Tallinna 20. Keskkooli ja 
EPA agronoomia erialal 1971, 

töötab Sakus põllumajandusuuringute keskuses.

Vaata lisa 3: Herman Aventi kõne Kildu kooli 70. aastapäeval

Meldrette Hallas 
(1918–2005) 

Ta oli elupõline Kildu kooli õpetaja 
ning pidas kuni surmani arvestust kooli 
õpilaste, õpetajate ja töötajate elukäigu 
üle. Meldrette oli kui elav entsüklopeedia, 
ta mäletas kõike ja tema käest võis alati 
teada saada fakte kooli kohta. Temast jäi 
maha mahukas Kildu kooli puudutav ar-
hiiv, mis sisaldab nii fotosid kui ka muid 
dokumente. Arhiivi loovutas tema tütar 
Mare koolile. 

Meldrette sündis 27. aprillil 1918. aastal 
Helme kihelkonnas Leebikul. Koolis käis 
Pikassillas ja Tõrvas. 1939. aastal lõpe-
tas ta Tallinna Pedagoogiumi ja suundus 
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Kildu 6-klassilise Algkooli õpetajaks. Vaid lühikest aega, 1961–1964, oli ta 
sunnitud viibima eemal. 

Melrette Hallas suri 27. veebruaril 2005. aastal ja on maetud Suure-Jaani 
kalmistule.

Andmed: Kildu Põhikool, poeg Toivo Hallas suvel 2009.

Need rajad ei rohtu

Mul on meeles too esimese rahuaasta (1946) esimene septembripäev. Ei 
oska täpselt öelda, kas oli neid kaks-kolmkümmend või rohkem loogakandjat, 
kes Kildu kooli hoovi lasipuude külge köideti. Igal juhul palju neid oli küll. 
Kõik nad tõid oma lokk-lokk-rütmis veerevas vankris kaasa ühe või päris mitu 
poisipõnni või tüdrukutirtsu. Sel hommikusel tunnil oli tulijaid igast ilmakaa-
rest – Võlli ja Vaalamäe poolt, mööda Suure-Jaani, Ilbaku ja Laose teed. Need 
rajad olid paljudele kaugematele lastele võõrad, kuid nad said seitsme kooli-
aasta jooksul omaseks. Sedavõrd, et iga mets ja maja, iga nurm ja niit nende 

Meldrette Hallas koos I klassiga õppeaastal 1946./1947.  M. Hallase kogust.
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veeres oli teada. Mäletan hästi ka lahkelt naeratavat õpe-
tajat, kes meid paika pani, hakkas meile jagama aabitsa- 
ja elutõdesid, sai kõige noorematele lastele teiseks emaks. 
Tema nimi oli Meldrette Hallas. Esimene klassijuhataja. 
Ta oli tolle sügise poiste ja tüdrukute suunajaks mitu 
koolitalve. Nii mõnedki meist lahkusid ajatuulte keerises, 
enamik jäi ühte viimase kellahelinani.

Endel Roosimägi Avaldamata artiklist, kirjutatud 
2. detsembril 1979 ajalehele Tee Kommunismile.

Vaata lisa 4: Mälestusi Kildu kooli päevilt.

Miralda Vare 
(1916–2007)

Miralda Vare, neiupõlves Loim, sündis 
28. augustil 1916 Kabala vallas. Astus 
1930 Viljandi Eesti Haridusseltsi Tütar-
laste Eragümnaasiumi, mille lõpetas 1935. 
Jaanuaris 1942 kirjutas avalduse rektorile 
sooviga edasi õppida Tartu ülikoolis, kuid 
sõjaolude sunnil jäid õpingud pooleli. 
1950. aasta paiku õppis edasi kaugõppes, 
lõpetades Rakvere Pedagoogilise Kooli 
algklasside õpetaja kutsega. Kildu koo-
lis õpetaja 1946–1987. Õpetas algklassi-
ainete kõrval ka inglise keelt. 

Abiellus 1935 Puiatu algkooli juhataja 
Rein Varega, kes arreteeriti 1944, sest ta 
oli olnud Puiatu kaitseliidu pealik ja Oma-
kaitse liige. Kuibõševi vangilaagris hai-
gestus mees malaariasse ja suri 1946. a.

Foto Viljandi 
Muuseumi kogust.

Miralda Vare 1935. aastal. 
Ajalooarhiivi foto.
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Poeg Enn Vare meenutab: “Kui Vene väed peale tulid, siis meie läksime 
Puiatust ära kusagile Kõpu metsa, olime ühes küünis, seal oli palju rahvast 
linnast jm. Minu onu Vello Loim Lemmakõnnust veel hobusega viis meid 
sinna...”

Miralda Vare suri 29. aprillil 2007 ja on maetud Suure-Jaani kalmistule.

Andmed: EAA, f. 2100 n 1, s 17708 ja poeg Enn Vare, Viljandi, suvel 2009. 

Kokkuvõtte koostas Aimur Joandi

Meile oli ta korralikkuse ja täpsuse etalon

Õpetaja Miralda Vare töötas Kildu koolis õpetajana 41 aastat. Tema jagas 
koolitarkust algklassidele ja õpetas ka inglise keelt vanemates klassides. Ise-
loomult oli õpetaja Vare tagasihoidlik, kuid väga abivalmis kolleeg. Õpetaja-
na väga järjekindel, nõudlik, otsekohene. Meile oli ta korralikkuse ja täpsuse 
etalon.

Koolis oli kombeks, et iga õpetaja korraldab lahtise näidistunni, mida kol-
leegid külastavad. Õpetaja Vare tunnid olid väga tõsised, hästi aktiivsed ja 
sisutihedad. Ta teadis, mida ja kuidas õpetada. Oma eesmärkide saavutamisel 
oli ta järjekindel, oli põhimõtteid, millest ta ei loobunud. Kõike, mida tegi, 
tegi ta südamega ja laitmatult.

On öeldud, et minu kodu on minu kindlus. Sellisest kodust unistas õpetaja 
Vare kõik oma tööaastad. Lõpuks täitus tema ainus unistus ja tal oli oma ar-
mas maakodu. Kodu, kuhu tulid sõbrad, tuttavad ja lapsed peredega.

Kirjanik elab edasi oma raamatutes, õpetaja oma õpilastes. Meie hinges 
on suur tänutunne ja austus õpetaja Vare vastu.

Maimu Hakkaja

Esimene õpetaja jääb alati meelde

Minu klassijuhataja oli õpetaja Vare. Ta ei kontrollinud kunagi koduste 
tööde tegemist, vaid palus käe tõsta õpilastel, kes mingil põhjusel ei teinud 
oma kodust tööd. Ta palus jääda pärast tunde, et siis töö ära teha. Mäletan üht 
sellist õppimist. Ma ei lahendanud ainult seda ülesannet, mis mul tegemata 
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oli, vaid ka selle, mis anti koju, ja siis veel sarnaseid ülesandeid. Häbi oli aga 
tunnistada, et aeg kulus mängimiseks ja sellepärast jäi töö tegemata. Aga 
õpetaja pidas lugu aususest, andestades mulle sõnadega: “Vigadest ikka õpi-
takse.“ Rohkem ma peale tunde jääda ei tahtnud.

Öeldakse, et esimene õpetaja jääb alati meelde. Paar aastat tagasi kohtasin 
oma õpetajat ja ta tundis mu ära. See on ütlemata hea tunne.

Aksel Annast
Õppis Kildu koolis 1964–1967, 

lõpetas Põltsamaa maakutsekooli 1975,
 töötas traktoristina, 

nüüd Paala ühistu farmitöötaja.

Tõnis ja Maimu Leivits 

Tõnis Leivits sündis 17. novembril 
1925 Vastemõisa valla Paistu külas, lõpe-
tas Kildu kooli 1940, Viljandi Kauban-
duskooli 1944, seejärel õppis edasi kaug-
õppes, lõpetades  Viljandi II keskkooli ja 
Tallinna Õpetajate Instituudi. Ta kuulas 
loenguid ka Tartu ülikooli matemaati-
ka-füüsika osakonnas, kuid ei lõpetanud 
ülikooli. Töötas matemaatika ja füüsika 
õpetajana  Kildul 1950–1986.

Maimu Leivits sündis 10. mail 1932 
Viljandis, lõpetas samas keskkooli 1951 
ja selle juures oleva pedagoogilise klassi 
1952. Asus samal aastal Kildule, õpetades 
kuni 1978. aastani põhiliselt inglise keelt, 
kokku 26 aastat.

Andmed: Maimu ja Tõnis Leivits, Lepaniidul, suvi 2009.

Koostas Aimur Joandi



�6

LEGENDAARSED ÕPETAJAD

Tõnis Leivits käitus alati tasakaalukalt

Tõnis Leivits õpetas koolis matemaatikat, füüsikat jms. Kuigi minule 
need ained hästi ei istunud, ma polnud eriti edukas, on tema õpetajana hästi 
meelde jäänud. Esmalt selle poolest, et ta korraldas spordi püssi laskeharjutu-
si Kildu mägedes ning õpetas õpilasi pildistama.

See oli minule ja veel mitmele õpilasele väga meeltmööda tegevus. Võib 
öelda, et tänu õpetaja Leivitsale sai nii mõnigi Kildu kooli poiss ja küllap ka 
tüdruk oskuse ning huvi pildistada kogu eluks. Tõnis Leivits käitus alati tasa-
kaalukalt. Õpilased pidasid temast lugu.

Väga sooja ja lahkena meenub inglise keele õpetaja Maimu Leivits, kes 
oli meie klassijuhataja. Nemad, Maimu ja Tõnis, elavad Lemmakõnnu külas 
meie naabruses, Lepaniidu talus.

Õpetajad olid Kildu koolis sel ajal üldse väga head. Mitmed neist olid veel 
Eesti ajal õpetajakutse saanud. Meie ajal tuli juurde mitu noort naisõpetajat.

Meie klassile õpetasid eesti keelt ja kirjandust Aino Lagle, vene keelt 
Amanda Esna, algebrat, aritmeetikat ja geomeetriat ning füüsikat ja keemiat 
Tõnis Leivits. Geograafiat ja zooloogiat õpetas Heljo Loim, inglise keelt andis 
Maimu Leivits, ajalugu Aino Lagle ja Heljo Loim, joonestamist Elvi Adams, 
tööõpetust Artur Paap. Klassijuhataja oli I ja II veerandil Aino Lagle ning 
III veerandil Maimu Leivits. Kehalise kasvatuse tunde andis õpetaja Leili 
Adams.

Aimur Joandi

IV b klass kevadel 1959, klassijuhataja Maimu Leivits. Aimur Joandi kogu.
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Alati ülikonna ja lipsuga

Tõnis Leivits lõpetas Kildu kooli 
noore poisina ja suundus edasi õppima 
Viljandi Poeglaste Gümnaasiumisse. Sel-
le lõpetas ta edukalt, kuid seejärel oli paar 
aastat kodune. 1950. aastal võeti Tõnis 
Leivits Kildule asendusõpetajaks.

Algul oli ta ainult algklasside õpetaja, 
hiljem andis ka matemaatikat ja füüsikat. 
Kildul oli sel ajal lapsi 200 ringis ja in-
ternaadis üle 100 lapse. Kildu kool võttis 
vastu ka neid õpilasi, kes teistes koolides 
hakkama ei saanud või neist välja visa-
ti. Lapsed said tegutseda mitmesugustes 
huviringides, kus ka kõige ulakamatel 
poistel oli võimalus end tõestada mille-
gi positiivsega. Õpilastevahelised suhted 
olid enamasti sõbralikud, kuid tuli ka ette 

sõnelusi ja kaklusi. Lemmikõpilased olid Tõnisel aga 1953. aastal lõpetanute 
klass, kus õppisid ka Andres Marandi vanemad vennad Juhan ja Villu.

Andres Marandile meenub Tõnis Leivits vanematest klassidest, sest alg-
klassides ta neile tunde ei andnud. Koolimajas oli õpetaja alati ülikonna ja 
lipsuga, jättes endast esindusliku mulje. Loomulikult oli ta ka rahulik, nõud-
lik ja tähelepanelik, on Andresel selgesti meeles. Kuuendas klassis oli Tõnis 
nende klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja. Tundi oli ta andnud huvitavalt, 
aga Andresele kui kirjandushuvilisele lapsele tundus imelik, et ta numbrite 
asemel pidi hakkama tähti kokku liitma. Nii juhtuski, et ta algebra teadmised 
hinnati teisel veerandil puudulikuks. Alati ei aita ka tark õpetaja, kui laps ei 
taipa. Kui õpetus aga jõudis geomeetriani, paranes poisi õppeedukus tun-
duvalt. Marandile meenuvad kooli spordipäevad, kus õpetaja Tõnis Leivits 
agaralt võistlusi korraldas.

Need spordipäevad on ka Tõnisel hästi meeles. Ta on uhke, et Kildu kool 
oli spordis nii tugev. Eriti osavad ja tugevad olid õpilased kergejõustikus ja 
suusatamises. Kuigi tema ise suusatada ei osanud, pani ta lapsed suuskadele 
nagu ludin.

Koolil oli vaid kuus paari suusakomplekte. Võistlustel oli suusatajaid pal-
ju. Suusaraja läbinud võistlejad andsid järjekorras ootavatele kaasvõistlejatele 
suuski edasi nagu teatepulki. Edukad olid õpilased ka matemaatikas. Rajoo-
nis saavutati isegi esikohti. Selle üle oli õpetajal väga hea meel.

 Tõnis Leivits. 
Virve Varese kogu.
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2008. aasta novembris külastas Tõnist tema endine õpilane, 1954. aasta 
vilistlane Endel Lettens, kes kooli ajal oli suur krutskimees. Ta tuli Tõnis 
Leivitsat sünnipäeva puhul õnnitlema. Poiss rääkis, et on lõpetanud Suure-
Jaani keskkooli, Tartu ülikooli matemaatikateaduskonna ning siis läinud 
Taani ja Soome matemaatikaõpetajaks.

Kildul mitte just edukas õpilane oli saanud Tõniselt tugeva matemaa-
tika pisiku.

Tõnis Leivits on elanud nüüdse nimega Suure-Jaani vallas eluaeg. Tema 
kooliskäimise ajal, olgu õpilase või õpetajana, olid teed väga porised, kooli 
tuli minna jala või rattaga. Tema enda sõnul tegi see kokku sama välja, kui 
teha kaks korda maakerale ring peale.

Jutuajamistelt Tõnis Leivitsaga 2009. a kevadel üles kirjutanud
Kildu kooli 9. klassi õpilane 

Eisi Kõiv

Ants Varblane 
(1916–1991)

Sündis 8. oktoobril 1916 Saarepeedi 
vallas Kurika talus, õppis Saarepeedi alg-
koolis ja Viljandi Poeglaste Gümnaasiu-
mis, mille lõpetas enne 1940. aastat. Töötas 
mõne aasta Saarepeedi vallavalitsuses sek-
retäri abina, läks Tallinna Õpetajate Peda-
googiumi ja lõpetas selle 1940. Asus tööle 
õpetajana Kildule, kuhu jäi 1944. aastani. 
Töötas 1944–1947 Imavere, 1948–1949 
Ville-vere ja 1955–1965 Kärstna algkooli 
direktorina. Kärstna kooli direktori ame-
tist oli sunnitud loobuma pärast seda, kui 
keeldus astumast kommunistliku partei 
liikmeks. Sellele vaatamata jätkas aastaid 
Kärstnas rahvapilliorkestri juhtimist röö-
biti õpetajatööga Kildu koolis. Tagasi tuli 

ta Kildule 1965. aastal laulu- ja muusika ning ajalooõpetajaks, oli ka aktiivne 
kohaliku muusikaelu arendaja. Abiellus 1946 Imaverest pärit Leida Viilipiga, 
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sündisid tütar ja poeg. Leida Varblane töötas samuti Kildul algklassi- ja ing-
lise keele õpetajana.

Ants Varblane suri 24. detsembril 1991 ja on maetud Viljandi Riia mnt 
kalmistule.

Andmed: Abikaasa Leida Varblane, Vastemõisa, Ilbaku, suvel 2009,

Koostas Aimur Joandi

Puhkpilliorkester oli õpilaste hulgas väga prestiižne

1965. aastal tuli Kildule õpetajaks Ants Varblane. Ta oli Kildul õpetaja 
olnud ka sõja ajal. Meile hakkas ta andma laulmise ja mõnes klassis ka aja-
lootunde. Õpetaja Varblase tulekuga sai Kildul uue hoo sisse muusika-alane 
tegevus. Kõik algas õpetajast endast. Muusika oli Ants Varblase jaoks kirg ja 
elu. See pühendumus, millega Ants Varblane oma õpilastele muusikat ja laul-
mist õpetas, oli harukordne ja õpilasedki ei suutnud jääda ükskõikseks.

Suur osa Ants Varblase tegevusest Kildul oli seotud klassivälise tööga. 
Tema eestvedamisel hakkasid aktiivselt tegutsema puhkpilliorkester, kapell, 
koor ja ansamblid. Oli tavaline, et pärast koolipäeva lõppu kostus mõnest 
klassiruumist või saalist muusikat ja laulu. Osalemine puhkpilliorkestris, ka-
pellis või ansamblites oli vabatahtlik, neist osavõtt oli õpilaste hulgas väga 
prestiižne. Nii mõnigi õpilane leidis Ants Varblase abil enda jaoks muusika 
ning tegeles sellega edasi ka pärast Kildu kooli lõpetamist. Kokkusaamis-
tel oma endiste klassi- ja koolikaaslastega meenutame sageli aegu, mil Ants 
Varblase käe all laulsime ja orkestris või kapellis musitseerisime.

Hilja Lehtsalu 
Lõpetas Kildu kooli 1967, 

õppis Vinni Näidissovhoostehnikumis, 
siis Tallinna Pedagoogilises Seminaris,

 praegu Tallinna Ülikoolis
 sotsiaalpedagoogika magistrand, 

töötab Viljandi kriminaalhooldustalituse 
juhatajana.
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KILDU MARSS

Sõnad: Ants Varblane (oletatavasti).
Koolilapse laulikusse kirjutanud klassiõde Kildul 1�50 aastal.

Lauldi “Karksi marsi” viisil.

Mu sünnikoht Kildu on väike.
Kohab männimets ja lainetab järv.
Sääl mind esimest korda paitas päike,
võlus taeva sügav sinine värv.

Õisi noppisin ma kauni järve kaldal,
järve voogudele annetasin neid.
Tuulehoog tõi nad jällegi kaldal’,
näis tulevik mul tundmatu ees.

Sõites paadikeses järvekese laintel,
Kildu järve ilu imetlesin ma.
Männimets kohas muinasjutu ainetel,
sellest mõistsin, kui väike olin ma.

1943. a lõpuklass klassijuhataja Ants Varblasega.
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Päike loojenedes kuldas männilatvu.
Nõnda armas oli mulle väike järv.
Järve kaldad juba mattund õhtuuttu,
taevas tumenemas eha kuldne värv.

Männimetsa all nii kaunil mäerajal
igal kevadel sääl paarikesi näed.
Paljud, lahkudes teineteisest jäävalt,
männimetsa all veel ulatavad käed.

Põlismännipuud vaid võivad jutustada
möödund aegadest, õnnekevadest.
Lapsepõlvesõpru meelde tuletada,
kes me eluteelt on lahkund igavest.

Rändaja, kui kord sa juhtud Kildul’,
väikest Kildu järve külasta siis sa.
Järve lained sulle jutustavad seda,
mida sõnad iial väljenda’ ei saa...21

Heljo Loim

Elupõline Kildu kooli õpetaja Heljo 
Loim, neiupõlves Velling on sündinud 
18. jaanuaril 1932 Sadalas, õppis Sada-
la ja Ulvi 7-klassilises koolis. Lõpetanud 
Tartu Õpetajate Instituudi 1953. Seejä-
rel määrati Kildule, kuhu jäigi pensio-
nile suundumiseni. Elab Kildu lähistel 
Vaalamäel.

21 Ants Varblane töötas minu kooliaastail Kildul lühikest aega. Et tekst just tema sulest 
oleks, pole tõestatud. Tol ajal olid moes laulikud, kuhu sõbrad üksteisele laule ja salme 
kirjutasid. Nii liikus seegi tekst käest kätte. Autorina nimetati Ants Varblast. Esimestes 
stroofides on “Karksi marsi” eeskuju tuntav. Ivi Kaalep (Soolo).
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Lapsed tegid meelsasti tööd 

1932. a sündis Sadalas Heljo Loim. Ta alustas oma kooliteed Sadala 
7-klassilisest koolist, kus ta käis elukohavahetuse tõttu vaid ühe aasta. Heljo 
lõpetas Ulvi 7-klassilise kooli.

Järgnesid õpingud Tartu Õpetajate Instituudis. Põhialad olid ajalugu, geo-
graafia ning konstitutsiooniõpetamine (kodanikuõpetus), lisaerialad joonis-
tamine ja joonestamine. Pärast instituudi lõpetamist 1953. a määrati ta õpe-
tajaks Kildule. Alguses, meenutab õpetaja, oli ta kindel, et sinna ta kauaks 
ei jää, vaid veedab ainult kolm kohustuslikku aastat. Kolmest aastast sai 45 
aastat. Tol ajal oli Kildu koolis üle kahesaja õpilase ning direktorid vahetusid 
tema ajal kuus korda. 15 aastat töötas ta ka õppealajuhatajana.

1954. a sai ta neljanda klassi klassijuhatajaks. Sellel perioodil saatsid nad 
korda väga huvitavaid ning meeldejäävaid asju. Õpetaja soov oli tekitada las-
tes huvi oma kooli- ja koduümbruse vastu. See tal ka õnnestus.

Igal kevadel ja sügisel korraldati jalgrattamatku näiteks Mart Saare või 
Köleri sünnikohta Kõõbral, kuhu 1958. a külanõukogu, metskond ning Kildu 
kooli õpilased ja õpetajad pargi istutasid, mida igal aastal hooldamas käidi.

Külastati looma- ja linnutopiste meistrit P. Rohilat ning imetleti ka vana-
vara muuseumi Lubjassaares. Iga klass käis isesugusel ekskursioonil,  5. klass 
Lõuna-Eestis Tartus, 6. klass Lääne-Eestis Pärnus. Korraldati ekskursioone 
isegi Saaremaale, kus ööbiti telkides või koolimajades. Need kestsid tavali-
selt kaks-kolm päeva ning olid laste jaoks kindlasti väga toredad ja lõbusad. 

Heljo Loim oma IV klassiga 1954. aastal.
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Nende peamine eesmärk oli, et kui laps Kildu kooli lõpetab, oleks tal Eestile 
kuigivõrdki ring peale tehtud.

Heljo Loim asetas tähtsale kohale ka teatri. Nii käidi palju Ugalas, kuid 
isegi Vanemuises ning Estonias. Tagantjärele meenutades võib tõdeda, et 
Ugalas sai peaaegu kõiki tükke vaatamas käidud.

Igal sügisel pidi ka klassijuhataja oma klassiga käima kolhoosis kartu-
leid võtmas. Kui töö toimus kooli lähedal, said lapsed õhtul koju. Kui kol-
hoos asus kaugemal, siis oli toitlustajaks kolhoos ise, magati kolhoosiklubi 
põrandal madratsitel. Lastel ei olnud töö vastu midagi, selle eest sai palka. 
Nooremad õpetajad käisid ka ruutpesiti maisi külvamas ja kolhoosilehmadele 
männi- või kuuseoksi varumas.

Heljo Loim pani aluse ka Kildu kooli koduloonurgakesele, mis kahjuks 
remondijärgselt ei ole säilinud. Õpilased said sinna koguda vanavara: puust 
silgukarpe, koote, vanu majapidamise abivahendeid ja veel palju muud. See 
oli väga põnev ning meeldis lastele.

Kodu-uurimistööd said alguse J. Köleri sünnikohta pargi istutamisel, sealt 
tuli idee hakata uurima meie kodukoha lähedal elavaid või elanud inimesi ning 
paiku. Kogutud materjali põhjal valmisid Sigrid Jaussil uurimistöö “Lugusid 
Vastemõisa elust-olust”, Maarja Heinal “Sandra küla ajalugu”, Tõnu Loimil 
“Kobruvere küla sõnas ja pildis”, Maigi Metsaotsal “Kodukoha kunstnik Peet 
Moorats”. Neid kõiki esitati rajooni kodu-uurimiskonverentsidel. Eespool 

Heljo Loim oma õpilastega 50 aastat pärast kooli lõpetamist 2007. 
Vasakult: Avo Sassiad, Taavi Pool, Raimo Holtsmeier, Aare Tõnismaa, 

Voldemar Puda, Helle Soolo, Eino Laas, Mare Hallas, Ülo Soolo, Ainu Müil, 
Heljo Loim, Hille Vare, Mari Ruus, Olev Roslender, Helle Raba, Aino Murd, 

Maimu Murd, Elsa Köhler, Ilona Alliksaar. Heljo Loimi kogu. 
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nimetatud uurimistööd “Sandra küla ajalugu” ning “Kodukoha kunstnik Peet 
Moorats” pääsesid ka rajooni konverentsilt edasi. Nende uurimistöödega saa-
di palju uusi teadmisi.

Heljo töötas pikki aastaid ka internaadis kasvatajana. Need, kelle kodud 
asusid kaugel, elasid koolimajas terve nädala. Pärast tundide lõppu õppisid 
lapsed igaüks oma klassis. Kõik olid hiirvaikselt. Oli muidugi ka neid, kes 
ei soovinud alati korralikult töötada ning nende tavalisemaks karistuseks oli 
kella all seismine.

Vahetundides pidi koridoris kahe- või kolmekaupa ringi jalutama, täna-
päeval selline komme puudub. Üheks lõbusamaks, tähelepanuväärsemaks 
ning oodatumaks asjaks pärast tundide lõppu olid kindlasti iganeljapäevased 
tantsuõhtud internaadis. Seal said kõik tantsimise selgeks. Lapsed ootasid 
neid õhtuid suure rõõmuga.

Vabal ajal mängiti ka laulu- ning lauamänge. Heljo sõnul olid lapsed väga 
avameelsed ning tahtsid enda kodust ning endast julgelt ning palju rääkida.

Õpetaja töö ei piirdunud aga ainult kooliga. Et koolisaal oli ühtlasi ka 
Kildu rahvamaja saal ja rahvamaja ringide töö toimus õhtuti koolimajas, siis 
osavõtt nendest tuli nagu iseenesest. Lauldi, tantsiti, näideldi. Selgeks õpitud 
kavadega esineti peoõhtutel Kildul ja ka kaugemal. Piletimüügist saadud 
rahaga käidi peamiselt ekskursioonidel.

VIII klass oma klassijuhatajaga 1993. aastal. 
Vasakult: istuvad Kärt Sults, Natalja Drozdova, Marica Mägi, Kati Teever, 

Pille Nugis, Anne-Ly Kivikas, Kairi Jaeski, Marek Gross, Anu Pang, Alari Aavik, 
Andro Aavik, Ege Udu, Guido Kinnas, Janika Riigor, Hannes Helimets; 

seisavad: Veronika Ehala, Moonika Ehala, klassijuhataja Heljo Loim, Ellika Subi. 
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Praegu elab Heljo Loim Kildu lähedal Vaalamäel. 1998. aastast ei tööta ta 
enam õpetajana, kuid meenutab sageli oma huvitavaid ja sündmusterohkeid 
tööaastaid Kildul.

Koolijuhte, kellega koos Helju Loim pika aja jooksul koos on töötanud, 
meenutab ta niiviisi: 

“Olen töötanud kuue direktori juhtimise all 45 aastat, neist 15 õppeala-
juhatajana. Kõik kuus direktorit olid töökad, teotahtelised ja kindlakäelised 
juhid.

Oli ka direktor, kelle juhtivat kätt meie õpetajad ei tundnud. Õppealajuha-
taja käskis, keelas ja korraldas. Majandusmehed ajasid muid asju.

Siis tuli kooli mees, kes oli loosungina kõlavate korralduste meister. Ma ei 
mäleta, milline oli nende käskude täitmise mõju koolitööle. Elu kulges koge-
nud pedagoogide käe all rahulikult edasi.

Mitu aastat juhtis meid direktor, kes oli rahulikkuse ja heasüdamlikku-
se kehastus. Tema suust ei tulnud kunagi käskiva alatooniga sõna. Elada ja 
töötada oli hea, kuid jäi puudu millestki, mida suure kollektiivi juhtimine 
nõudis.

Üle on elatud ka väga kindlakäeline ja äärmiselt nõudlik juht. Kui mingi-
sugune käsk või korraldus tuli, siis kuulus see vastuvaidlematult täitmisele. 
Sageli tundus, et lausa ”juuksekarva ajab lõhki”. Ja oh õnnetust, kui tuli välja 
tema tahtmisele vastupidine tulemus, siis oli kindel, et peale tunde tuli direk-
tori kabinetti “kohvile minna”.

Kiitus talle! Kui kellelgi oligi natukene lõdvem harjumus, kadus see pea-
gi. Käisime kõik nagu nööri mööda. Suur tänu talle, väga kahju oli, kui ta 
lahkus.

Direktor oli koolipoistele ja üldse meeskolleegidele eeskujuks, sest iialgi 
ei tulnud ta töö ajal koolimajja lipsuta, alati ülikonnas ja viksitud kingad 
jalas.

Nii nagu on erinevad inimesed, on erinevad ka juhid. Kuid üks on kin-
del – kui juhil on selged sihid ja nõudmised ning oskus nende elluviimist 
suunata, on eesmärgi saavutamine kindel ja töö pakub rahuldust.”

Heljo Loimiga vestles 
2009. a kevadel  

Kildu kooli 8. klassi õpilane 
Mall Kalmann 
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Õpetajana tähelepanuvääriv isiksus

Eriliselt saab Heljo Loimi tuua eeskujuks klassijuhatajana.
Minu direktoriks olles ei olnud Heljo enam just kõige esimeses nooruses, 

aga oma energiaga andis ta silmad ette mitmele nooremale. Ta lõi ise igal pool 
aktiivselt kaasa, oli see siis lumelinna ehitamine, mingi konkurss või klassi 
suurpuhastus. Kuigi sport ei olnud just võib olla tema lemmiktegevus, oli see 
tema klass, kes hästi aktiivselt igasugustel võistlustel osales. Tema organisee-
ritud jalgrattamatku saavad tema õpilased meenutada.

Heljo osa oli suur kooliekskursioonide marsruutide koostamisel. Ta oli 
suurepärane giid, oskas õpilasi huviga kuulama panna. Pean tunnistama, et 
temaga koos ekskursioonil käia oli lausa lust.

Jüri Hansen
Kildu kooli direktor aastatel 1983–1997.

Praegu Suure-Jaani Vallavalitsuse  
haridus- ja kultuurinõunik

Me imetlesime teda 

Meie õpiaastad langesid aastatesse 1950–1957. Kohe suure sõja järel sün-
dinute põlvkond oli arvukas. Kokku oli meid esimeses klassis 42 õpilast. 
Kuna majas ei olnud nii suurt ruumi, jagati meid pooleks ja meist sai kooli 
ajaloos ainuke paralleelklassidega lend.

Heljo tuli Kildule 1953. aastal ja temast sai meie klassijuhataja. On oma-
moodi paratamatus, et õpetajaid hakkad kõrgelt hindama alles aastate möö-
dudes. Meeles on tema sõbralik ja heatahtlik suhtumine õpilastesse, tema 
õiglane nõudlikkus. Tunnid olid mõnusad. Ajalootunnid ei piirdunud ainult 
tolleaegsete “põhitõdede” õppimisega, vaid läbi sai arutatud ka tegelik elu-
kreedo.

Õpetaja autoriteet koolis ei olnud hirmuautoriteet, vaid austus tema vastu. 
Õpetaja sõnaga arvestati ja tema tunnustust peeti vahel märksa olulisemaks 
ema-isa omast. Heljol on imeline omadus näha maailma südamega, andestada 
ja armastada oma tööd ning õpilasi; näha lihtsates päevades omamoodi 
kordumatut imet. Oma järjekordse lennu teele saatmine oli ka tema võit, tema 
töö, hoole ja armastuse vili.
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Heljo oli meile eeskujuks nii oma sisemise oleku kui ka välimusega. Me 
imetlesime teda kõiges – oli see siis tolleaegne lihtne bembergkleit või ham-
bapulbriga lumivalgeks tehtud tennised. Eriti ihaldusväärsed olid tüdrukute 
jaoks tema “kalanahast” kõrge kontsaga kingad.

Toredad olid need päevad, kui Heljo oli õhtul internaadi kasvataja. Siis sai 
ikka õhtune tantsimise luba välja kaubeldud.

Heljo osa on selleski, et meie klass koos käib. Ikka ja jälle tahad oma koo-
limaja näha, õpetajatega vestelda ja kooliaega meenutada. Meid jäid siduma 
nii õpetajad, see koht kui ka koosveedetud aeg. Alati tekib oma endise kooli-
maja seinte vahele sattudes alguses ootusärev tunne ja mõte, et kui kõik oleks 
nagu enne! Kuid ajas on iga päev, iga aasta kordumatu.

Vana koolimaja on raske ära tunda. Õnneks ei ole aeg tema jaoks seisma 
jäänud ja ikka jätkub ka lapsi, et edasi elada.

Õnnelikud on need, kellel on lapsepõlvest kaasas mälestus heast koolist ja 
heast õpetajast. Meie oleme õnnelikud!

1957. aastal lõpetanud 7. a klass

Aksel Teiter 
(1925–1993)

Spordientusiast, kes pani sporditöö 
käima mitte ainult Kildu, vaid ka Kärst-
na ning Pärsti koolis. Sünnikodu Tõrva 
vallas. Lõpetas Tõrva Keskkooli 1948. a. 
Enne seda jõudis aga 1943–1944 teeni-
da Saksa sõjaväes pataljon Narva koos-
seisus. Nõukogude vägede tulekul var-
jus metsa ning klassiõe abiga vormistas 
end kommunistlikuks nooreks. 

Pärsti kooli võimlemisõpetajaks 
tuli 1962. aastal. 1973. aastal algatas 
praeguseni elujõulise pargivõistluse 
traditsiooni Kärstna kooli juures. Kildu 
kooli õpetaja aastatel 1976–1990. Oli 
eriti agar sporditehniliste alade viljeleja 
(ketaheide, odavise, tõuked).

Aksel Teiter koos poja Haritoriga 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 

lõpetamisel 1983. Haritor Teiteri foto. 
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Sport kõigile ja kõikjale

Oli 1976. aasta 1. september. Klassiukse avas pisut jässakas meesterahvas. 
Tugeva selge häälega teatas ta, et nüüdsest saab temast meie uus klassijuhataja 
ja et nime osas ei tekiks mingit arusaamatust, kirjutas ta selle ülisuurte trüki-
tähtedega tahvlile:

AKSEL TEITER.
Nüüdseks võime liialdusteta öelda, et temast sai meile “suur juht ja õpetaja” 

viieks järgnevaks kooliaastaks. Ta oli kodu ja vanemate kõrval inimene, kes 
valmistas meid ette iseseisvaks eluks ning suunas väga mitmeti mõtlema roh-
kem kui lihtsalt koolitundides õpitu peale.

Sageli juhtus, et geograafiatund, mida tema andis, muutus sujuvalt klassiju-
hatajatunniks, sest oli muid väga tähtsaid probleeme arutada ja geograafia võis 
ju tõesti pisut oodata.

Üldiselt võiks tema iseloomustamiseks öelda, et ta oli nagu perpetuum mo-
bile. Seda täiesti tõsises mõttes, sest teda jätkus tõepoolest kõikjale, nii kooli-
siseste kui kooliväliste ja ka koolidevaheliste ettevõtmiste organiseerijaks. Elu 
pidi pidevas liikumises olema.

Tema kirjutamata moto oli: sport kõigile ja kõikjale. Ükskõik kui palju sa 
siis ise jõudsid või ei jõudnud, midagi pidid sa ikka tegema ja tegid ka. Selline 
aktiivne ellusuhtumine kandus meissegi edasi.

Tema eestvedamisel ja kaasabil toimusid iganeljapäevased klassidevaheli-
sed spordivõistlused nii jooksmises kui ka suusatamises, sportlaste peod-koos-
viibimised, klassiõhtud nii koolimajas kui õpilaste juures kodudes, kus tema 
aukülalisena ka alati osaline oli.

Unustamatud on temaga koos tehtud matkad (nii jalgratastel kui jalgsi) ja 
ekskursioonid, näidendiõppimised, rahvatantsutunnid tema enda juhendamisel 
ning tema initsiatiivil organiseeritud peotantsukursused.

Üheks klassiõhtuks ettevalmistuste tegemise ajal tuli ta klassi grammofoni 
ja plaatidega, kus tuntud näitlejad lugesid eesti luule klassikat. Nii me siis õppi-
simegi plaate kuulates selgeks luuletused, mis klassiõhtul (need toimusid koos 
lastevanematega) ette kandsime.

Loetelu tema tegemistest võiks jätkata veel pikalt, sest igaühel meie klassist 
on kindlasti veel palju väga erinevaid ja väga isiklikke mälestusi.

Ilmselt on paljudel meeles meie kõige suurejoonelisem jalgsimatk. Seda 
matka ette valmistades olime tõelises ärevuses. Midagi sellist, nagu oli õpe-
tajal plaanis, ei osanud me küll oodata. Matk oli kahepäevane ja marsruudiks 
oli Kildu–Võlli–Hüpassaare–Lahmuse–Suure-Jaani ning sealt siis igaüks oma 
koju tagasi.
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Veel praegugi teeb tuju heaks, kui mõelda ettevalmistuste peale. Selgeks 
sai õpitud montaaž: eeskava laulude ja luuletuste ning rahvatantsuga. Matka 
tarvis pidi igaüks meisterdama puust matkakepi, leidma sobivad jalanõud, sel-
jakoti kaasavõetava toidu jaoks ja, uskuge või mitte, tol ajal olid müügil sellised 
mehhiklaste peakatted – sombreerod –, sellegi pidi igaüks endale matka ajaks 
hankima.

Et matkamine igav ei oleks, õppisime selgeks laulu matkasellist. Ja nii me 
siis läksime mööda tolmuseid külavaheteid, kepid käes, sombreerod peas, püü-
des külaelanike pilke ja lauldes: “Ikka rõõmsalt matkasell mõõdab maantee-
paela…” Tegelikult olime ikka kentsakas seltskond küll. Ööbisime Lahmuse 
koolis, kus tänutäheks esinesime eeskavaga sealsele kooliperele. Järgmisel päe-
val läbi Suure-Jaani koju tulles oli bussijaam keskkooliõpilasi täis, usume, et 
pakkusime ilmselt kõneainet päris pikaks ajaks…

Kui nüüd tagantjärele mõelnud oleme, mis oli selliste ettevõtmiste eesmärk, 
oleme leidnud, et ilmselt püüdis ta meisse sisendada seda reisimise ja looduse 
avastamise pisikut, tervislikku eluviisi, esinemisjulgust, julgust olla “mina ise” 
ja kindlasti kannatlikkust ning üksteisega arvestamist. Seda kõike saime tõesti 
kuhjaga, kas või eelpool kirjeldatud matkalt.

Talle oli omane siduda kõike koolis toimuvat elu enesega, eesmärk oli, et 
poistest peavad saama mehed ja tüdrukutest naised. Tema ettepanekul loositi 
kõigile tüdrukutele pinginaabriks poisid. Niiviisi istusime päris tükk aega ja 
kui mõelda, siis kindlasti saime kõik üksteisega suhtlemiseks julgust juurde. 
Kehalise kasvatuse tunnis armastas ta tihti lasta tüdrukutel põrandal võtta sisse 

Aksel Teiter võimlemistunnis. 1970. aastatel.
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“tõkkejooksu asendi”, ise öeldes: “Tahate ju kunagi lapsi ja emadeks saada, siis 
peate seda harjutust korralikult tegema…”

Tol ajal oli igal klassil nädalas oma päev, kus pidi aitama kooli köögis 
kokkasid ja tassima ahjupuid puudekasti. Tema aga leidis, et poisid las teevad 
koolis poistetöid ja tüdrukud tüdrukutetöid. Kui teised klassid vedasid ahju 
puid terve klass koos, siis meie tegime nii, et tüdrukud olid köögis abiks ja 
poisid vedasid ahjude kütteks puid.

Veel meenub üks seik seoses koolivormiga. Teksakoolivorm oli tegemas 
võidukäiku, kõik meie klassi tüdrukud olid kenasti teksapükstes, seelikut 
ei viitsinud keegi enam kanda. Ka soengutelt olime kõik hetkel moes oleva 
nn poolpoisipeaga. Siis õpetaja tegigi meile märkuse, et te muudkui pükstega 
ja poisipeadega ja näete välja nagu poisid, pange õige lipsud ka ette. Ega me 
kaks korda öelda ei lasknudki. Juba järgmisel päeval olime lipsudega. Ise 
arvasime vist, et selline väike trots ja ärritamine ka õpetajale mõjub, aga võta 
näpust – ei mingit reaktsiooni. See oligi vahest õpetuseks elus, et lihtsalt trotsi 
ajel tehtuga ei saavuta midagi.

Ta oli täie südamega oma töö juures ja kuigi tuli ette ka asju, mis mei-
le ei meeldinud, oli tunne, et ta tõesti hoolib meist. Ega me alati mõistnud, 
milleks üks või teine asi elus vajalik võiks olla. Aeg on näidanud, et mõnes 
elusituatsioonis tuleb jälle meelde mõni temalt saadud mõte, mis aitab just sel 
hetkel edasi minna. Tema jagatud tarkusi oleme kindlasti kõik kasutanud ja 
ehk õnnestub meil neid ka oma järeltulijatele edasi anda.

Lea Toomeoks 
Lõpetas Kildu kooli 1981, 

Suure-Jaani Keskkooli 1984.
Töötab Suure-Jaani vallavalitsuses 

sotsiaaltöö alal
ja 

Pille Kolosov (Peet)
Lõpetas Kildu kooli 1981 ja 

Tallinna Polutehnilise Instituudi 1989. aastal 
toiduainete tehnoloogia erialal.

Töötab Tallinna Kristiine Sotsiaalkeskuses.
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Tüdrukutest tuleb lugu pidada

Kui teised kooli meesõpetajad olid sellised soliidsed, viisakad, isegi liialt 
“korralikud” ja ettearvatavad, siis Aksel Teiteri kohta see ei käinud.

Ühel heal päeval pidime kõik hakkama rahvatantsu tantsima, siis aga 
klassiõhtuid koos vanematega pidama. Ilma pikemalt mõtlemata pidime ratta 
selga istuma ja virisemata sõitma jalgrattamatkale maakonna teise otsa. Ja 
kõik need asjad tegi ta meiega koos kaasa.

Sport oli tema suur kirg ja ka kriteerium, mille järgi ta õpilasi hindas. Ta 
õpetas kirega ja ootas sellist suhtumist ka meie käest.

Samas oli ta mees oma inimlike nõrkustega. Tossas nagu korsten oma 
“tagakabinetis” ja võttis napsu, kui oli vaja. Poistele tegi selgeks, et tüdruku-
test tuleb lugu pidada ja et õige mees peab käima sirge seljaga. Kui vaja, tegi 
noortele mehepoegadele mõned asjad selgeks tänapäeva mõistes lubamatute 
meetoditega. Ma küll usun, et keegi ei saanud sellest psühhotraumat ega tule-
ta Teiterit meelde halva sõnaga.

Meelde on jäänud üks seik arvatavasti 8. klassist.
Akslil oli komme poistega sõrme vedada, torkis aga sõrmega ja tahtis 

poisse proovile panna. Me olime vist märkamatult kasvanud või oli õpetaja 
vanemaks jäänud, aga suure kondiga ja tööga tugevaks kasvanud maapoiss 
Tiit Tepper tõmbas ükskord Akslil näpu sirgu. See oli vist ka viimane kord 
tal seda meiega proovida, olime saanud suureks.

Kui õpetaja meie keskelt lõplikult lahkus, ütlesin haual sõnad, mis sobi-
vad ka praegu Aksel Teiterit meenutama. Kõige hullem, mis inimesega juhtu-
da võib, on see, kui ta unustatakse. Meie klassijuhataja ei unune.

Peeter Kuum
Lõpetas Kildu kooli 1981 ja 

Viljandi I Keskkooli, 
õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis 1985–1988, 

praegu töötab AS Viljandi Metallis.
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Aime Kuum 

Sündis 1937. a Tartus. Lõpetas Tartu 
II Keskkooli (nüüd Miina Härma Güm-
naasium) ja TRÜ matemaatika-loodustea-
duskonna bioloogiaosakonna 1960. Töö-
tanud Pärnu rajooni haridusosakonnas, 
Tõstamaa ja Lähte keskkooli bioloogia- 
ja keemiaõpetajana. Alates 1975. a Kildu 
kooli õpetaja ja õppealajuhataja. Siirdus 
pensionile 2008.

Klassijuhataja Külm ja õpetaja Kuum

Ühel ilusal pühapäeva pärastlõunal helistas mulle klassiõde Li ja palus, et 
ma kirjutaksin mõned mälestusekillud kunagisest klassijuhatajast. Olles veidi 
aega tagasi kerinud (nii peaaegu kolm aastakümmet), meenusid kõigepealt…

…rohelised kingad, sinine mittekortsuv kostüüm, punakaspruunid värvi-
tud juuksed, lakitud küüned, viimase moe järgi prillid, sirge rüht, naeratus.

Naastes sellesse toredasse aega, tulevad seoses õpetaja Aimega meelde 
järgmised märksõnad.

Loodussõprade ring. Aime rääkis huvitavalt loodusest ja selle seaduspä-
rasustest. Tal oli suur hulk kaunite loodusfotodega raamatuid, mida me lõp-
matuseni vaadata võisime. Retked Kildu mägedesse eri aastaaegadel. Sügise-
sed seenenäitused. Iga-aastane seinaleht Kevadekuulutaja meie klassi seinal.

Klassiõhtud – õpetaja Aime organiseeris neid meile. Osa võtsid ka meie 
vanemad. Klassiõhtud algasid alati kell kolm. Enne pidu hakkisime kooli 
sööklas kartulisalatit ja meisterdasime võileibu ning poest ostetud tordipõh-
jadest tegime kohupiimatorti. Ise katsime lauad, kutsusime vanemad saali ja 
pidu võis alata. Sõime ja jõime seal priskesti. Hiljem, kui kõhud täis, mängi-
sime seltskonnamänge. Need olid toredad peod. Meil oli üks ütlemata tore ja 
üksmeelne klass ja meie vanemad moodustasid tänu neile klassiõhtutele lausa 
omaette sõpruskonna.

Ekskursioon Pärnusse. Aime kui endine Pärnu linna elanik tutvustas 
meile Pärnu vaatamisväärsusi. Eriti meeldejääv oli lõbustuspark. Vaateratta-
ga sõitsime ikka mitu ja mitu korda. Aga kettkaruselliga ei olnud ma varem 
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sõitnud ega ole hiljem ka enam 
mitte, sest nii paha kui pärast seda 
pole mul vist kunagi olnud. Õpe-
taja pani mind vilusse pargipingile 
istuma, ise hoidis õlgade ümbert 
kinni ja ootas, kuni mul parem 
hakkab. Hiljem käisime veel mere-
rannas. Ööbisime mingis koolima-
jas. Lõbus oli. Järgmisel päeval 
sõitsime jälle liinibussiga koju.

Kuidas minust õpetaja sai?
Kui ma 8. klassi lõpetasin, kir-

jutas klassijuhataja Aime Kuum 
minu iseloomustusse, et ma kir-
jutan ilusa käekirjaga ja sobiksin 
algklasside õpetajaks. Keskkooli 
lõpus kutsevalikukomisjoni ees 
ütles mulle aga üks tige tädi: “Teie 
ja algklasside õpetajaks!? Kas te 
ka teate, kui suur konkurss sellele 
erialale on?”

Siis ma seda ei teadnud. Kui 
sisseastumiseksameid tegema läk-
sin, sain teada. Vastu mind igata-
hes võeti ja õpetaja minust sai. Se-
niajani olen valitud ametiga rahul. 
Amet vist minuga ka. Ju siis klas-

sijuhataja ikka mingit sädet märkas. Aitäh talle selle eest!
Nagu anekdoot oli see, et kui pärast Kildu kooli lõpetamist läksime 

Õilmega edasi õppima Viljandi 4. Keskkooli, siis uued klassikaaslased rää-
kisid, et nende endine klassijuhataja oli õpetaja Külm. Me saime siis vastu 
öelda, et meil jälle oli õpetaja Kuum.

Kaja Põldmaa (Binsol) 
Lõpetas Kildu kooli 1982 ja 

Tallinna Pedagoogilise instituudi 
algklasside õpetaja erialal.

Praegu Simuna Põhikooli 
algklasside õpetaja.

Õpetaja Aime Kuuma õpilased 
võimlemistunnis 1981. aastal. 

Vasakult Li Saetalu, 
Õilme Murd (Põlluste), Õie Müürisepp ja 

Ene Torim (Adams).  
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Kooli ümbrus puhas ja korrashoitud

Meie klass alustas oma kooliteed 2. septembril 1974.
1975. aastal tuli kooli keemiat ja bioloogiat andma noor ja tüdrukute 

jaoks tänapäevase mõistega väljendudes trendikas õpetaja Aime Kuum.
Kui jõudsime 5. klassi, alustas õpetaja Aime meie klassiga Kildu koo-

lis oma klassijuhatajakarjääri, see oli 1978. aasta sügisel. Meie klassiruum 
asus bioloogia/geograafia kabineti kõrval, teistest klassidest veidi eralda-
tult. Koolikell, mis oli teinekord päästjaks, kostis sinna aga imehästi.

Kooli ümbrus on mulle meelde jäänud puhta ja korrashoituna. Eriti 
meeldejääv oli kooliaed oma taimesortide mitmekesisusega. Igal klassil olid 
oma peenrad, mis tuli korras hoida kevadest sügiseni ja ka saak koristada 
(valminud seemned koristada, kuivatada ja järgmiseks aastaks ette valmis-
tada).

Poiste tööõpetusmaja juures oli väga ilus kiviktaimla, mille korrashoiuks 
andsid ilmselt enam-vähem kõik õpilased oma panuse kas vabatahtlikult või 
kohustuslikus korras suviseid aiatööpäevi tehes. Õpetaja Aime Kuumal oli 
selle ilu hoidmisel väga suur roll.

Õilme Põlluste (Murd)
Lõpetas Kildu kooli 1982  

ja hiljem Viljandi IV Keskkooli, 
1991. aastal TÜ majandusteaduskonna. 

Praegu töötab TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 
majutusjuhina.

Poistel said kõhud täis

Mul on üks ilus mälestus ajast, mil Aime Kuum oli meie klassijuhataja.
Ühel päeval juhtus nii, et tüdrukute tööõpetuse õpetaja oli haigeks jää-

nud ning teda asendas meie klassijuhataja. Oli söögitegemise tund, mäletan, 
et keetsime seenesuppi ja karamellkisselli. Söögid valmis, katsime laua.

Õpetaja Aime vaatas meie kaetud lauda ning raputas eitavalt pead. See-
järel lausus, et nii see asi küll ei lähe. “Teil on ju ka klassivennad, keda lau-
da kutsuda. Pange nõusid lauale juurde ja lõpuks peab keegi ka teie tehtud 
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toidule hinnangu andma.” Nii tegimegi. Panime poistele kohad juurde ja 
kutsusime nad sööma.

Istusime koos kogu klassi ja õpetajaga ühises söögilauas ning olime 
kõik õnnelikud. Poistel said kõhud täis, meil oli aga hea meel, et poistele 
meie tehtud söögid maitsesid.

Alati meenutan seda episoodi sooja tundega. Õpetaja Aime oskas meid 
märkama panna enda kõrval olevat kaaslast, arvestama üksteisega. Tänu 
talle kasvas meist üksmeelne klass.

Li Saetalu
Lõpetas Kildu kooli 1982, 

seejärel Vana-Võidu tehnikumi zootehnikuna. 
Praegu töötab Kildu koolis.

Maimu Hakkaja 

Olen Kildu koolis palju rõõme ja muresid jaganud

Alustasin tööd Kildu 8-klassilises 
koolis 1962. aastal pioneerijuhina. Sel-
les ametis töötasin 15 aastat, siis jätkasin 
22 aastat algklasside õpetajana ja nüüd 
töötan juba 10 aastat erivajadustega laste 
õpetajana.

Mis mulle sellest 47 tööaastast kõige 
eredamalt meenub? Kildu kool on tore, 
armas ja töökas kool. Siin on alati armas-
tatud muusikat ja sporti.

Õpilastest meenuvad aktiivsed ja tub-
lid entusiastid Asta Holtsmeier, Mats Oru, 
Jüri Änilane, Tiiu Toomeoks, Pille Peet, 
Reet Loim, Kaja Binsol, Rutt ja Mirjam 
Lepikult, Anu Pang ja paljud teised.

Kooli töötajatest on kohusetundlikkusega oma nime kooli ajalukku kir-
jutanud Liisa Kalev, Salme Kiin, Anni ja Peeter Pettinen, Johanna Rahuorg, 
Hilda Rõigas jpt.
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Iga inimene jätab endast jälje. Direktor Evald Laglet iseloomustasid ener-
gilisus ja aktiivsus. Direktorid Edgar Mitt ja Jüri Hansen olid mõistvad, aru-
kad ja hingega koolijuhid. Direktorid Vello Unt ja Tiiu Rünne olid täpsed, 
nõudlikud ja suure töövõimega. Iga direktor kujundas kollektiivi. Nende käe 
all oli hea ja kindel töötada.

Oma kallitele kolleegidele olen ma väga tänulik. Neilt olen palju õppinud. 
Oleme Kildu kooli koos armastanud, omaks pidanud, rõõme ja muresid jaga-
nud.

Legendaarsed muusikaõpetajad Herman Avent ja Ants Varblane, spor-
dientusiastid Aksel Teiter ja Edgar Mitt, direktorid Evald Lagle ja Vello Unt, 
õpetajad Meldrette Hallas ja Miralda Vare – meil on väga kahju, et teid enam 
meie keskel ei ole.

Oma kooli 100. sünnipäevaks soovin: jätkugu jõudu ja jaksu veel palju-
deks juubeliteks. Meenub salm ühe vilistlase tervituskirjast:

Jää ikka tulukeseks luhal, 
Sa vana armas kodukool.

Õpetaja Maimu oli alati nõudlik

Õpetaja Maimu Hakkaja, neiupõlves Annast, oli minu klassijuhataja aas-
tatel 1995–1998 ja 2000–2003. Seega alustas ta väikeste marakrattidega, kelle 
lemmiktegevuseks oli mängimine, ja lõpetas juba iseteadlike noortega. Õpetaja 
Maimu oli alati heasüdamlik ning andis endast kõik, kui midagi oli vaja korda 
ajada. Kui tegime pahandust, siis koputas ta alati meie südametunnistusele ja 
pani mõtlema, mis on õige ja mis vale. Õpetaja Maimu oli alati nõudlik, kuid 
seda meie enda heaolu pärast. Kui keegi kippus laisaks minema, siis oli tema 
see, kes utsitas ja innustas edasi pingutama. Samas ei puudunud tal ka huu-
morimeel, millega vahel keerulisena näivaid olukordi lahendada. Tema eest-
vedamisel toimusid ka lõbusad kevadised rattamatkad, kus sai käidud näiteks 
Labidakivi või Murru pärnade juures. Algklassides lõi ta 
ka saksa keele ringi, kus oli huvitav käia, saksakeelseid 
laule õppida ning mõnel korral ka nendega esineda.

Pille Saar
Lõpetas Kildu kooli 2003.

Pärast Viljandi Maagümnaasiumi lõpetamist
asus õppima TÜ-s eesti ja soome-ugri keeli.
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Hilda Rõigas
(1935–2006)

Sündis ja kasvas üles Valgamaal. Asus 
Viljandimaale 1960. aastal, töötas mit-
metes ametites. 1970. aastatel oli Puiatu 
koolis kokk, 1980. aastal tuli Kildu kooli 
kokaks. Aastatel 1996–2001 töötas Kildu 
kooli koristajana.

Legendaarne kokk ja koolitädi Hilda 

Kooliperre kuuluvad kõik kooliga seotud inimesed, õpetajad, õpilased ja 
töötajad. Hea õpetuse kõrval on väga tähtis olme. Et koolimajas oleks hea 
olla, töötavad siin koolitädid, kokad-köögitöötajad, remondimehed, vanema-
tes majades ka kütjad. Kildu kooli õnneks on siin majas olme eest hoolitsenud 
kohusetundlikud ja südamlikud inimesed.

Hilda Rõigas tuli meie kooli kokaks 1980. aastal, ajal, mil koolide toitlus-
tamist korraldas toitlustuskoondis, kes palkas koka ja varustas kooli toidu-
ainetega.

Tädi Hilda ei olnud ametlikult kooli töötaja. Meie seda aga ei tunnetanud. 
Ta püüdis kõike teha väga hästi ja korralikult. Mõnikord saadeti kehva toidu-
ainet ja toit ei olnud nii maitsev, kui oleks tahtnud. Siis oli tädi Hilda väga 
mures.

Ometi sõid meie kooli lapsed alati lõunat hea isuga. Tavaline pilt vanas 
koolisööklas oli, et kokatädi käis ringi ja küsis laste käest, kas toit maitses, 
kas kõhud said ikka täis.

Meie kooli kaugemalt käivad lapsed elasid tol ajal nädala sees internaadis. 
Hilda püüdis hommiku- ja õhtusöögi teha nende soove arvestades. Viimastel 
internaadiaastatel ööbis õpilasi vähe. Tädi Hilda suutis siis luua lausa pere-
kondliku õhkkonna. Ta rääkis ikka, et lapsed ju kodust eemal ja peab neid 
hoidma.

Pühade-eelsel ajal oli Hildal kombeks teha päkapikutööd. Siis olid väi-
kesed lapsed loomulikult rõõmsad. Nad rääkisid oma õpetajatele, et neil in-
ter-naadis käib ka päkapikk. Aga päkapikk jättis mõnikord mõne lapse sussi 
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tühjaks. Siis sai eksinu ise aru, et ta oli midagi halvasti või valesti teinud. 
Suurem osa tekkinud probleeme aga lahendati hea sõna ja hoolivusega.

Kui kooli “tulid vaatama” endised õpilased, siis vähemalt poisid leidsid 
kõigepealt tee sööklasse teretama tädi Hildat, nad jutustasid, et uues koolis 
enam nii hästi süüa ei saa kui Kildul.

Siis oli tädil hea meel, et teda meeles peeti ja tema kokakunsti kiideti.
Kokatöö on teadagi raske ja oli seda eriti vanas kooli sööklas. Nii vajas 

Hilda natuke kergemat koormust. Ta asus tööle koristajana. Ka seda tööd te-
hes oli ta hingega asja juures.

Uues majaosas oli üks selline põrandaosa, millele sai väga kergesti talla-
servaga triipe peale tõmmata. See oli mõne poisi meelest kangesti tore. Nad 
vedasid neid hoolega. Keelamine või veenmine ei aidanud, ikka tekkisid uued 
triibud põrandale. Poiste meelest lõbus tegevus jätkus. Kord sattusin triibuve-
dajatele peale. Oleksin ju võinud neid karistada, aga hoopis jutustasin neile, 
kuidas tädi Hilda neid triipe lausa põlvili maas maha nühkis, ja küsisin, miks 
nad tädile seda teevad, kas tahavad talle halba. Poisid olid üsna kohkunud ja 
ütlesid, et nad ei tulnud selle pealegi, et see nii suur töö on. Pärast seda trii-
bud peaaegu kadusid. Ma kuulsin ise, kuidas keelati üksteist: “Mis tädi Hilda 
sulle teinud on, et sa talle tööd juurde teed?”

Kahjuks murdis haigus Hilda Rõika tervise ja teda ei ole enam kooli suur-
päeva tähistajate hulgas. Temaga koos töötanud ja tema ajal koolis õppinud 
mäletavad aga alati tema kohusetundlikkust, headust ja hoolivust.

Aime Kuum 

Metsaistutamine oli veel 1960. aastatel Kildu koolis populaarne tegevus.
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III. Kooliaja mälestusi 

1884–1918

Ado Johanson 
(1��4–1�32)

Lõpetas Kasari külakooli 1���. aastal.

Ado Johanson sündis siinsamas Kildu lähedal 
Lemmakõnnu külas ja kasvas üles Vahemurru talus, 
õppis 1884–1887 Kasari külakoolis, mis on üks praegu-
se Kildu Põhikooli eellasi. Jätkas õpinguid Suure-Jaani 
kihelkonnakoolis ning omandas agronoomilised teadmised Soomes Harju 
Põllutöökoolis 1898–1900. Seejärel oli lühikest aega Tartus ajakirja Põllu-
mees tegevtoimetaja (1901). Edaspidi sai temast Viljandi Eesti Põllumeeste 
Seltsi juures esimene kutseline põllumajandusnõuandja Eestis (1902). Ta on 
tõlkinud ilukirjandust, muuseas esimesena eesti keelde Johannes Linnankos-
ki “Laulu tulipunasest lillest” (ilmus Viljandi Rahvalehes 1906), avaldanud 
üle 20 põllumajandusliku õpperaamatu ja ligi 400 artiklit ajakirjanduses põl-
lumajanduse ning maaelu teemadel. Oli alates 1926. aastast III ja IV Riigiko-
gu liige kuni surmani. 

“Minu kooliiga” on kirjutatud aastatel 1929–1931. Käsikiri on imekombel 
säilinud perekonna valduses ja senini algkujul avaldamata. Autori kirjaviis 
on muutmata.

Aimur Joandi

Minu kooliiga

Minu kooliea algul – umbes 1880. aasta ümber – pandi koolisundus maks-
ma. Iga laps pidi kolm talvet külakoolis käima. Laps, kes kümne aastaseks 
saanud, pidi kooli minema. Paar aastat varem pidi ta kooliõpetaja juures luge-
mas käima. Mäletan selgesti, kui minu ema mind venna seltsis Kasari kooli-
majasse lugema viis. Kasari kool ei ole minu isakodust kaugel – umbes kolm 
kilomeetrit. See koolimaja ehitati minu mälestuse ajal, suur põllukivist maja 
endise Vene sõjaväe kasarmu asemele. Õpetajaks oli seal oma valla mees, 
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Paelamaa metsavahi Jüri Kriegeri poeg Andres Krieger. See oli keskmise 
kasvuga noormees. Tal oli valkjas ümargune lõuahabe ja valkjad juuksed. 
Kui tema tuppa sisse astusime, siis kutsus ta meid laua äärde ja laskis üks-
haaval Uuest Testamendist lugeda. Peale selle katsus ta veel peast lugemist 
kümne käsu lugemise läbi. Mõlemad lugemised õnnestusid üsna hästi, mis-
pärast õpetaja käest kiita sain. Aga raske oli see lugemine siiski. Lugema 
hakul kloppis süda kõvasti ja hääl kippus värisema. Võibolla ehk ei olekski 
lugemisest siis midagi välja tulnud, kui õpetaja kurjem oleks olnud, aga tema 
lahkus päästis. Olgu tähendatud, et õpetaja vastu hirmutunnet ehk õpetaja 
kartmist kasvatasid sel ajal vanemad oma lastes. Lapsi lugema õpetades se-
letati lastele, et kui teie hästi lugema ei õpi, siis saate õpetaja juures lugemas 
käimise puhul suure karistuse osaliseks. Teid pannakse nurka erneste peale 
põlvili seisma ehk lastakse koguni vitsu anda. Kuna sel ajal ka kirikuõpetaja 
juures lugemas käidi, siis seletati kirikuõpetaja karistust veel valjemaks. Sel-
lepärast tundsidki lapsed sel ajal kooli- ja kirikuõpetaja vastu suurt hirmu. 
Kui üks ehk teine nendest tallu tuli, siis värisesid lapsed kui haavalehed, sest 
nad kartsid lugema panemist ja selle mitte mõistmisel valju karistust. Aga 
ka kirikus käimise puhul hoiti õpetajast eemale. Mäletan kord juhtumist, kui 
oma emaga Viljandi maakirikus olin. Seal istusime keset kirikut meeste pool 
pingil, ema pingi otsal ja mina tema kõrval. Kui kiriku laul lõppes ja õpetaja 
Westren Doll1 kantslisse tuli, siis käisid hirmu värinad üle minu keha. Kartsin 
kangesti, et õpetaja mind näeb ja kutsub pärast käärkambri oma juure luge-
ma. Viimaks märkasingi, et õpetaja vaatab otse minu poole ja on mind tähele 
pannud. Hirm läks ühtesoodu suuremaks ja viimaks olin sunnitud vööri pos-
ti taha pugema, et õpetaja mind ei näeks. Piilusin seal niikaua, kui õpetaja 
kantslist ära läks. Läksin siis ema juure ja käisin temale kõvasti peale, et ta 
ruttu kirikust ära tuleks, sest kartsin, et ehk õpetaja siiski pani mind tähele ja 
kutsub pärast oma juure lugema.

Olin juba kümne aastat vana, kui mind Kasari külakooli pandi. Läksime 
vennaga koos, sest olime ühevanused. Meie koolipanek oli tolleaegse kooli-
seaduse järele sunduslik. See asjaolu minu vanematele hästi ei meeldinud. 
Nad tähendasid, et teoorjuse aeg on jälle käes, kuna teomehed leivakotiga 
tulevad välja saata.

Kasari koolimaja oli uus, suur kivist ehitus. Sellel oli 2 suurt klassituba 
ja laste magamise toad. Teises maja otsas oli kooliõpetaja korter kolme toa  

1  August Jakob Westrén-Doll (1838–1912), oli rootsi päritolu Viljandi praost ja maako-
guduse õpetaja, pärast Ferdinand Hörschelmanni ja enne Jaan Lattikut aastatel 1876–
1909, kokku 33 aastat. Tema poeg August Osvald Westrén-Doll (1882 Viljandi – 1961 
Göttingen) oli Viljandi linnakoguduse (Jaani kiriku) õpetaja 1924–1939 ning Õpetatud  
Eesti Seltsi esimees 1923–1927. (Viljandi praostkonna emeriitõpetaja Helmut Mõtsniku 
ja Kersti Taali andmed – A. J).



111

KOOLIAJA MÄLESTUSI

ja köögiga. Kooliõpetaja köögi lähedal oli veel laste silmapesuruum ja suur 
koda, kuhu veetoobrid asetati. Silmapesuruumis oli kaks suurt taariastjast 
laste joogi jaoks. Teises maja otsas olid kaks toidukammert laste leivakottide 
jaoks.

Lapsed tulid kooli esmaspäeval ja lahkusid koolist laupäeval. Koolis elati 
kõik teised päevad. Igal lapsel oli leivakott kaasas nädala moonaga. Kauge-
malt olevad lapsed viibisid mitu nädalat järgemööda koolis ja neile toodi lei-
vakotid järele. Minul vennaga oli üks leivakott, sest sõime koos. Leivakotis 
oli suur päts leiba, suured karbid lambaliha ja vähemad karbid võiga. Harva 
pandi ka odra- ja nisuleiba kaasa. Kooliõpetajal oli esialgul, niikaua kui ta 
poissmees oli, tema tädi (isa õde) söögi valmistajaks. See keetis ka vahel las-
tele kartulaid.

Koolitöö algas hommikul kl. 8. Lapsed äratati magamast üles kl. 6 ajal. 
Siis tuli kõigepealt, peale riietuse, magamisekotid magamise tua nurka hun-
nikusse kanda. Sinna tehti suur neljakandiline kuhi magamise kottidest, mil-
lele tekid peale laotati. Sügisel ja talvel pimedal ajal jäeti kotid niikauaks 
hunnikusse panemata, kui hommikueine söödud. Selle järel korjati kotid põr-
mandalt ja pühiti põrmandad. Põrmandate pühkimise eest hoolitsesid tüd-
rukud, kuna poisid puid ahju kütteks sisse tõid ja kooli laude pühkijate eest 
ära tõstsid. – Magati põrmandal. Peale ülestõusmist mindi pesemise ruumi. 
Seal oli väga algupärane sisseseade. Ei olnud mingisugust pesemise sisse-
seadet, nagu praeguse aja koolides, vaid vesi võeti kapa sisse ja pesti sellest 
silmi. Käterätik silmade kuivatamiseks, pidi igaühel omal olema. Peale sil-
made pesemist kammiti juukseid sealsamas ruumis. Pea kammimiseks tar-
vitati seajõhvidest valmistatud peaharju. Kui silmad pestud ja riietatud, siis 
tuli kohe lauda asuda, kus õppimine kestis kuni kl. 8-ni. Siis mindi sööma. 
Lapsed kogusid kõik toidu kambri ukse taha, ja enne kui uks avati, pidi üks 

Ado Johansoni käsikirja “Minu kooliiga” algusleht.
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lastest söögipalvet lugema. Selle järele algas suur tung toidukambrisse, kus 
iga laps oma leivakoti haaras ja klassituppa tuli. Söödi klassitoa laudadel. 
Kuna toidukambrid kütmata olid, siis tuli talvel külmal ajal juhtumisi ette, et 
leib kottis ära külmetas. Oli söögi aeg läbi, siis algas tubade puhastamine ja 
ahjude kütmine. See kestis tund aega. Kl. 9 algas õppe tund. Enne seda pidas 
kooliõpetaja hommiku palvet. Lauldi kõigepealt vaimulik laul, siis loeti palve 
ja selle järel lauldi jälle. Lapsed pidid palve ajal püsti seisma.

Õppetunda oli enne lõunat 4 ja peale lõunat 2. Lõuna vaheaeg kestis um-
bes 2 tundi. Selle aja sees pidid lapsed hallikast vee kooli kööki tooma. Seda 
tegid peaasjalkult poisid. Vesi kanti toobriga seljas kahe poisi vahel vahepuud 
tarvitades. Talvel, kui lumetee oli, toodi vesi kelguga. Hallikas oli koolima-
jast umbes 100 sülda eemal. Ka puud kanti kooli talli juurest järgmise päeva 
jaoks koolimajasse. Mõnikord tuli ette, et poisid pidid metsa minema kooli-
põrandate pühkimiseks luudi tegema.

Õhtusteks tundideks olid harilikult laulutunnid. Kooliõpetaja oli muusika-
andeline mees, mängis hästi orelit ja laulis. Sellepärast huvitas teda väga lau-
lu õpetamine.

Koolis oli harilikult 2 õpetajat: üks alaline õptaja ja teine abiõpetaja. Vii-
mane valiti iga aasta. Minu ajal oli 3 abiõpetajat: esimesel aastal minu sugula-
ne Peet Johanson, teisel aastal M. Feldmann ja kolmandal aastal Peet Krieger, 
kooli õpetaja vend, kes vene sõjaväes teenides alamohvitseriks olnud.

Õhtul peale tundide algas jälle õppimine klassis. See kestis paar tundi. 
Selle järel söödi õhtust korda. Peale selle õpiti veel ja siis tuli õhtu palve, mille 

järele magama mindi. Õhtu palvet luges ha-
rilikult alaline kooliõpetaja kuna abiõpetaja 
seda harvem tegi.

Magama minek pidi rahulikult sündi-
ma. Poisslapsed kogusid omasse ja tüdrukud 
omasse tuppa. Kõige pealt aeti nurgas maga-
mise koti hunnik laiali ja sealt korjas iga üks 
oma koti. Kotid pandi ritta seina äärde põr-
mandale, veike kõlgastega täistopitud padi 
pea alla ja tekk peale. Linasid magamiseks 
ei tarvitatud. Kui kõik magama heitnud, siis 
kustutas kooliõpetaja tule ära.

Peale tule kustutamist ei tohtinud keegi 
rääkida, aga sellegipoolest räägiti palju. Rää-
giti peaasjalikult muinasjutte, mille peale 
mõni õpilane õige suur meister oli. Seda ei 
tohtinud aga kõva häälega teha, sellepärast 
räägiti sosinal.

Liisa Johansoni Kasari kooli 
tunnistus 1891/1892. 

Ado Johansoni arhiiv.
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Koolis karistati neljasugusel viisil: pandi nurka tunniks ajaks püsti seisma 
suu seina poole, karvustati, jäeti söömata ja kirjutati laitus kooli päevaraa-
matusse. Kõige kergem oli karvustamine. Kooliõpetaja võttis poisil karvust 
kinni ja sakutas kahele poole. Selle karistuse osaliseks saadi mõnikord üsna 
veikse asja pärast. Mäletan kord juhtumist üleskirjutuse tunni ajal, kui minu 
kõrvalt poiss kooliõpetajalt karvustada sai. Kooliõpetaja kirjutas suure kooli 
tahvli peale lause, mida ta õpilasi käskis järele kirjutada. Kirjutamine sün-
dis tindiga kaustikutesse. Kui õpilased kirjutama hakkasid, läks õpetaja oma 
tuppa. Minu kõrvalt poiss keegi Tõnis Männik kastis sule sügavalt tindisse ja 
kui ta kirjutama hakkas langes suur tindi tilk kaustikusse. Poiss oli õnnetu ja 
küsis minult nõu, et kuidas seda tindi tilka välja võtta. Mina andsin nõu, et 
kasta sõrm suus märjaks ja võta sellega tindi tilk välja. Poiss tegi minu nõu 
järele, kuigi mina seda nalja pärast ütlesin, pistis pöidla suhu ja vajutas märja 
pöidla tindi tilgale peale. Sellega ei saanud poiss tinti kätte, vaid tint läks 
veel laiemaks, kui see varem oli. Poiss sai sellepärast minu peale pahaseks, 
tõukas mind küünarnukiga ja hakkas nuaga musta kohta välja kaapima. Just 
sel ajal, kui poiss musta koha väljakaapimisega ametis oli, tuli kooliõpetaja 
omast tuast välja ja toetas laua najale. Poiss ei pannud kooliõpetaja tulekut 
tähele, sest kooliõpetaja salaastumine ei olnud kuulda, kuna ta alati klassitoas 
käimise puhul riidest kingu tarvitas. Poiss arvas, et keegi teine poiss lauda 
liigutas ja sellepärast kärgatas ta kõva häälega: “Mis sa kurat kõõlud siin laua 
seljas”. Sellepeale võttis kooliõpetaja poisil karvust kinni ja ütles: “Kuidas sa 
poiss tohid minule nii ropult ütelda.” Poiss kohkus siis muidugi väga ära, kui 
ta kooliõpetajat oma ees nägi seisvat, aga teha polnud enam mida. Sõnad olid 
öeldud ja karistus kantud, ja sellepärast ei maksnud neid ka enam õiendama 
hakata. Teistele õpilastele tekitas aga see juhtumine väga suurt lõbu. Poisi 
karistus järgnes muidugi minu nalja tegemise tagajärjel.

Mina isiklikult koolis palju karistada ei saanud. Ainult ühe korra olin nur-
kas laulutunni ajal teiste segamise pärast. Ka see karistus tundus mulle üle-
kohtune. Teine poiss võttis taskust leivapuru ja viskas mulle silma. Ma hakka-
sin oma silmi hõõruma. Kooliõpetaja märkas seda ja saatis mind nurka.

Koolis seati poisid tarkuse järele lauda istuma. See sündis katsetamise 
tagajärjel, mida talve jooksul harilikult kaks korda ette võeti. Mina olin teine, 
kolmas ja neljas poiss lauas. Minu vend oli minust allpool, ainult ühe korra 
jõudis minust ette. Esimesele kohale ma kunagi ei peasenud. Esimese koha 
hoidis kolm aastat kinni keegi Jaan Köhler, kuulsa prof. Köhleri ligidalt sugu-
lane. Ta õppis rätsepaks ja elas pikemat aega Tallinnas, kuhu ta ka suri.

Laupäevadel lõppes koolitöö lõuna ajal. Siis tõi kooliõpetaja suure raa-
matu omast toast välja ja märkis sinna üles, kui palju keegi õpilane näda-
la jooksul koolist on puudunud. Ta küsis kõik õpilased ükshaaval läbi. Oli 
see toiming tehtud, siis lahkusid lapsed koolist iga üks oma tühja leiva kotti 
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kaasa võttes. Mina vennaga 
läksime paljamaa aegus hari-
likult jalgsi koju. Lumeteega 
käis aga isa enamaste igakord 
hobusega vastas.

Paastu ajal peeti koolis 
igal reeedel palvetundi, siis 
tulid ümberkaudsed inime-
sed koolimajasse ja kooliõpe-
taja palvetas nendega. Sellest 

toimingust pidid ka kooli lap-
sed osa wõtma.

Koolis õpetati ka võimlemist. Sel korral tõsteti klassitoas koolilauad kõr-
vale ja õpilased – poisid ja tüdrukud – seati ritta. Õpetati peaasjalikult mars-
sima ja vähemaid võimlemise trikke.

Sel ajal, kui mina külakooli astusin, koolis veel vene keelt ei õpetatud. 
See sundus tuli alles teisel ja kolmandal aastal. Seda õpetasid peaasjalikult 
abiõpetajad, sest need olid venekeeles enam kodus kui alaline kooliõpetaja. 
Suurt rõhku pandi usuõpetuse õpetuse peale. Õpetati piiblilugu, Uut Testa-
menti ja katekismust.

Kooli katsumine toimetati igal kevadel õpilaste koolist lahti saamise puhul. 
Seda toimetas kohalik kirikuõpetaja O. Speer.2 See oli üks ärevamatest juhtu-
mistest koolis, sest see võis ka õpilasi, kes koolist lahkuma pidid, kooli edasi 
jätta, kui nad temale küllalt hästi vastata ei oskanud. Seda juhtumist tuli aga 
väga harva ette. Sel ajal, kui mina koolist lahkusin (lause lõpp ebaselge A. J.).
Kirikuõpetaja oli halvas tujus ja see mõjus teataval määral äritavalt laste 
peale. Lapsed ei oskanud küllalt rahuldavalt tema küsimiste peale vastata.
Iseäranis õnnetu tuli välja kirikulaul. Ta pani lapsi ükshaaval ja salga kaupa 
laulma. Laste hääled värisesid ja mõni ei saanud üldse lauluga hakkama. See 
pahandas õpetajat. Ja kui ta katsumise lõpetanud oli, siis kirjutas ta lõpu-
tunnistustele alla ühele “koolist lahti” ja teisele “vaevalt koolist lahti”. Mina 
olin ka üks nendest, kelle lõputunnisusele õpetaja alla kirjutas: vaevalt koolist 
lahti O. Speer.

Peale kirikuõpetaja käisid ka kord koole katsumas maakonna koolirevi-
dendid. Neid oli kolm meest: Viljandi praost Westrén-Doll, Suure Jaani õpe-
taja O. Speer ja Vardi mõisa omanik v. Bock. Nendest katsus õpilasi praost 
Westrén-Doll, kuna v. Bock kooli ruume mõõtis ja Suure-Jaani õpetaja ainult 
pealt vaatas. Revidendid rääkisid omavahel saksa keelt ja pidasid ennast väga 
uhkelt üleval.

2 Oskar Speer (1838–1898) oli pastor Suure- Jaanis aastail 1870–1898.

Endine Kasari külakooli hoone, ehitatud 1880.
Aimur Joandi foto (2009).
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Sel ajal kui viimases klassis olin ja vene-
keel sunduslik õppekeel oli, käis meid kord 
katsumas koolide inspektor Meves (Dimitri 
von Meves – A. J.). See tuli õhtul hilja. Tuli 
kooli tuppa, viskas suure reisikasuka kateedri 
peale ja asus kooli lapsi katsuma. Kooliõpeta-
jaga ta palju tegemist ei teinud ega läinud ka 
kooliõpetaja tuppa. Katsumisel laskis ta kõige 
pealt õpilasi Vene riigilaulu laulda, muidugi 
venekeeles. Peale selle laskis ta lapsi vene kee-
le raamatust lugeda, küsis veel päeva ja nädala 
nimesid ja lõpetas sellega oma lühikese katsu-
mise. Lõpul päris ta õpetajalt mõnesuguseid 
andmeid ja märkis need oma raamatusse, mille 
ta vahariide seest välja rullis. Selsamal õhtul 
sõitis ta jälle minema.

Peale külakooli lõpetamist pandi mind 
Suure Jaani kihelkonnakooli. Seal oli koo-

lijuhatajaks sel ajal laialt tuntud rahvategelane Joosep Kapp. Tema kool 
oli kuulus ümbruskonnas ja sealt tuli palju kooliõpetajaid ja muid rah-
vategelasi välja. Ka minu isa vanema vennapoja Aukemäe talu omaniku 
2 poega olid Suure Jaani kihelkonnakoolis käinud ja sealt tarkade meestena 
välja tulnud. See andis minu isale hoogu ka oma poegi kihelkonna kooli pan-
na. Aga suuri kulusid kartes ei tahtnud ta 
siiski mõlemaid poegi kihelkonna kooli 
saata. Tema arvestuse järele pidi teine 
poeg koha pärima ja sellel ei arvanud ta 
kooliskäimise jätkamist tarvis minevat. 
See poeg, kes kodust välja läheb, peab 
rohkem koolis käima, et pärastmises 
elus kergemat teenistust leida.

Praost August Jakob 
Westrén-Doll. 

Eesti Kirjandusmuuseumi foto
(EKM EKLA – f. 135.11).

Kaks Lemmakõnnu küla poissi, 
lähisugulased Ado ja Jaan Johanson õppisid 

aastail 1899–1900 Soomes ja lasksid end 
1899. aasta suvel Viiburi lähedal töötamise 

aegu Imatra kose taustal pildistada.
Eesti Põllumajandusmuuseumi foto.



116

KOOLIAJA MÄLESTUSI

Meenutusi Kildu päevilt

Katkend: Herbert Salu. Albert Kivikas. 
Lühimonograafi a. Lund, 1964

Albert Kivikas 
(1��� Taevere–1��� Lund)

Õppis Kildul 1�0�–1�13.

“Sügisel 1909 jätkus tulevase kirjaniku haridus-
tee Vastemõisa ministeeriumikooli teises klassis. Kool 
asetses Vastemõisa vallamaja lähedal Kildu külas, sa-
mast voolas läbi oja, Kildu vesiveski oli üsna koolimaja 

ligidal. Ema oli nimelt vahepeal kolinud Kildule, elati külasepa majas kooli-
maja juures. Enamik ümbruskonna lapsi käis Suure-Jaani kihelkonnakoolis, 
kuid sinna oli tükk maad. Ka ministeeriumikool oli internaatkool. See töötas 
viie klassiga – Vastemõisa vallakool ja sellele lisaks ministeeriumikooli kaks 
klassi, ametlikuks nimetuseks Vastemõisa kaheklassiline ministeeriumikool. 
Ägedal venestamisajal möödunud sajandil lõpul hakati sellist koolitüüpi 
asutama ja soodustama, Vastemõisa kool oli üks esimestest niisugustest Lii-
vimaal. Ministeerium maksis õpetajate palgad ja määras inspektorite kau-
du ametisse valitsusele meelepärased õpetajad, teostades sel viisil noorsoo 
venestamist. Kohalikul omavalitsusel polnud kaasarääkimise õigust.

Õpetajaid oli Vastemõisa koolis neli või viis, juhatajaks Karl Pukk. Tema 
naine Veera Pukk oli venelane, ta andis vene keele tunde. Vene vaim ja ve-
nestamise tendents oli igal sammul tuntav. Õpilastel oli keelatud eesti kee-
les kõnelemine, isegi vahetundidel peeti ranget kontrolli, keelu vastu eksija 
langes karistuse alla. Järelvalvet teostasid õpilased ise põlise äraproovitud 
süsteemi alusel – üksteise valvamisega. Ainsa eestikeelse sõna pärast märgiti 
eksija nimi karistusraamatusse. Ta sai raamatu seniks oma hoole alla, kuni 
oli tabanud järgmise ohvri samalt süüteolt. Siis võis ta üles märkida uue nime 
ja anda vastumeelse teose uuele omanikule. Sel kombel oli valve tõhus ja 
nädala jooksul fikseeriti keelesunduse vastu patustajaid paberile terve rida. 
Laupäeval algas kohtumõistmine. Kui teised õpilased hakkasid koju mine-
ma, jäid raamatusse kantud korrarikkujad sooritama karistuseks määratud 
lisatöid. Vene keele õpikud võeti esile ja õpetaja andis igaühele teatava arvu 
värsse pähe õppida – olgu Puškinit, Lermontovi või muid autoreid. Kõigest 
ei saadud aru, kuid tuli pähe tuupida. Et mõnigi noor haridusejünger pidi 
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kaua Puškiniga võitlema ja alles pimedas võis alustada rännakut kodu poole 
umbsetel külateedel, oli üsna tavaline ja pisarateni liigutav laupäevaõhtu idüll 
Vastemõisa koolimajas. Kirjanikule on tänapäevani meelde jäänud väike va-
hejuhtum – lapselik sabotaaž alandava süsteemi vastu. Kord, kui ta järje-
kordselt oli eksinud ja karistusraamat tema kätte jõudnud, vabastas ta enda 
sellest radikaalsel viisil. Kedagi polnud vahetunni ajal parajasti klassitoas –
 ta viskas raamatu ahju peale. Klassiruumi ahi ulatus peaaegu laeni, sinna ei 
ulatunud keegi vaatama ja sinna sattunud esemed olid niisama hästi kui hä-
vinud. Järgmisel päeval toimus ärev uurimine – poisid kõnelevad eesti keelt, 
aga keegi ei kirjuta raamatusse. Kelle käes on karistusraamat? küsib õpetaja. 
Oli Kivika käes, oli Raudsepa käes, oli Lepiku käes. Aga kus nüüd on? Au-
väärne teos vahetas omanikku sageli, tuli sama õpilase kätte tagasi võib-olla 
paar korda päevas ja vahetas jälle omanikku, raske oli kindlaks määrata, kes 
oli viimane. Jätkus väikesest hädavalest. Kelle käes oli? Oli Maasepa käes. 
Kellele andsid? Andsin Kipparile. Kellele sina andsid? Andsin Kivikale. Kel-
lele sina? Andsin Maasepale. Ja sina? Andsin Kipparile. Ja nii edasi – tõmbas 
saba lahti, nokk jäi kinni, tõmbas noka lahti, saba jäi kinni. Kardetud teos jäi 
kadunuks, tuli muretseda uus. Vahepeal pääses mõnigi eesti keele kõneleja 
karistusest.

Koolis õpetati ka vähesel 
määral eesti keelt, siis võidi õp-
petunni ajal kartmatult kõnelda 
emakeelt. Õpetajadki poleks 
vene keelt meelsasti peale sun-
dinud, isegi koolijuhataja Pukk 
mitte, aga nende üle pidas val-
vet valitsuse silm – rahvakoo-
lide inspektor venelane Lafin, 
kes käis Viljandist kooli revi-
deerimas. Ta oli käre vene kee-
le nõudja, kuulas erksa kõrvaga 
ka õpetajate endi keeleoskust. 
Tuli koolimajja suurtes vene 
säärikutes ja oli kõigile karde-
tud kuju. Lafin oli kirjutanud 
ka tähtsa õpiku Vene ajaloost, 
muidugi vene keeles – see ülis-
tas keisrite suuri ja õilsaid te-
gusid. Võitluses tatarlastega ja 
impeeriumi piiride laiendami-
ses naaberahvaste kulul, kõiges 

Liisa Lepiku 
(emeriitprofessor Paul Kuldkepi ema) 

Vastemõisa ministeeriumikooli tunnistus 1911. 
Paul Kuldkepi arhiiv.
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avaldus keisrite tarkus ja vägevus. See õpik – õnneks mitte liiga mahukas 
teos – pidi õpilastel olema kaanest kaaneni peas. Vähese keeleoskuse tõttu ei 
suudetud jutustada ajalugu vabalt oma lausetega, sellepärast õpiti tekst pähe, 
et nõutavaid osi õpetajale või mõnikord autorile endale ette vuristada.

Peale intensiivse vene keele õpetuse erines ministeeriumikool naaberkoo-
list – Suure-Jaani kihelkonnakoolist – ka teise tähtsa õppeaine, usuõpetuse 
poolest. Kihelkonnakoolis käis selle õpetamist kontrollimas kohalik pastor 
Georg Rosenberg, Tennmanni ja Lattiku sõber, Vastemõisa ministeeriumi-
koolis ei lastud pastorit sissegi. Koolijuhataja Puki ja pastori vahel esines 
selle tõttu korduvaid arusaamatusi ja kokkupõrkeid.

Vastemõisa ministeeriumikoolis käis Kivikas neli aastat, lõpetas kursuse 
1913. a kevadel. (Aasta 1913 oli tähtis riiklik juubeliaasta Romanovite valitse-
mise ajaloos – nad olid võimul olnud 300 aastat.) Balti rahvaste truualamlus-
pidustused toimusid Riias, kuhu tsaar Nikolai isiklikult kohale sõitis. Oli ka-
vatsus isegi Vastemõisa kooli vanema klassi õpilased Riiga viia pidustustest 
osa võtma, kuid millegipärast, vist majanduslikel põhjustel, jäi see sõit ära ja 
õpilased läksid laiali.

Õppimine ministeeriumikoolis oli toimunud suurte majanduslike raskus-
tega võideldes, nüüd ei võidud haridustee jätkamisele linnakoolis mõelda. 
Aastase vaheaja järel, mis oli elatud ühe sugulase juures Vaalamäel, versta 
maa kaugusel Kildult – tädi Liisa pidas seal õmbluskooli ja õpetas peretütar-
dele kodust käsitööd – õnnestus emal leida töö- ja elamisvõimalus Viljandi 
eeslinnas Kantrekülas. Sealt tuli poja kooliskäik suhteliselt odav ja seal võis 
ka ema ise leida kangruametiga paremaid töötingimusi.

Kui aastal 1912 hakati Viljandi linna laiendama edelapoolsest küljest ja 
müüma kirikumõisast eraldatud ehituskrunte, oli varajaste ostjate hulgas 
Kivikase kauge sugulane ning endine Vastemõisa moonamees Treff. Tööka 
ning kokkuhoidliku inimesena oli ta endale raha kogunud ning nüüd Kantre-
külas püstitanud väikese puumaja. Kuna täisealiseks saanud lapsed kord-kor-
ralt kodust lahkusid, võttis Treff meelsasti endale üüriliseks Kivikad. Treff 
oli muuseas Vastemõisa tol ajal tuntuima eestlase, professor Köleri lähedasi 
sugulasi, ta toaseintel ilutses paar kuulsat õlimaali – meistri surma järel olid 
selle järelejäänud tööd jagatud sugulaste vahel.”
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1918–1940 

Noorkotkaste laager Kildu mägedes 

Arvo Kimmel 

Lõpetas Kildu kooli 1�42, 
Viljandi II Keskkooli 1�4� ja TRÜ 1�52. 

Töötas pikka aega Viljandi haridusametis, 
enne seda Kildul vene keele õpetaja, 

hiljem Puiatu Põhikoolis. Pensionil, elab Viljandis.

1937. aastal sai minu ema Linda Kimmel enda-
le algklassiõpetaja koha Kildu Algkoolis. See oli oma 
aja kohta suur ja avar kahekordne puithoone plekk-katusega. Majas oli kuus 
klassiruumi, kantselei, õpetajate tuba, kaks magalat internaadi jaoks, juhataja 
korter ja kolm korterit õpetajatele. Kildu Algkool oli sellal väheseid maa-
algkoole, kus oli kuus klassikomplekti. Õpilasi oli 180–200, ühel aastal isegi 
üle 200.

Kildu kooli olme 
Minu ema sai perekonnainimesena kahetoalise korteri koolimaja II kor-

rusel. Majas oli muidugi ahjuküte, ruumid oli väga kõrged, üle 4 meetri. Minu 
mälestustes meil kunagi külm ei olnud, puid kuuris jätkus. Veevärki majas ei 
olnud, kuid tütarlaste pesuruumis oli pump, kaev ise oli õues. Pesuruumides 
asus suur plekist veenõu, mille juures sai 3–4 õpilast korraga pesta. Muidugi 
olid sellal majas kuivkäimlad, üks neist asus teisel korrusel ja teenindas kõiki 
õpetajaid. 

Koolimajas oli isegi elekter. Voolu andis väike vesiveski, mis asus pool 
kilomeetrit eemal. Muide, selles veskis oli olnud Tartu ülikooli soome keele 
õppejõu Paula Palmeose lapsepõlvekodu.

Köök ja toad olid meie pere jaoks küllalt suured. Köögis oli veepang, 
veekauss eraldi metallist alusel, söögilaud, köögikapp, toolid. Köögist pääses 
sahvrisse, mis oli ülisuur, oma 4–5 m pikk. Hiljem hoidsime seal isegi puid, et 
ei peaks iga päev kuuri vahet jooksma. Puude toomine ja saagimine jäi minu 
ülesandeks.

2. klassi juhataja oli Marta Rei, kes huvitaval kombel oli olnud ka minu 
abikaasa õpetajaks Odistes. Ta oli vilunud ja sõbralik õpetaja. Algklassi-
des töötas veel Ludmilla Ant, siis juba eakas õpetaja. Ta mõistis soome ja 
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prantsuse keelt ja muidugi väga hästi vene keelt. Oli ta ju selles keeles tsaari 
ajal hariduse omandanud. Õpetaja Arnold Jürisoo (Jürisson) andis muuhulgas 
poeglastele ka tööõpetust. Juhataja Mark oli autoriteetne kuju, tema naine oli 
ikka proua ja tütrel polnud ka tähtsusest puudu, kuid üldiselt olid nad ikka 
päris kenad inimesed.

2. klass asus sellal saalist minnes teine uks paremal. Oli nii suur ruum, et 
kui kool pärast sõda oli juba seitsmeklassiline, siis tehti see klassiruum poo-
leks ja tehti ka uks juurde. Ja kui lõpuks oli juba 9-klassiline kool, siis oli ka 
kantseleist saanud klassiruum ja lõpuks tehti klassiruumiks ka meie korter.

Meie klassis oli ainukesena koolis suur õpetaja kantsel. See oli tsaari-
aegne õpetaja töökoht. Asus mõnikümmend sentimeetrit põrandast kõrgemal, 
esimene pool oli laudseinaga kaetud, oli õpetaja jaoks ka kaldus laud ja sahtel 
raamatute jaoks. Kahju, et mul sellest “ehitisest” pilti pole jäänud, hiljem pole 
selliseid kantsleid kusagil näinud.

Klassis oli üle 30 õpilase, täpset arvu ei mäleta. Muidugi oli ka kursuse-
kordajaid. Sellal vähearenenud laste jaoks eraldi koole polnudki. Igatahes oli 
meie klassis üks päris sümpaatne ja korraliku välimusega poiss, kes “istus” 
siin juba kolmandat aastat. Ka esimeses klassis oli ta kolm aastat “pinki nüh-
kinud” (rohkem ei lubatud ühes klassis olla). Korda ta ei rikkunud ja teisi ei 
seganud ning ega teda eriti kiusatud. Pealegi oli ta teistest palju vanem ja 
seega ka tugevam. “Istumajääjaid” oli koolis veel teisigi.

Kildu kooli võimlejad 1924. aastal. Keskel õpetaja Ella Lillak (Kallas).
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Internaadielu ja igapäevased üldkogunemised
Koolis oli oma kindel kord. Igal hommikul oli enne tunde üldkogunemine 

saalis. Õpilased olid klasside kaupa üles rivistatud, 1. klass kõige ees. “Jutlu-
se” pidasid õpetajad kordamööda, sageli oli ka usuõpetusega seotud moraali-
probleeme. Kogunemine lõppes ühislauluga, mille valis õpetaja. Mäletan, et 
kui kogunemist juhatas õpetaja Ant, teadsime kindlalt, et lauluks tuleb “Oh 
anna tuhat keelt sa mulle…”. Pärast 3. või 4. tundi oli suur vahetund. Siis oli 
lõunasöök kooli köögis. (Hiljem, nõukogude ajal, leiti, et köök ja söögituba 
ei tohi olla ühes ruumis ja siis paigutati pliit endisesse kojamehe korterisse.) 
Söök oli muidugi tasuline, s.t lapsevanemad pidid iga lapse kohta kooli tooma 
teatud hulga toiduaineid. Mina algul sellest söögist osa ei võtnud, sõin koos 
emaga oma toas. 

Pärast tunde oli vaheaeg, siis algasid õppetunnid neile, kes elasid inter-
naadis. Neid lapsi oli üsna palju, sest mitmed elasid koolimajast üsna kaugel, 
mõni isegi 15–20 km kaugusel. Õpiti tavaliselt kahes-kolmes klassiruumis, 
korrapidaja õpetaja, kui kord oli majas, istus õpetajate toas ja ringi ei käi-
nud.

Vahetundide ajal joosti väljas kui ilm lubas. Vahetusjalanõusid ei nõutud, 
kuid ukse juures kontrolliti jalanõude puhtust. Ja ruumid olid puhtad küll. Iga 
päev pühkis kooliteenija märja lapiga kõik klassiruumid üle.

Koolis oli veel üks kena komme. Pärast õhtusööki oli veel üks õppimistund, 
kuid selle ajal võis minna ka spordiväljakule jooksma-mängima, kui sul kõik 
õpitud oli. Väljas oli kevadel muidugi hea olla ja see oli piisav stiimul õppimi-
seks.

Talvel oli levinud ajaviide ringmängude mängimine. Mäletan, et levinu-
maid mänge oli “Üks peremees võttis naise…”. Sõnad on ununenud, aga lugu 
oli selline: ringi keskel asus üks poiss peremehena, teised käisid ümberringi. 
Siis võttis peremees naise, s.t valis endale kaaslaseks ühe tüdruku. Nüüd jalu-
tati ringis kahekesi, siis võeti laps ja lugu jätkus. Lõpuks võeti sulane. Siis aga 
juba lauldi, et sest sulasest sai peremees ja kõik algas uuesti. Vahepeal aga tant-
siti. Oli loomulik, et peremehel oli ikka oma väljakujunenud maitse, varsti võis 
juba arvata, kelle ta valib. Muidugi oli sellal igasuguseid tehnilisi vahendeid 
ülivähe. Laulda tuli ikka lastel endil. 

Ekskursioon Tartusse
Kooli põhiline mänguriist oli midagi klaveritaolist. Me kutsusime seda har-

mooniumiks. Oli selline, et kaks kuni neli poissi pidid seda tassima. 
Olin vist 2. klassi lõpetanud, kui kool korraldas 6. klassi lõpetajatele uhke 

ekskursiooni Tartusse. Kuna ema sõitis ka, siis võeti ka mind kaasa – ema ei 
tahtnud ju mind üksinda paariks päevaks koju jätta. Käisime linnas mitmes 
kohas, aga imelikul kombel mäletan ainult üht pikka käiku Raadile, Eesti  
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Rahva Muuseumi. Maja oli vägev ja ümbrus oli kauniks tehtud. Muuseumist 
endast mäletan ainult üht pikka koridori, kus seinte ääres olid vitriinid püssi-
dega. Muidugi olid need peamiselt vanaaegsed tulelukuga püssid. Aga posid 
olid neist väga huvitatud. Arvan praegu, et küllap nägime ka Vabadussõja-aeg-
seid püsse ja kuulipildujaid. Kahju, et see ilus muuseum sõja ajal hävis. 

Ööbisime mingis hoones, vist kuulus see Noorte Meeste Kristlikule Ühin-
gule. Asus kusagil Toomeorus. Magasime põrandal, tekid olid meil endil kaa-
sas, madratsid meile anti.

Veel mäletan üht vahejuhtumit tänaval. Kõndisime nelja-viie poisiga min-
gil tänaval, kui järsku teiselt poolt tänavat märkas meid, “maakaid”, üks Tartu 
tänavapoiss, umbes meievanune jõnglane. Vist tahtis ta meile demonstreerida, 
mida üks linnapoiss võib teha. Ootamatult vaatas ta meie poole ja karjus täiest 
kõrist üliropu lause. Tänapäeval on ajakirjandus ja televisioon lapsi edukalt ro-
pendama õpetanud, aga sellal rabas see meid kõiki. Ma ei ütle, et meie, algkooli 
poisid, roppe sõnu poleks teadnud, neid öeldi vihast südametäiega, aga niisama 
neid tänaval karjuda – see oli meie jaoks arusaamatu ja ka rumalavõitu.

Reis meeldis lastele väga, selleaegne maalaps kodust kuigi kaugele ei saa-
nud. Meenub veel, et teel Tartusse peatus buss Emajõe silla lähedal (seal oli ju 
maakonna piir) ja jooksime kõik sillale vee voolu vaatama. 

Teine huvitav sündmus oli noorkotkaste laager Kildu mägedes. See oli kas 
1939. või 1940. aastal. Õieti ei mäletagi kokkutulekust muud, kui istumist lõk-
ketule ääres ja telgis magamist. Vanemad poisid korraldasid öösel mingi “luu-
remängu”. Nalja ja naeru oli omajagu. Ilmad olid õnneks väga ilusad. Vanu 
fotosid sirvides leidsin kaks fotot sellest ajajärgust. Kahjuks puuduvad nimed, 
kuid õnneks on fotod okupatsiooniaja üle elanud. Sellal ei tohtinud ju selliseid 
fotosid eriti näidata. Kindlasti oli sellest sündmusest juttu ka kooli dokumenti-
des, kuid võib arvata, et nad sealt “õigel ajal” kadusid. 

Näitemänguharrastus 
Koolipõlvest mäletan veel, et vähemalt kord aastas etendati lastevanematele 

ja kaasõpilastele üks näidend. See oli tollal traditsiooniks. Mängisin ka ise mit-
mel korral kaasa, kord olin mingi röövli lühikeses osas, kord osalesin tontide 
tantsus. Viimasega oli meil omamoodi sünge vahejuhtum. Lava keskel istus 
tugitoolis vastik nõiamoor, tema ümber tantsisid tondid. Et pilt oleks mõjusam, 
oli nõia tooli juures surnupealuu (õppevahendina oli see koolil olemas). Lava 
põrand ei olnud kuigi tugevatest laudadest ja hakkas tondikarja bravuurse tant-
su ajal veidi kõikuma, õõtsuma. Õõtsuvad põrandalauad panid veidi liikuma 
ka tooli ja järsku kukkus surnupealuu toolilt ja kohe hüpleva tondikarja jalge 
alla nii õnnetult, et purunes tükkideks. Pilt võis üsna metsik olla, isegi sobis 
näidendiga, aga kool oli kaotanud ühe õppevahendi. Ema rääkis pärast, et oli 
“paksu pahandust” olnud.
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Kooli lähedal oli väike veskijärv. Kui veski juures üle silla mindi, siis satuti 
Kildu “mägedesse”. Need asusid vist küll eramaal, aga käia võis seal igaüks ja 
lapsed käisid seal suusatamas. Suusasidemed olid sellal algelised, korralikke oli 
vähestel. Suusasaapaid polnudki. Korralik suusaside tähendas ainult seda, et 
üks pael või rihm käis kanna taha. Suusatada aga sai ja mõned vanemad poisid 
olid minu arvates üsna osavad. Suusatamine oli rohkem poiste huviala. Aga et 
kooliõuel ja mägedes ka lumesõda peeti, oli loomulik.

1940. aastate sündmused
1940. a suvel olin tädi juures Paabul. Tädil oli raadio ja mäletan, kuidas 

kõiki viisid ärevusse suvised sündmused Tallinnas. Ja siis tulid ka esimesed 
nõukogulikud “valimised”. Meenub, et keegi ei suutnud aru saada, mida on 
valida, kui valida on ainult üks kandidaat. 

Sügisel jätkus koolitöö Kildul. Olin valmistunud progümnaasiumi astumi-
seks Viljandis (eksamid olid kevadel tehtud), kuid kuna niisugused õppeasutu-
sed kaotati, siis jätkasin õpinguid Kildul.

Muudatused tulid ka kooliellu. Algas uute peremeeste keele õppimine. 
Vene keele õppimine algas siis 5. klassis. Alustati pioneeritööga, tekkis ise-
gi mingi “sotsvõistlus” klasside vahel. Võisteldi muidugi õppetöös. Teatavasti 
hiljem õppimistöös võistlusi ei peetud. Ilmus seinaleht. Kooli tuli uus juhataja 
Herman Avent, kes oli varem olnud ühe 4-klassilise kooli juhataja. 

Kindlasti kajastusid ka kõik suuremad sündmused õpilaste omavahelistes 
suhetes, olid koolis ju nii peremeeste kui ka sulaste ja uusmaasaajate lapsed. 
Kuna mina suvel Kildul kunagi ei olnud, koolivendade kodusid ei külastanud, 
siis tundsin kohalikke olusid halvasti. Selgesti on aga meeles, kuidas vanemad 
poisid omavahel rääkides naeruvääristasid ühe “uue tegelase” viletsat kõne-
oskust. Tema esinemise kohta naeris üks poistest, et see jutt on lihtsalt üks 
“päta-päta”.

Uus direktor oli kõva muusikamees, aga mängis ka hästi malet. Nüüd saigi 
malemäng koolis hoo sisse, direktor mängis ka poistega ja temalt oli, mida 
õppida. Toimusid ka esimesed kooli malevõistlused. Saavutasin siis esimese 
“suurvõidu” – koos teise oma klassi poisiga tulin kooli malemeistriks. Järel-
matši ei peetud, saime mõlemad I koha. Auhind oli ka juba uue korraga koos-
kõlas – sain “suure juhi” J. V. Stalini lühibiograafia. Kahjuks pole minu esime-
ne auhind säilinud. Ema arvas Saksa okupatsiooni ajal, et niisugust raamatut 
ei või koolimajas hoida, ja ma viskasingi oma auhinnaraamatu minema. 

Koolil oli vaja ka seinalehte. Koos pinginaaber Heino Kaleviga kirjutasin 
seinalehe jaoks mingi luuletuse. Alla kirjutasime Odamees ja Bimbo. Oda-
mees olin muidugi mina – mängisin ju malet.
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Vene aja poliitharidus
Loomulikult loodi koolis pioneeriorganisatsioon. Ma ei tahtnud pionee-

ridest kuuldagi, kuid ema leidis, et kui õpetaja enda poeg ei ole pioneer, siis 
võib temal sellest suuri pahandusi tulla. See arvamus oli õige ja tuligi mul 
pioneeriks hakata. Mida me tegime või kas me üldse midagi arukat tegime, 
seda ei mäletagi. Vähehaaval, kuid ikkagi hakkasime omandama ka uut ja 
väga vajalikku elutarkust – sa võid küll mõelda, aga mitte öelda. Hiljem, 
gümnaasiumis, sai see põhimõte juba täiesti selgeks. Mitmedki õpetajad aga 
omandasid veel parema elutarkuse – sa ei öelnud, aga andsid mõista. Tark 
õpilane taipas ka seda ja mingeid pahandusi ei tulnud. Mõtlemist ei saanud 
ju isegi uus võim kontrollida. Aga isiklikus elus on olnud sellest suur kasu, 
kui sa enne mõtled ja siis ütled. Mõnigi pahandus on ära jäänud, kui sa ikka 
vanasõnast lugu pead – enne mõtle, siis ütle. Ja uus võim kohe sundis seda 
vanasõna austama.

Õpetajad ise pidid kohe hakkama end “poliitiliselt harima”. Oli vist mi-
dagi poliitõppe taolist, emal oli selleks mingi raamat, ilmselt partei ajalugu. 
Uue võimu auks tuleb öelda, et poliitilist kirjandust hakati vägagi kiiresti 
välja andma. 

5. klassis tuli hakata vene keelt õppima. Kõige parem vene keele tundja 
oli meil õpetaja Ludmilla Ant. Ta oli vana pedagoog, erilist autoriteeti tal ei 
olnud, kuid ise oli väga heatahtlik ja sõbralik inimene, ka väga uudishimulik. 
Tema kohta naerdi alati, et Ludmilla oli alati olnud Kusta tütar, vene ajal oli 
ta Kuzma tütar, saksa ajal Gustavi tütar. Isa nimi märgiti ju alati ankeetides. 
See oli nagu omamoodi väike naljanumber.

Sõjaaeg Kildul
Hästi või halvasti, aga esimene nõukogulik kooliaasta lõppes ja suvel olin 

ma jälle vanaisa juures Kimelil. Kuidas need 1941. a suvel toimunud sünd-
mused Kildu rahvast mõjutasid, seda ei mäletagi. Meenub ainult, et 1941. a 
sügisel koolivennad rääkisid, kuidas oli Vastemõisa kandis punastega võit-
lust peetud ja mina jälle rääkisin, kuidas mina olin lätlastest hävituspataljoni 
meeste kätte sattunud (mind õnneks kaua kinni ei peetud, sain oma hädise 
vene keelega ikka hakkama). Kas meil klassist kedagi küüditati või tapeti, 
seda ei mäleta.

Muidugi nõudis nüüd saabunud uus võim kohe saksa keele õppimist. 
Väga raske ei olnud, õpikud olid sellal ikkagi jõukohased. Muidu kulges elu 
1941./1942. õppeaastal võrdlemisi rahulikult. Sõda käis, kuid see oli ju kau-
gel. Sakslased olid muidugi Moskva all rängalt lüüa saanud, aga palju meie 
sellest teadsime. Vene raadiot kuulati väga vähe ja venelase oskust valetada 
teadsid ju kõik.
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Esimesest “saksa” õppeaastast meenub veel, et polnud korralikku bus-
siliiklust ja vanaisa talust Kildule pidin sõitma 1941. a sügisel hobusega  
(55 km).

1942. a lõpetasin 6. klassi ja läksin Viljandi gümnaasiumi õpinguid  
jätkama. Tuli teha eksam. Eksamitöö sisaldas küsimusi kõigist õppeaine-
test. Kokku oli 50 küsimust (100 punkti). 60 punkti tagas kooli sissesaamise. 
Huvitav on märkida, et küsimused ajaloost olid kohe “kaasaegsed”. Küsiti 
näiteks, millal tuli Hitler Saksamaal võimule. Polnud me seda küll õppinud, 
kuid juhuslikult oli mul teel Viljandisse (jälle hobusega) kätte sattunud väike 
taskukalender ja see “tähtis” kuupäev oli mulle meelde jäänud. Nii et oma 
2 punkti ma selle küsimuse eest sain.

Ja nii lõppeski 1942. aasta sügisel mu koolitee Kildu koolis. Klassikaas-
lastest jätkasid minu uues klassis õppetööd ka koolivennad Kalev ja Meet. 
Kuna tütarlaste kool oli sellal eraldi, siis ei mäletagi, kes tüdrukutest seal 
õpinguid jätkasid.

Õpingud gümnaasiumis algasid muide 1942. a 12. oktoobril. Arvatavas-
ti taheti, et poisid võimalikult kaua maal tööd teeksid. Õppetöö lõppes juba 
8. mail.

Minu suhted Kilduga muutusid tasapisi üsnagi hõredaks. Talvel elasin ju 
linnas, suvel olin aga vanaisa talus Kolga-Jaani lähedal. Kildul ema juures 
olin üsna vähe aega. Ja et transport oli väga vilets, siis tuli Viljandist Kildule 
käia tavaliselt jala. Erilisi raskusi see 19 km mulle ei valmistanud. 

Edasised suhted Kilduga olid katkendlikud. Käisin aga siiski emal abiks 
heina tegemas. Nimelt oli ema hakanud Saksa okupatsiooni ajal lehma pida-
ma (seda tegid ka teised õpetajad). Heinamaa oli praeguse looduskaitseala 
Soomaa territooriumil. Niita tuli tavaliselt vikatiga. Aastaid hiljem saime ka-
sutada ka kolhoosi heinaniidukit, kuid esialgu tuli ikka käsitsi niita. Magasi-
me heintest tehtud onnis, hiljem saime ka ühes küünis ööbida. Meelakkumine 
see heinategu ei olnud, kuid oma piim oli meil olemas. Viimati tegin seal 
heina 1959. a suvel. Aitasin siis lihtsalt kolleege, ema oli juba surnud ja lehma 
ei olnud. Aga mälestused on ikka ilusad.

“Kohtumine” metsavendadega
Aga Kilduga seoses on mul ka üks väga ebameeldiv mälestus. Nimelt 

toimus kas 1944. või 1945.–1946. aasta talvel Viljandis Ugala saalis avalik 
sõjakohtu istung metsavendade üle. Viimastest taheti muidugi teha lihtsalt 
bandiidid-mõrtsukad. Käisin onuga seda protsessi vaatamas ja nägin kaebe-
aluste hulgas ka üht oma koolivenda. Ta oli siis 6. klassis, kui mina Kildule 
tulin. Suurem osa kaebealuseid mõisteti surma, ka minu koolivend.

Muidugi olid meie õpilaste vaated põhiliselt isamaalised. Venelasi, kom-
muniste eriti ei sallitud, aga eriti suud ka ei pruugitud. On meelde jäänud 
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mõnigi tore väljend. Nii nimetati RO-d (rahva omakaitse) “röövlid omava-
hel”. 1944. a “vabastamist” nimetas üks mu kooliõde aga kenasti “meid röö-
vel päästis röövli käest”. Eks ta nii oligi.

Sendi eest pulgakommi
Tuleb veel meelde, et koolimaja lähedal oli ka väike pood (teist poodi 

pidas õpetaja Jürisson, see oli Ilbaku poole minna 1 km).Selle poe juures oli 
ka meierei, kust mõnigi kord ostsin värsket võid. Seoses poega on meeles üks 
tore väljend: “Andke mulle, palun, sendi eest pulgakommi.” Sendi eest sai 
tõesti mõne odava kommi. Imelik mõelda, et sent oli raha. Praegu on ju kõige 
väiksem raha 5-sendine ja poes tegelikult väikseim arve 10 sendini ümmar-
datud. Muide, nõukogude ajal tekkis ka väljend “kopikas pole raha ega lutikas 
liha”. Aga vabariigi ajal oli sent ikka raha, sai isegi mõne kommi. 5 sendi eest 
vorsti olen ma ka Kildu poest ostnud. Hea või muidugi maksis 2 krooni.

Ei saa öelda, et meie käitumine alati oleks ideaalne olnud. Oli mitme-
suguseid korrarikkumisi. Ka siis jäid mõnel mõnikord koolitükid tegemata. 
Omamoodi karistuseks oli “kella all seismine”. Kui trepist üles tulla, siis oli 
suur eesruum, kust läksid uksed kahte klassiruumi, saali ja õpetajate tuppa. 
Seal eesruumis trepi vastas seina peal oli suur seinakell. Selle alla pandi kor-
da rikkunud õpilane mõneks ajaks seisma. Mõnikord oli seal ka mitu süüdlast 
korraga. Olen seal isegi seisnud. Kord oli koolis selline, et seda peeti ikka 
karistuseks, mitte auasjaks.

Koolikellaga sama seina ääres oli suur raamatukapp, kus olid külaraama-
tukogu raamatud. Sealt saime ka meie raamatuid laenutada. Kapi “saatus” 
näitas, kuidas toimiti raamatutega eri aegadel. Uus võim kõrvaldas kiiresti 
endale vaenuliku kirjanduse (Vabadussõda käsitlevad raamatud, tuntud Eesti 
riigimeeste raamatud jne). Siis tulid sakslased – jälle algas puhastustöö. Ja 
see oli vägagi naljaks. Mäletan, et nägin huvitavat astronoomiast kõnelevat 
raamatukest, mis kõrvaldati seepärast, et autor oli juut. 

Lõpetuseks kordan, et olen Kildu koolis natuke üle aasta ka õpetajana 
töötanud. Ausalt öeldes vene keele õpetamine mulle eriti ei meeldinud ja ka 
õpikud polnud siis kuigi lastepärased. Minu õnn oli, et sain mõni kuu asen-
dada ka ajalooõpetajat. 

Ega Kildu Algkool minu ajal mingi ideaalkool polnud. Aga hea kool oli ta 
küll ja arvatavasti maakonna üks suuremaid algkoole. Oma aja kohta korrali-
ke õppimistingimustega.

Eesti Vabariigi koole peab väga kiitma. Koos lastevanematega kasvatas 
kool 20 aastaga üles põlvkonna, kes suutis 50 aastat elada võõra võimu all ja 
ikka säilitada oma isamaalise vaimu ning taastada ka oma vabariigi.
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1940 – 1950

Killukesi kooliajast 1941–1948

Uno Sikemäe 

Lõpetas Kildu kooli 1�4�. 
Õppis Lõhavere raamatupidajate  koolis, 

siis Vaeküla mehhaniseerimistehnikumis.
On olnud kaevumeister, praegu vabakutseline kirjamees.

Avaldanud mitmeid luulekogusid.

Ma mäletan veel hästi seda päeva,
kui ema saatel tulin kooli esimesse klassi.
Oma pisikese lapsekäega
mu kooliranits polnudki nii raske tassi.
Siis oli sõjaaeg ja üle koolimaja
nii tihti lendas lennuk – pommitaja.
Ka see on mul hästi meeles, 
et meie õpetaja rääkis siis saksa keeles.

Minu klassijuhataja Ludmilla Ant tuli klassi, tal oli süles väikene kas-
sipoeg ja ta küsis meie käest: “Was ist das?” Siis vastas ise: “Das ist eine 
Katze.”

Järgmisel korral oli tal käes kauss, selle sees puhastatud porgandid ja kaa-
likatükid. Iga laps sai tüki suhu. Ta oli väga armas õpetaja, meie kõigi lemmik 
“Andimamma”, nii teda lapsed hellitavalt kutsusid.

Käisime koolis jala, igal hommikul 3,5 km ja õhtul samapalju tagasi. Tal-
vel sõidutas isa meid hobuse ja reega, see oli vahva. Kord külmal talvehom-
mikul pani ema mulle kodus isa kuue teistele riietele peale, et oleks soojem. 
Kahjuks ma unustasin selle riietusruumis ära võtta ja tulin sellega klassi. 
Õpetaja Hallas vaatas mind ja lausus heatahtlikult: “Uno, sa vist unustasid 
selle endal ära võtta – mine tagasi, jäta see riidehoidu.”

Kolmandas klassis oli meie klassijuhataja Ants Varblane. Tema elas koo-
limaja põhjapoolses otsas. Ühel päeval, kui oli võimlemise tund, rivistas 
õpetaja meid ühte ritta nii, et üks rivi ots oli puukuuris ja teine tema toa 
II korrusel. Nii algas küttepuude saatmine käest kätte andes puukuurist õpe-
taja kööki. See lõbus töö jäi kauaks meelde.
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Kord tuli meie klassi noor neiu. Ta tutvustas ennast, et tema on pionee-
rijuht ja soovib, et me kõik astuksime pioneeri organisatsiooni liikmeks. Kui 
ta oli oma jutu lõpuni rääkinud, hakkas tagurpidi klassist välja minema, siis 
komistas ja kukkus klassi uksele istukile. Naerda ei tohtinud, aga südames 
natuke naersime. Teist korda ta enam ei tulnud.

Neljandas klassis oli meil eesti keele õpetaja ja klassijuhataja Hilda  
Nipper. Tema laskis meil klassis luuletusi kirjutada. Mina kirjutasin suurest 
Stalinist ja meie maa helgest tulevikust. Eks ma vist lendasin oma tiibadel 
liiga kõrgele. Järgmisel päeval lausus õpetaja mulle, et see luuletus on sul ku-
sagilt maha vehitud. Üks nii väikene laps ei saa niimoodi kirjutada. Ta lisas, 
et ta ei tea, kust kohast ma selle maha kirjutasin, aga selge on see, et seda ma 
tegin. Hiljem, kui tuli jälle luuletusi kirjutada, siis ta isegi jäi mind uskuma.

Enda arust olin koolis päris hea häälega laulja, kuigi viisi ei tahtnud häs-
ti pidada. Siis tuli laulmise hindamine, õpetaja võttis meid kahekaupa ette. 
Minu kõrvale sokutas ennast üks poiss, kes üldse ei osanud laulda. Nii me siis 
kraaksusime kõvasti ja valesti, aga kolme saime mõlemad. Sõbral oli sellest 
rõõm suur.

Saabus aasta 1947, see oli meie laulupeo aasta. Sõitsime rongiga Tallinna, 
meie lastekoori juht oli koolidirektor Herman Avent. Sõitsime koos kotipois-
tega (kerjused) ühes loomavagunis. Tallinnas ööbisime koolimaja saalis. Sel-
lel laulupeol juhatas Gustav Ernesaks oma laulu “Mu isamaa on minu arm“ 
esimest korda. Mul on selle noore lauluisa kuju veel silme ees. Ta oli siis 
peenike valge peaga noormees.

Olin maal kasvanud ja küllaltki aravõitu poiss, suur linn ajas hirmu nah-
ka. Õhtul peale sööki pani direktor meid saali põrandale magama, heitis ise 
ka samasse rivisse. Hommikul ärgates leidsin ennast direktori kaisust. Hiili-
sin sealt vaikselt välja oma asemele, ei tea, kas tema seda ka märkas.

Sõda sai läbi ja meie mängud pommide ja granaatidega lõppesid enamasti 
õnnelikult, kuid mõni õnnetus tuli ikka üle elada ka.

Nii me lahkusime Kildult igaüks ise suunas. Praegu, kui Kildu kool saab 
100-aastaseks, olen mina alles 76. Olen veel oma vanemas eas kirjutanud 
14 luuleraamatut ja paljudele lauludele sõnad. Kogun oma elulugu viimasesse 
raamatusse, kas selle ka lõpetada jõuan, ei oska arvata.
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Kui mina kooli läksin 

Viiu Hein 

Bioloog, botaanik, metsaülema tütar. 
Õppis Kildu Algkoolis 1�43–1�45,

lõpetas Pärnu L. Koidula nimelise Keskkooli 1�54 ja 
TRÜ bioloogina 1�5�, bioloogiakandidaat 1�6�. 

On Eesti Looduseuurijate Seltsi ja  
Orhideekaitse Klubi liige.

Oli 1943. aasta sügis, sõjaaeg. Läksin ema käekõr-
val Kildu kooli. See koht oli mulle natuke tuttav, sest samas 6. klassis õppis 
minu õde Maia. Koolitee oli üsna pikk – otse läbi metsade rohkem kui kolm 
kilomeetrit. Talvel viidi lapsed kooli ree või saaniga, õhtupooliti käidi ena-
masti ka vastas.

Klassis oli meid üsna palju, rohkem kui 20. Istusime paarikaupa kooli-
pinkides, mille kaldus lauaplaadi all oli sahtel raamatute ja vihikute jaoks. 
Klassijuhataja, noor õpetaja Meldrette Hallas suhtus lastesse hästi ja meel-
dis meile. Tema käe all õppisime laulmist, usuõpetust, vist ka matemaatikat. 
Esimene laul, mida õppisime, ei ole enam meeles, aga see võis olla: “Jussil ja 
Jassil oli pajupill…”. Laulsime harmooniumi saatel ja pingutasime kogu 
hingest. Õhtul kodus rääkis õde, et oli juhtunud kuulma 26(?)-häälset laulu. 
Hm!

Mäletan laulikut, kust on meelde jäänud Tuudur Vettiku “Metsavendade 
laul”: “Me oleme mehed kui metsapullid, kui karukoerad kartmatud. Me tee-
me sillad soode peale ja kallastele kaevikud.” Paraku kuulus see Riho Pätsi 
koostatud ja 1942. aastal välja antud laulik ilmselt minu õele.

Usuõpetus oli vabatahtlik. Õpiku huvitavad pildid aga meelitasid lapsi 
neist tundidest osa võtma.

Emakeelt õpetas Helma Praks. Mina lugeda ei osanud, kuid tähti tundsin. 
Raskel ja keerulisel ajal ei olnud kodustel mahti tegelda minu õpetamisega. 
Ja maal oli lastel muudki teha kui neid tähevigureid kokku veerida. Ainult 
õde püüdis olukorda pisut parandada. Lugemine koolis läks mul üle kivide ja 
kändude. Ükskord arvasin, et aitab, ja õppisin tüki lugemikust pähe. Seekord 
sain õpetajalt kiita sorava lugemise eest.

Koolijuhatajaks oli Herman Avent. Õppeasutuse juhtimine okupatsiooni-
võimude kiire vahetumise, sõja ja repressioonide tingimustes – kangelastegu! 
Mäletan, et ta juhatas kooli laulukoori. Ka seda, kui hommikuti kogunes koo-
lipere saali palvusele. Lapsed laulsid ja H. Avent saatis harmooniumil.
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Õpetajatest mäletan veel Ludmilla Anti, eakat hallipäist pedagoogi hallis 
kitlis. Linda Kimmel on meelde jäänud alati korrektses valge kraega sinises 
kitlis. Mäletan ka Arnold Jürissoni ja Ants Varblast. Nendest keegi pole mulle 
tunde andnud.

Koolis toimusid jõulupeod. Oodatud olid ka õpilaste vanemad ja õed-ven-
nad. Teadsin neid pidusid juba varem, enne kooliminekut. Pidulik oli sõita 
kogu perega kooli jõulupuule läbi sahiseva lume mööda pikka talveteed. Pa-
remini on meeles 1943. aasta jõulud. Saalis säras ehitud ja küünaldes kuusk. 
Lapsed olid piduriietes. Nad laulsid, tantsisid ja lugesid luuletusi. Meenub, et 
esitasin ka mingi salmikese. Koolipere muutus elevaks. Ilmus punase mantli ja 
valge habemega jõuluvana, kelleks oli minu pinginaabri Viivi isa Leo Joandi. 
Jõulumees jagas kingitusi, aga küsis ka salmi. Mäletan rõõmsate laste hulgas 
kahte kurba poissi, kelle vanemad olid küüditatud Siberisse 1941. aastal.

Elektrivalgustuse tagas koolile lähedal asuv Kildu veski. Tõenäoliselt oli 
see 1944. aasta talvel, kui mölder või keegi teine veskirahvast suri. Koolipere 
käis teda ära saatmas. Hüvastijätuks lauldi.

Kodus oli samal ajal valgustusega probleeme. Elektrit meil veel ei olnud 
ja petrooleumi lampidesse nappis. Kasutati isegi bensiini. Köögis toimetati 
sageli rasvalambi, nn tattnina valgel.

Õppetöö toimus koolimaja teisel korrusel. Seal asusid klassiruumid ja 
saal. All olid olmeruumid ning juhataja korter. Majas elas ka teisi õpetajaid 
(L. Ant, L. Kimmel), kuid ei tea, kus paiknesid nende eluruumid. Ühes all-
korruse toas olid väikesed seinakapid, kus õpilased hoidsid oma ranitsaid, 
võileibu jm. Samas seisid pikad lauad ja pingid ning nurgas puust käepide-
mega veepump. Laudade ääres sõid lapsed oma võileibu ja seal toimus ka 
ühistoitlustamine. Meenub tangupudru söömine. Toit oli teistsugune kui ko-
dus ja minu meelest palju maitsvam. Seda jagas Kooli Jaan, rõõmsameelne 
kooliteenija, kes oli õpilaste hulgas populaarne. Maal sõjaajal toidupuudust ei 
olnud, kuid vajaka jäi suhkrust.

1944. aastal hakkas elu üha enam kiiva kiskuma. Sõda lähenes jälle. Õh-
tuti oli majad pimendatud, akende ette seati mustad katted. Tulime ühel õhtul 
reega. Võib-olla koolist. Põhjakaares silmapiiril nägime sähvatusi. Arvasime, 
et äike, kuigi ilm oli talvine. Järgmisel päeval teatasid ajalehed Helsingi pom-
mitamisest. Kas tõesti paistis nii kaugelt või välgatas kuskil lähemal?

9. märtsil oli selge kuupaistene õhtu. Suusatasime õega kodu lähedal väljal. 
Äkki kuulsime läheneva lennuki undamist. Teadsime kohe, et see on Vene len-
nuk. Suure-Jaani poolt tõusis õhku punane rakett – ilmselt mingi märguanne. 
Järgnes vist veel mõni “punakotkas”. Kas nägime ka mingit kuma või kuul-
sime midagi, ei mäleta, kuid kartsime, et on alanud pommitamine. Läksime 
koju. Kõik olid ärevil. Millegipärast arvati, et löögi all on Tallinn. Paar päeva 
varem oli rünnatud Tartut. Mäletan valgustuspomme – “jõulupuid” – Viljandi 
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kohal: meie õu muutus päevvalgeks. Kui langevarjuga pomm allapoole vajus, 
libises küüni vari kiiresti üle õue. Kätte paistis ka Pärnu põlemise kuma. See 
kõik tegi olemise kõhedaks. Kooliaasta jäi pooleli. Räägiti, et koolimajja ole-
vat paigutatud sõjaväehaigla, kuid täpselt ei tea.

Sõda uhas jälle üle Eestimaa ja teise klassi läksin juba Vene võimu ajal. 
Õppeaasta algus hilines. Inimesed põgenesid pealetungiva armee eest: kes 
välismaale, kes metsa või muusse kõrvalisse kohta. Meie pere oli Ärma talus 
Lemmjõe ääres. Seal oli palju rahvast. Kui Viljandimaa oli jälle okupeeritud 
Nõukogude armee poolt, tulid sinna põgenikelaagri kohale Vene lennukid. 
Nad tegid vigurlende – kukerpallitasid ja kallutasid tiivalt tiivale. Hiljem saa-
busid mõned Vene ohvitserid mootorratastel ja kutsusid inimesi kodudesse 
tagasi pöörduma. See oli 1944. aasta sügisel. Oktoobris või novembris algas 
Kildu koolis jälle õppetöö.

Meenub, et ühel esimestest koolipäevadest hakkasime õppima hümni “Mu 
isamaa, mu õnn ja rõõm…”. Seda teist “Jää kestma Kalevite kange rahvas…” 
meil ju veel ei olnud. Selline “natsionalismiavaldus” ei saanud muidugi kaua 
kesta!

Eelmise õppeaastaga võrreldes oli olukord rabavalt muutunud. Puudusid 
õpikud. Endised ju enam ei kõlvanud. Vihikuid ei olnud. Kirjutasime tapee-
diribade tagumisele küljele! Hiljem saime ikka vihikud ka. Küllap siis isegi 
need joonelised, mille read olid jaotatud kaldkriipsudega. Sinna igasse vahes-
se tuli paigutada üks kirjatäht ilusasti kursiivis. Kirjutasime pikka k-tähte, 
millele olen truuks jäänud tänini.

“Õnnelik elu” hakkas end igati tunda andma, ka lastele. Vene sõdurid 
käisid taludes röövimas. Ringi hulkus kotipoisse. Ja maksud! Turule saadeti 
suurtes kogustes piima ja võid ning rahakuhjad maksudeks aina kasvasid. 
Midagi ei olnud saada. Koolilastele jagati musti kummilatakaid jalanõude tal-
dadeks. Rõivad kulusid ja jäid kitsaks. Ükskord andis ema mulle ilusa punase 
kleidi ja uhked lakk-kingad. Imetlesin end peegli ees: kihvt! Mööda läks õde: 
“Eh, minu vanad!”

Kevadtalvel haigestusid õpilased leetritesse. Puudusin kaua. Teise klassi 
1945. aasta kevadel siiski lõpetasin.

Oma klassikaaslastest mäletan väheseid: Viivi Joandi, Ivi Soolo, Virve 
Puskar, Asta Kalev, Villem Kuresson, Jaan Saetalu, Jaan Kimmel… Esime-
sest klassist meenub ka üks õnnetu poisike Paul, kellel oli raskusi rääkimi-
sega.

1945. aasta suvel lahkusime oma kodust Viljandimaal. Isa arvas, et nagu-
nii tuleb Siberisse küüditamine. Tal oli õigus.

Kolmandasse klassi läksin Pärnumaal. Esialgu olin täiesti jännis ega saa-
nud õppimisele pihta. Selles väikeses koolis olid liitklassid. Kolmas ja neljas 
klass töötasid ühes ruumis. Uute tingimustega kohanemine võttis aega.
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Mina alla ei kirjutanud

Viivi Kuresson (Joandi)

Lõpetas Kildu kooli 1�50. a ja 
Tallinna Kooperatiivkaubanduse Kooli 1�54. 
Töötas alul Suure-Jaanis, siis Pärnus. 
Abikaasa Villu Kuresson õppis samuti Kildu koolis, 
küüditati 1�4� koos vanematega Siberisse. 

Õppisin Kildu koolis aastatel 1943–1950. 1949. aas-
ta detsembri algul korjati õpilastelt J. V. Stalini 70. aasta juubeliks allkirju. 
Mina alla ei kirjutanud. Hakkasin nutma. Teatasin, et mina alla ei kirjuta. 
Põhjuseks ütlesin: “Stalin küüditas Aime Palmeose Siberisse!” Seepeale kut-
suti minu vanemad kooli. Direktor Herman Avent meenutas seda juhtumit 
veel oma pensionipõlves.

Kölerid ja Kildu

Mati Köhler 

Lõpetajs Kildu kooli 1�52., Viljandi II Keskkooli 1�5� ja 
Eesti Põllumajandus Akadeemia 1�61, 
õpetatud agronoomina. 
Töötas Tartu lähedases Miina Härma nim. kolhoosis.  
Kirglik jahimees.

Köhlerid asusid Lubjassaarele 1830. aasta paiku 
oma suure ja elujõulise perekonnaga. On ju ka maalikunstnik Johann Köhleri 
(Köleri) sünnikoht samas lähedal Kõõbral.

Peet ja Kai Köhleri 8. laps Andres sündis 1827. Johan oli 7. laps, sündis 
1826. ja suure pere 9. laps Liisa sündis 1832. aastal.

Kuna pere oli suur ning paljud läksid laia ilma rändama ja tööd otsima, jäi 
Lubjassaare talu peremeheks Andres.

1862. aastal sündis Andrese perre poeg Jüri. 1864. a külastas Lubjassaa-
rt perepoeg Johann – siis juba Peterburi tsaariõukonna kunstnik – kui peeti 
nn Lubjassaare salakoosolek.



133

KOOLIAJA MÄLESTUSI

Kuna Andres suri küllaltki noorelt, sai 
talu koduväiks Tõnis Kivikas. Jüri kasva-
des sai temast Lubjassaare talu peremees. 
Lubjassaare taluhoonete kompleks valmis 
aastatel 1880–1886. Talus oli hiljem 14 lüp-
silehma, 6 hobust, lambaid ja sigu. Põldu oli 
15–17 ha, ülejäänud 53 ha oli mets, karja-
maa ja võsa, mis hiljem tehti uudismaaks.

Aastatel 1900–1910 oli Vastemõisa val-
lavanemaks kaks perioodi järjest talupida-
ja Jüri Köhler. Sel perioodil sai alguse ka 
Kildu kool. Kooli uksed avati 1909. aastal. 
Jüri Köhler olevat koolile kinkinud seina-
kella.

Lubjassaare lastel tuli koolis käia 10 km 
kauguselt. Kooli tuldi tavaliselt nädalaks ja, 
kuidas kunagi, hobusevankri, reega või jalg-
si. Aga kõik Lubjassaare lapsed käisid Kildu 
koolis.

Jüri (seenior) abiellus endast 25 aastat 
noorema neiuga naabertalust Aavikult. Selle kauni daami nimi oli Anna Olev. 
Olevite suguvõsa oli ja on ka praegu suur.

Jüri ja Anna perre sündisid 3 poega: Jüri (juunior) 1910, Peet 1913, Juhan 
1922. Kõik Kildu kooli poisid. Edulisem oli Juhan, kes pärast Kildut õppis 
Viljandi gümnaasiumis. Õppetulemused olid väga head – kõik viied. Ta oskas 
mitut keelt.

Saksa okupatsiooni ajal tuli Juhanile käsk ilmuda Suure-Jaani kogune-
mispunkti, Saksa sõjaväkke tõlgiks. Meie koos emaga viisime Juhani hobuse-
vankriga Suure-Jaani. See oli ka viimane kord, kui teda nägime. Pärast sõda 
saime kirja, mis oli postitatud Inglismaalt. Nii saime kirjavahetusse Juhani 
abikaasa Reedaga, kes oli pärit Abja-Paluojalt. Ta teatas, et pärast sõda lõpe-
tas Juhan mitu ülikooli ja on praegu (1958) Standard Oil of Canada  peasekre-
täri abi. Neil on oma maja Ottawas, poeg Andres-Rein ja kaks tütart.

Perepoeg Peet sündis 1913. Pärast Kildu kooli lõpetamist õppis ta 
Viljandis. Värvati Nõukogude armeesse, teenis sõja lõpuni ja tuli 1945. aasta 
mais paljajalu Kura säärelt Lubjassaarde, jalad verised, aga ise täis elurõõmu. 
Pärast seda töötas ta kogu oma elu Pärnu Kaubandusvalitsuses pearaamatupi-
dajana.

Jüri sündis 1910 ja jäi Lubjassaare talu peremeheks. Sõjaväeteenistuse läbis 
Tartu ratsarügemendis 1930–1931. Ta oli hea ratsutaja, laskur, sai teenetemärke 
ja auhindu.

Vastemõisa vallavanem 
Jüri Köhler koos abikaasa Anna 

ja poeg Jüriga 1910. 
Johann Köleri kodukoht-

muuseumi kogust Lubjassaares.
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1937. aastal abiellus Jüri Metskülast pärit ilusa tüdruku Liisa Allmanniga. 
Lubjasaarde sündis viis last: Mati 1937, Elvi 1939, Elsa 1942, Linda 1945 ja 
Juhan 1947. Kõik jälle Kildu kooli õpilased.

Koolis käimine oli päris raske, see 10 km ei olnud kerge läbida. Kevadel, 
keltsa mineku ajal, tõmbas ema vankrit aisast, et hobusel oleks kergem, sest 
vanker jäi põhja peale kinni. Oli aegu, kui ema viis meid Viljandisse. Sidus 
lapsed nööriga kokku, et nad vankrist välja ei kukuks, sest tee Metskülast 
Viljandisse oli väga sant.

Minu isa Lubjassaare Jüri oli mees, kes tuli igast “sõjast” eluga välja. Kui 
oli oodata mingit jama, redutas metsas.

Küüditamise hirmus viisid isa-ema lap-
si ööseks metsa, lambanahkade ja palitute 
alla. Teinekord Hundimurru heinamaale, 
heinaküüni, heinte alla.

Hiljem oli Jüri Viljandi metsatööstuse 
kombinaadi meister, vahepeal ka vaigu-
meister, tööpiirkond Kilingi-Nõmmelt Lae-
va sooni. Ja jahimees oli ta ka.

Minu koolitee algus Kildul oli sõit 
hobusega tundmatusse kohta. See oli 
1945. aastal. Mäletan, et jalas olid mul ema 
kangastelgedel kootud hallid takused pük-
sid, mille värvliäär oli nii 10 cm laiuselt 
sinimustvalge, ja isa tehtud seanahast past-
lad. Nendega pidin käima kaks aastat. Kui 
kalossid sain, oli uhke tunne küll.

Internaadielu oli vaheldusrikas, kõik 
kartsid õpetajaid ja kurja direktorit. Aga 
krutskeid sai ikka tehtud. Seda mäletan, et 
viimaste klasside poisid olid nagu vanad 
mehed, suured ja tugevad, aga sõbralikud.

1952. aastal pidin Kildu kooli maha jätma ja otsima uut kooli kodust kau-
gemal. Tee viis Viljandi II Keskkooli, mis oli vahepeal ka Johann Köleri ni-
meline Viljandi II Keskkool. Lõpetasin selle 1957. aastal.

Sealt edasi läksin EPA-sse ning 1961. aastal suunati mind tööle Tartu lä-
hedale Miina Härma kolhoosi, kus töötasin 25 aastat ja 25 päeva. Nüüd olen 
diplomeeritud pensionär.

Elvi õppis samuti Kildul ja pärast lõpetamist läks õppima Olustvere põlluma-
jandustehnikumi agronoomiks. Selle lõpetamise järel töötas Läänemaal Lihula 
kandis Edu kolhoosis agronoomina. Hiljem tuli sealt tagasi kodukanti, Suure-
Jaani metsamajandisse puukooli, kus töötas pensionini.

Linda Köhler ja Mari Mäemees  
1959. a Kildu kooli lõpetamas. 

Linda Köhleri kogu.
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Elsa jätkas õpinguid pärast Kildu kooli õpinguid Viljandi II Keskkoolis 
ning sealt edasi läks inglise keelt õppima Tartu ülikooli. Seejärel oli Sürgavere 
Põhikooli inglise keele õpetaja, hiljem Kindla Tee kolhoosi raamatupidaja. Kil-
du koolis mängis Elsa kooli orkestris mandoliini.

Linda läks peale Kildu kooli õppima Õisu Piimandustehnikumi ja pärast 
tehnikumi lõpetamist asus tööle Tartu Piimakombinaati. Hiljem töötas aastaid 
Tartumaal Miina Härma nimelises kolhoosis laborandina. Lindast sai Lubjas-
saare talu uue põlvkonna Köhleri nime jätkaja. Lubjassaarel on alates 1830. aas-
tast elanud ainult Köhlerid.

Juhan asus pärast Kildu kooli lõpetamist õppima Viljandi kutsekooli. Selle 
lõpetamise järel tuli teenistus Nõukogude Armees, pärast sõjaväge oli Juhan 
Kõpu metskonna Vana-Veskil metsavaht.

Kildu kool minu mälestustes

Ivi Kaalep (Soolo) 

Kildu Mittetäieliku Keskkooli õpilane aastatel 1�44–1�50. 
Lõpetas Viljandi Pedagoogilise kooli 1�54. 

Töö kõrvalt lõpetas TRÜ eesti keele ja kirjanduse eriala. 
Töötas mitmes Viljandimaa koolis õpetajana, 

nüüd juba pensionil.

Rändaja, kui kord sa juhtud Kildul,
Väikest Kildu järve külasta siis sa.
Järve lained sulle jutustavad seda,
mida sõnad iial väljendá  ei saa…

“Kildu marss”.
Koolilapse laulikusse kirjutatud 

aastal 1950

Võtan mälestustekera ja hakkan Kildu kooli mõttelisse juubelivaipa oma 
triibukest kuduma.

Minust sai Kildu Mittetäieliku Keskkooli 2. klassi õpilane sügisel 1944. 
Kirjaoskuse võtsin kodust kaasa. Sotsiaalseid oskusi oli üksildases kohas kas-
vanul napilt, pealegi jäi mul esimene klass vahele. Kulus aega, enne kui taipa-
sin, et tark olla pole sugugi mitte alati tark.
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Millegipärast on mälestused algklassidest fragmentaarsed. Talvel elasin 
internaadis. Voodipesu ja söök toodi kodust. Vihkasin peedisiirupit ning ja-
gasin selle alati teistele. Õpilastele valmistati ka sooja toitu, aineid selleks 
tõid lapsevanemad. Majas oli elekter, voolu saadi Kildu veskist. Õhtuti olid 
õppimistunnid. Vanemad õpilased valvasid nooremate järele. Suuri korrarik-
kumisi ei mäleta. Pahandusetegijatel oli kindel koht. Nad pandi seisma kori-
dori kella alla. Korrapidaja-õpetajal polnud karistaja roll, pigem juhendas ta 
õppimist. Vabal ajal mängiti saalis ringmänge ning lauldi.

Kui magamistoas und ootasin, kostis tihti puhkpillimuusikat. Harjutas 
kohalik orkester Kildu Kuldne 7. Mõnus oli kuulata ka segakoorilaulu. Et aga 
vaatama minna ei saanud, ei teagi ma, kes juhatas, kas õpetaja Ants Varblane 
või direktor Herman Avent.

Kooli raamatukogus leidus ennesõjaaegseid teoseid, mis hiljem kõrval-
dati. Olen lugenud tõelisi haruldusi (nt Aaviku keeleuuenduslikud “Hirmu ja 
õuduse jutud”, mille lehekülgedest üle poole võtsid enda alla sõnaseletused). 
Pärast oli väga õudne pimedas kaevule minna…

Kildu päevil olin meeletu lugeja ning hilinesin mitu korda lihtsalt selle-
pärast, et istusin kooli minnes Volmrel kiviaia peale ja unustasin end ninapidi 
raamatusse.

Olid rasked ajad, sõda polnud lõppenud. Mäletan paanikat, mis puhkes, 
kui ema avastas, et olen toonud koju riidetäid. Peatäide vastu võideldi sa-
badilliäädikaga, ka petrooleumiga. Vist nende pärast maksiski koolis range 
kord – poistele kehtis nullsoeng kuni 7. klassini. Oi seda edevust ja peegli ees 
seismist, kui noormeestel juba midagi kammida oli!

1949. aasta. 6. klass. Kevadine koolivaheaeg. Küüditamise eelõhtul tu-
lime emaga Viljandist. Hobusega, nagu siis tavaline. Meist sõitis enne Savi-
kotit mööda veoauto. See polnud tavaline, sest autosid liikus teedel vähe. 
Ema aimas halba. Küüditamist oli kogu aeg kardetud ja mingi suuline info 
kindlasti liikus, sest järgnenud udust märtsipäeva mäletan eluotsani. Seisin 
hommikust õhtuni põhukuhja otsas ja vaatasin Volmre mäe poole. Kildu 
poolt tulev tee oli mitme kilomeetri ulatuses nähtav. Vanemad pakkisid ko-
dus asju. Ema tegi leiba. Mina pidin kohe jooksma ütlema, kui mingeid 
veokeid märkan. Õnneks neid ei tulnud. Nähtavasti polnud meie peale kae-
vatud.

Kui peale vaheaega kooli läksin, selgus, et mitte kõigil polnud nii hästi 
läinud. Meie klassist oli puudu kaks toredat klassivenda – Helmut Moorats ja 
Villu Kuresson. Õpetajad vaikisid ja ega keegi vist julgenudki otse küsida. 
Teave muidugi levis – nad on ära viidud… Küüditatud oli mu esimene klas-
sijuhataja Helma Praks. Ka Linda Leesmäe oli meile tunde andnud. Armas 
väike Helgi Konrad 5. klassist jäigi Siberi mulda. Aga seda sain teada palju 
hiljem.
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Küüditatuid oli rohkem, kuid halvav hirm sundis suud pidama nii õpilasi 
kui õpetajaid, sest keegi ei teadnud, kes võib järgmine olla. Aastakümneid hil-
jem rääkis Meldrette Hallas, et üks minu kirjand oli teda aidanud. Kolhoosi- 
teemaline kirjand, mis vabariiklikul võistlusel auhinna pälvis, näitas, et õpe-
taja on poliitilist kasvatustööd õiges suunas teinud. Pealegi leidus loos üks 
Sergei-nimeline tegelane…

See oli aeg, mil lapsed ja täiskasvanud teadsid täpselt, mida ja kuidas tu-
leb rääkida. Kuidas asjad tegelikult on, seda teati ka. Kui kellegi kohta öeldi, 
et ta on kommunist, tähendas see põlastust ja hukkamõistu. Õpiti sosinal rää-
kima ja külalisi kartma. Lapsi manitseti suud pidama. Enamik kodusid olid 
kindlasti eestimeelsed. Jõulukuusk oli meil alati õigel päeval toas.

Mäletan, kuidas ma kord tunnis meelega kehvasti vastasin. Mingi riik-
liku tähtpäeva puhuks anti meile padunõukogulik luuletus pähe õppida (vist  
Stalini sünnipäevaks). Parim lugeja pidi etlema kooli aktusel. Ema luges teks-
ti ja arvas: “Mina küll ei taha, et sa sellega esined!” Vuristasin siis nagu ma-
sin selle luuletuse ette, sain nelja ja olingi ebameeldivast kohustusest prii.

Kildu õpetajatest meenutan suurima soojusega emakeeleõpetaja Meldrette 
Hallast. Minu jaoks ideaalne pedagoog. Sõbralik, nõudlik. Ei mäleta, et tema 
tundides oleks korda rikutud. Võib-olla sain temalt impulsi sama elukutse 
valida. Imetlesin tema kõrget rullsoengut (sel ajal väga moes). Mäletan, et olin 
hirmus kurb, kui õpetaja hakkas kandma lihtsalt lahku kammitud juukseid.

Sügav lugupidamine kuulub direktor Herman Aventile. Tõeline maa sool. 
Sündinud koolimees. Imposantne, mitmekülgsete võimetega, autoriteetne 
ja soliidne. Muusikamees, koori- ja orkestrijuht. Väga hea joonistaja, tema 
kunstitunnid olid tõeliselt arendavad.

5. klassist kuni kooli lõpetamiseni oli meie klassijuhataja ning matemaati-
kaõpetaja Arnold Jürisson (Jürisoo). Kui sain esimese kahe selles aines, lausus 
ta etteheitvalt: “Ka sina, Brutus!” Õnneks taipasin, mida sellega öelda taheti. 
Jürisoo oli temperamentne, tema tunnid häälekad. Mäletan, et ta ähvardas 
laisku poisse: “Teid ootab Ahtme!” (Ahtmes oli tol ajal mingi tööstuskool.)

1950. aasta kevadel lõpetasime kooli ning pudenesime mööda ilma laiali. 
Lahkumisest on möödunud 59 aastat ja paljud meist rändavad juba teispool-
suse radadel. Aga usun, et meie kõigi jaoks oli Kildu eriline koht. Koht, kust 
kõik algas.
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1950–1960

Ajaviite tippalaks oli poistel lõuatõmbamine

Jaan Kundla 

Lõpetas Kildu kooli 1�55. aastal. 
Jätkas Viljandi II Keskkoolis. 
Lõpetas TRÜ kehakultuuriteaduskonna ja 
töötas kuni 2003. aastani 
haridusministeeriumis.

Kui mina poolkirjaoskamatuna (tundsin vaid tähti) Kildu kooli jõudsin, 
oli september 1948. Kool oli juba 39-aastane, mina kaheksane. Kodust Võllilt 
oli Kildu kooli viis ja pool kilomeetrit. Seda tuli 1955. aasta suveni käia, suu-
satada, kõige rohkem siiski tuhandeid kordi jalgrattaga sõita. Südatalvel sai 
oldud ka kooli internaadis.

Pärast Kildut viis koolitee mind koos klassiõe Marega Viljandisse II kesk-
kooli. Sealt edasi 1959. aastal Tartu Riiklikku Ülikooli arstiteaduskonna ke-
hakultuuriosakonda. Kuna õppimise kõrvalt olin ülikooli spordiklubi juha-
taja, siis pärast lõpetamist leidsin end Tallinnast, VSÜ Kalevi Kesknõukogu 
instruktori toolilt. 1965. aasta sügisest kuni 2003. aasta veebruarini olin hari-
dusministeeriumi palgal.

Õpetajatest
Koolijuhataja oli Herman Avent ja õppealajuhataja Linda Kimmel. Kooli-

juhataja ehk lastesuus dire andis meile joonistamis- ja muusikatunde.
Kildu kooli poisid-tüdrukud pandi kõik laulma ja pilli mängima. Ka mi-

nul tuli seda teha. Dire ise oskas hästi joonistada ja kõiki pille mängida man-
doliinist trompetini.

Avent oli autoriteetne õpetaja. Tema muusikaarmastus sai omaseks pal-
judele õpilastele. Paljudest tolle aja õpilastest said tuntud heliloojad, koori- ja 
orkestrijuhid või pillimehed: Tiit Lehto, Albert Pettinen, Rein Vendla, Aadu 
Vendla, Jaan ja Rein Arukask, Jaan Kimmel jt.

Legendaarsed kooliõpetajad olid tol ajal Ludmilla Ant ja Arnold Jürisson, 
kelle kooli- ja õpetaja-aastad ulatusid peaaegu tsaariaega. Ant minu klassile 
nii väga tunde ei andnud. See-eest õpetaja Jürisson küll. Tihti meenutas ta 
värvikalt oma koolipäevi. Endistel aegadel oldi ka vene keelt õpitud. Kuna 
ka siis oli sellega raskusi, siis “tõlgiti” pähetuupimisele kuuluvaid laule-
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luuletusi suupäraselt eesti keelde. Näiteks tolle aja riigihümni oli lauldes alus-
tatud fraasiga: poisid sõid rähna ära (bože tsarjaa hranii).

Autoriteetse olekuga õpetaja Jürissonil olid tänapäeval taunitavad peda-
googilised võtted üleannetute poiste ülekeeva energia taltsutamiseks. Kaaluta 
oleku tekitamine lahendas kiiresti sellise olukorra. Kõigele vaatamata Jüris-
son pikka viha ei pidanud ja kunagi ei löönud.

Legedaarseks sai karistus korra- ja muude rikkumiste eest – teise korruse 
kella all seismine. See oli mõneti nagu “auasi”. Kui juhuslik külamees pärast 
kooli küsis, kuidas sul täna koolis läks, tuli kindlasti lisaküsimus: kas täna 
kella all ka seisid? Ja kui oskasid jaatavalt vastata, olid tema silmis tegija. Kes 
ei oleks siis kooli ajal Kildu kooli kella all seisnud? Seal seisis ka tüdrukuid. 
Seismise korrektsust jälgis vahetunnil korrapidaja-õpetaja valvas pilk.

Klassijuhatajateks olid mul õpetajad Tirusson, Leivits ja Reiman. Pal-
judel õpetajatel õppisid ka oma lapsed Kildul: õpetaja Jürissonil, Hallasel, 
Varel, Maripuul, kooli hooldemehel Pettinenil. Papa Pettinenil oli omapära-
ne soomlaslik aktsent, mida poisid heatahtlikult jäljendasid. Lisaks perekond 
Pettinenile korraldas kooli heaolu ja toimimist majandusjuhataja Jaan Kütt. 
Kuuldavasti hiljem olevat ta represseeritud. Pahandus, mis oli seotud tema 
perekonnanimega, olevat alguse saanud ühest põdrajahi ühispildist. Olevat 
represseeritud ka tema lähedasi ja koolijuhatajat. Tegelikku süüd n-ö jumala 
ees ei olnud kellelgi. Aeg oli selline, nagu öeldakse.

Kildu kooli õpetajad ja koolitöötajad 1950/1951.
 Istuvad vasakult: õpetajad Ludmilla Ant, direktor Herman Avent, Meldrette Hallas, 

Arnold Jürisoo (Jürisson), Gladys Tirusson, Kalju Vare, Linda Kimmel.
 Seisavad: kooliteenija Peeter Pettinen, kokk Vaike Linkmann (Joandi), 
õpetaja Helgi Rohtung (Kaldve), majandusjuhataja Jaan Kivipõld (Kütt), 

õpetaja Miralda Vare, kokk Liisa Kalev, kooliteenija Anna Pettinen. 
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Härra Kütt-Kivipõld korraldas ka staadionimõõtu kooli spordiplatsi raja-
mist, selle avarust kadestati üle kihelkonna. Prooviti mitut käepärast jooksu-
raja kattematerjali.

Kütt korraldas veel kooli klassiekskursioone kolhoosi veoautoga. Meelde 
on jäänud automatkad Põhja-Eestisse, kus nähti Narva koske, põlevkivikae-
vandust, salapäraseid Sinimägesid, fantoomlinna Sillamäed. Aasta oli 1952.

Lõuna-Eesti külastu-
se aegu käisime Petseri 
kloostris. Eesti-Vene piiri 
kontrolljoont tähistas ta-
gasihoidlik A4 formaadis 
puutahvel eestikeelse kirja-
ga “NÕUK. VENEMAA”. 
Nüüd on Koidula rajajoone 
kandis uhkemad sildid.

1950. aastate algul täie-
nes kooli õpetajatepere 
paljude peaaegu meieea-
liste tütarlastega/poistega: 
Pruul, Velling, Pais, Jüris, 
Reiman, Leivits, Kaldvee, 
Kaaristo, Tekko. Nad olid 

eriharidusega aineõpetajad. Nende hulgas oli ka Tallinna Kehakultuuritehni-
kumi haridusega kehalise kasvatuse õpetaja Leili Pruul.

Spordiharrastus
Sport oli Kildul alati au sees olnud. Enne õpetaja Pruuli tulekut andsid 

kehalise kasvatuse tunde klassijuhatajad ja aineõpetajad. Esimesi spordinippe 
näitas meile Tõnis Leivits. Minu arust pärineb temalt ka laptuusarnase jook-
se-ja-viska mängu kirjeldus. Selle mängu harrastusest kujunes välja paras 
nuhtlus, täielik sõltuvus. Seda mängiti igal aastaajal, iga ilmaga, igal võima-
lusel. Laptuu tikkus varjutama ka rahvaste- ja võrkpallimängu.

Rahvaste- ja võrkpallimänge püüti mängida talvisel ajal II korruse suures 
koridoris, see oli meil tol ajal võimla eest ja nii peaaegu 90 aastat.

Kildu õpilaste loomupärane spordiarmastus ja avar spordiplats tegid 
meist kõvad tegijad-organisaatorid üle kihelkonna ja vabariigi, tuntud nimed 
on Viktor Müil, Leo Soolo, Enn Vare, vennad Lehtod jpt. Väino Johansoni 
viskekätt kadestas isegi Mart Paama.

Ise osalesin – rajoonitasandil isegi edukalt – kergejõustiku- ja suusa-
võistlustel. Edu vabariiklikel koolinoorte esivõistlustel tuli veel üks aasta 
oodata. Esimestel vabariiklikel kergejõustiku- ja suusavõistlustel esindasime 

Selle autoga GAZ 51 käidi 1950. aastatel 
kooliekskursioonidel. Kooli majadusjuhataja 

Jaan Kivipõld (Kütt) koos poiste Jaan Vendelini, 
Ants Joandi ja Enno Almanniga.
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tolleaegset Suure-Jaani rajooni. 1955. a vabariiklikel suusavõistlustel oli meid, 
kildulasi, rajooni võistkonnas kaheteistkümnest kaheksa. Võistlused toimu-
sid Rakveres. Meeldejäävad olid susla- ja pärisrongisõit ning ühismajutus  
Rakvere kirik-spordisaalis. Võistkonna treener oli Suure-Jaani keskkooli 
õpetaja Heino Reisberg.

Kildu kooli talvise internaadi ajaveetmise tippala oli poiste hulgas 
lõuatõmbamine ehk rippes käte kõverdamine. Ilmselt oli juba koolimaja ehi-
tamisel paigaldatud püüne peale lõuatõmbamiseks hästi sobiv, paraja paksu-
sega plank. Sobivad peopesajäljed olid juba planku sisse kulunud.

Plangul riputi ja lõuga üle planguääre upitati õhtul, kuni elektrivool ära 
kadus. Kool sai oma elektrivarustuse Kildu veski dünamolt. Kuigi ma olin 
lõuatõmbamises (aastaid hiljem saime tänu VTK-le teada, et see on rippes 
käte kõverdamine) oma üle 30 korraga päris kõva tegija, räägiti ka 35–36 
korrast.

Muudest tegemistest
Kildu veskist, kust tuli õhtuti-hommikuti kooli elektrivalgus, oli juba 

juttu. Vahetevahel õhtuti pikendasid ulakpoisid kõvera naela abil pimeaega. 
Kõver nael pisteti lihtsalt pistikupessa.

Veski tööd korraldas hr Tali, kelle lapsed Olev ja Valli olid ka meie kooli 
õpilased.

Ilbaku pool, endises meiereis, oli raamatukogu, mida mingil ajal juhatas 
Kaarma Eedi. Kaugemal oli kommipood, mille tegevust korraldas õpetaja 
Jürissoni pere.

1955. aasta jaanuaris võtsin ette suusasaabaste ostureisi Viljandisse, jala, 
läbi tuisu ja üle hangede. Saapad kaenlas, Viljandist bussiga Suure-Jaani ning 
sealt taas jala Kildule tagasi.

Midagi taolist kogesin veel 30 aastat hiljem. Sõitsin hilisõhtul Tartust  
Jõgeva suunas, kui Lähte kandis hääletas üks noormees, uhiuued suusad 
kaenlas. Kui juba koos jätkasime matka Luua metsakooli suunas, selgus, et 
kuulsa Luua kooli õpilane oli Tartus suuski ostmas käinud. Õhtul viimasest 
bussist maha jäänuna oligi ta jalgsi teel kodukooli poole. Sellest meie kohtu-
mispaigast oli Luua veel 30 km kaugusel. Jääb ainult lisada, et tegu oli Kildu 
kooli vilistlasega!

Muu isetegevuse kõrval tegid õpetajad-õpilased ka teatrit. Mul tuli püü-
ne peal püüda mängida noort Margust “Libahundis”. Minu etteaste koosnes 
paari lause lausumisest ja väikesest koerustükist vanaema (õpetaja Maripuu) 
vokiratta kallal: väike tuledemäng. Proovidel ja etendustel osalemise tõttu jäi 
“Libahundi” tekst aastateks meelde. Sellest oli palju kasu 1959. aastal, kui 
keskkooli küpsus- ja ülikooli sisseastumiskirjandi teemade hulgas oli mõle-
mal korral Kitzberg ja “Libahunt”. Loomulikult valisin “Libahundi” teema.
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Kildult kaasa võetud spordiharrastus ja -armastus on mul eluaegsed. 
Ühelt poolt sai ja jäi see elukutseks, ametiks. Kildu sportlik ettevalmistus tõi 
juba 1956. aastal mulle koolinoorte meistritiitli. Neid tiitleid tuli juurde kuni 
1959. aastani. Siis tuli edu jagada Hain Kinksiga.

Suviti tegelesin aerutamisega ja osalesin ka NSV Liidu koolinoorte spar-
takiaadidel (Riia 1957 ja Thbilisi 1958).

Suusatamisharrastus ja -huvi on viinud mind võistlema NSV Liidu üli-
õpilaste ja täiskasvanute meistrivõistlustele. Hiljem pealtvaatajana taliolüm-
piamängudele (Grenoble) ja MM-ile (Lahti), pannud jälgima kõiki suuremaid 
spordisündmusi raadio-teleka vahendusel 1956. aastast tänase päevani.

Võimla ehitusest
Oma võimlast unistati aastakümneid. Kui haridusminister Mait 

Klaasseni ajal võimla nurgakivi pandi, oli ta juba viies minister, kes järjepa-
nu oli seda üritanud teha. Et see alati ürituseks jäi, ei olnud ministrite häda, 
vaid üleliiduline suhtumine koolivõimlatesse. Haridusasutuste ehituskulusid 
kokku hoida sai võimla mõõtmete vähendamise või sellest ehitusest üldse 
loobumise arvel.

Kildu kooli õpetajad 1957/1958. 
Esireas vasakult: Arnold Jürisoo, Meldrette Hallas, Herman Avent, Maria Maripuu, 

Tõnis Leivits, Ludmilla Ant, Jaan Kivipõld (Kütt).
Tagareas vasakult: Heini Peet (Utt), Leili Reiman, Elvi Pais, Leili Adams (Pruul), 

Heljo Loim (Velling), Miralda Vare, Kapitalina Nurejeva. 
Meldrette Hallase kogust.
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Samaaegselt Kildu võimla ehitusega alustati suure hooga ka Kambjas – 
300-aastane Ignatsi Jaagu kool pidi saama uhke koolimaja. Kildu võimla 
oli järgmiseks õppeaastaks, sügiseks, valmis. Kambja kooli ehitus kiratses 
palju aastaid. Haridusehituse venimine on meil üpris tavaline. Kildu võimla 
tähtajaline valmimine oli õnnelik erand. Kõrvalseisjana, aga siiski nurgakivi 
panekul ja avamisel viibinuna julgen väita, et siin oli tegu õnnestunud mees-
konnatööga, mida juhtisid vallavanem Johanson, koolijuhataja Rünne ja maa-
vanem Seeder. Asjalik asjaajamine tagas tublidele Võru ehitajatele vajaliku 
kindlustunde ehituse rahastamisküsimuste lahendamisel.

Minu õpingukaaslased Kildu koolis

Pikkar Joandi 

Lõpetas Kildu kooli 1�5�, Viljandi 2. Keskkooli 1�62, 
EPA agronoomiateaduskonna 1�6�. 

Töötas Tartu ülikooli sotsioloogialaboris,
Eesti Põllumajanduse Akadeemias. 

Ühistu Tartu Viljasalv juhataja, majandusmagister.

Õppisin Kildu koolis aastatel 1951 kuni 1958. Olin 
Kildu kooli õpilane kokku seitse aastat. Eelmisel, 2008. aastal möödus kooli 
lõpetamisest 50 aastat. Sel puhul olime taas koos Kildu koolimajas ja mee-
nutasime oma õpinguaastaid ning tutvusime uuenenud koolimaja ruumidega. 
Võrreldes meie õpiaastatega on koolimaja muutunud nii siseruumide osas kui 
ka väljastpoolt. Praegused tingimused tunduvad olevat õppimiseks märksa 
paremad.

Kooliajast on kõige enam meelde jäänud klassikaaslased ja ka õpe-
tajaskond. Klassikaaslastest on meeles needki, kes jäid mingil põhjusel 
klassikursust kordama või lahkusid koolist elukoha muutumise tõttu. Meie 
klassis oli talulapsi Kildu ümbruskonna kõikidest küladest.

Mina olen sündinud ja suureks sirgunud Lemmakõnnu külas Naadi-
metsal koos klassikaaslaste vend Kõu Joandi ja onupoja Ants Joandiga. Sa-
mast Lemmakõnnu külast on olnud meie klassikaaslasteks Saima Rahuorg 
Vanajaagust, Maimo Riisenberg ja Urve Riismäe Seljakult, Marju Toomsalu 
Aukamaalt, Merike Raidma Ülessillalt, Tiit Seisler Tahult. Paul Toobal oli 
Paelamaa küla poiss, Linda Endres on pärit Sandra külast Piilult, Vello 
Sander Suitsnast ning Kalev Blokmann Soossaare talust.
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Illar Eensoo käis kooli Ilbaku külast Vanatoa ja Jaan Põder Kaasiku, 
Vello Kink Ketu külast Kummilaane, Hans Mikk Õhatu ning Jaan Vendelin 
Kolgata talust.

Kobruvere külast käisid kooli Enno Halmann, Rahno Hakkaja, Tiia 
Veldemann, Reet Kuri, Kalev Raabe, Jaan Paap, Jaan Paltsmar ning Vaste-
mõisa külast Jaan Andrei, Mati Johanson ja Arvo Lettens. Klassikaaslasteks 
on olnud ka Vastemõisa meieri tütar Linda Randmaa ning Vastemõisa kaup-
luse juhataja pojad Jüri ja Heldor Seeder.

Aino Änilane ja Anne Sults tulid klassikaaslasteks Metsküla algkoolist ja 
Tiia Nugis Ivaski külast.

Hilja Alliksaar, Valdeko Alliksaar ja Jaan Tirmann olid Liiduvere küla, 
Toomas Lohk ja Vello Soosaar Epra küla, Helle Soolo, Malle Jaakson, Valve 
Kimmel ja Lea Leinson Võlli ja Kibaru külade lapsed

Seitsme aasta jooksul on mul olnud Kildu koolis 43 klassikaaslast, nen-
dest 30 õpilast lõpetasid koos minuga kooli. Elavate hulgast on lahkunud 
Leida Tammerand, Rahno Hakkaja, Paul Toobal ja Kalev Blokmann.

Meie õpinguaastatel juhtis Kildu kooli Herman Avent, õppealajuhatajad 
olid Linda Kimmel ja pärast tema surma Maria Maripuu.

Esimeseks õpetajaks ja klassijuhatajaks oli Ludmilla Ant, seejärel oli 
kolm aastat järjest klassijuhatajaks Maria Maripuu ning viiendast aastast 
alates oli klassijuhatajaks ja eesti keele ning kirjanduse õpetajaks Meldrette 
Hallas. Meelde on jäänud ka õpetajad Miralda Vare, Tõnis Leivits, Maimu 

Leivits, Meeri Tekko, Heljo Loim, 
Leili Reimann, Heini Utt, Elvi Pais 
ning legendaarne Arnold Jürisson 
ehk papa  Jürisson.

Koolimajas elasid koolidirektor 
Herman Avent ja tema õde Alma 
Avent, samuti õpetaja Ludmilla Ant, 
õpetaja Miralda Vare ja kooliteenija 
Peeter Pettineni pere. Koolimajas oli 
internaat, tüdrukutel ja poistel olid 
eraldi magamistoad ning esiotsa ka 
eraldi söögitoad. Hiljem oli tütarlaste 
söögitoas õpilaste riidehoid.

Kooli internaadi elust mul erilisi 
mälestusi ei ole, sest ma olin seal vaid 
ühe öö. Internaadis olles jäin korra-
pidaja-õpetajale silma pärast öörahu. 
Hullasime ja vanemad poisid tundsid 
rõõmu sellest, et nooremad nende 

Kehalise kasvatuse õpetaja Leili Adams 
(Pruul) suusatunnis. Virve Varese kogu.



145

KOOLIAJA MÄLESTUSI

õhutusel valjult kasutasid ebatsensuurseid sõnu. Õpetaja Hallas kuulis seda 
hullamist ja kutsus mind õpetajate tuppa vestlusele. Selle vahejuhtumi tõttu 
otsustasin enam mitte kooli internaadis ööbida.

Käisin kooli jalgsi. Koolitee pikkus oli 3,5 km. Koolilastel tuli kooliteel 
vastutulijaid esimesena tervitada.

Koolis ei lubatud poistel kanda pikka soengut. Alles seitsmendas klassis 
võis olla pikemate juustega. Ei tea, kust oli võetud selline barbaarne komme 
ajada poiste pead nudiks.

Klassikaaslastega läbisaamine oli meil sõbralik ja heatahtlik. Ei mee-
nu, et meil oleks olnud suuremaid arusaamatusi poiste ja tüdrukute vahel. 
Mõningaid nahistamisi siiski võis esineda. Algklassis narrisin üht poissi, kes 
vihastas ja torkas mulle tuharasse kirjutussule. Õpetaja Ludmilla Ant viis 
mind enda eluruumi ja määris torkekohta joodiga. Sellest ei järgnenud mingit 
karistust kummalegi poolele. Rüselemisi tuli ette nendega, kes selleks põhjust 
andsid.

Halvustavaid hüüdnimesid kaasõpilaste kohta ei kasutatud. Minul endal 
oli kiusatus ülendada kaasõpilasi kindraliks, politseiülemaks, piiskopiks, 
sõjaministriks, välisministriks jms. Siinkohal maksab tõdemus, et see, kes 
teisele nime annab, ise seda ka kannab.

27. juunil 2008 said koolimajas kokku 1958. a lõpetanud.
Esireas vasakult: Helle Laas (Soolo), Malle Jakobson (Jaakson), Hilja Alliksaar 

(Solvig Hele Koidutäht), Merike Jussman (Raidma), Maimo Tomingas 
(Riisenberg), Valve Kaljus (Kimmel), Vello Soossaar.

Teine rida: Kevin Vello p. Kink, Linda Toomsalu (Endres), Saima Arus (Rahuorg),
Eevi Hintsalu (Kundla), Pikkar Joandi, Enno Halmann.

Kolmas rida: Valdeko Alliksaar, Vello Kink, Anne Sults, Arvo Lettens,
Tiit Seisler, Kõu Joandi. Valdeko Alliksaare foto.
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Meenub omapärane juhtum geograafiatunnist neljandas klassis. Õpetaja 
Meeri Tekko kutsus mind klassi ette vastama. Sattusin vastamise ajal ärevus-
se ja seda märkasid kaasõpilased. Keegi kohapeal tegi ettepaneku, et õpetaja 
ei paneks meie ministrile rahuldavat hinnet. Õpetaja omakorda ärritus, lõi 
vastu lauda kaardikepi pooleks ja kärgatas: “Mis minister sa oled, sa oled 
üks tühjade asjade minister!” Olen seda õpetaja ütlemist tihti meenutanud ja 
leidnud, et see ütlemine on hilisemaski elus paika pidanud. Eks neid tühjade 
asjadega tegelemisi on ette tulnud ka hilisematel eluperioodidel.

Kuuendas klassis andis meile algebratunde Arnold Jürisson. Kooli oli 
oodata inspektorit. Õpetaja Jürisson leppis minu kaudu õpilastega kokku, et 
kui tunni inspekteerimise ajal õpetaja hakkab õpilasi küsitlema, siis tõstavad 
kõik õpilased käe. Õpilased, kes arvavad, et nad teavad vastust, tõstavad pa-
rema käe. Need, kes vastust ei tea, tõstavad vasaku käe. Inspektor tuligi tundi 
ja õpilased tõstsid õpetaja küsimustele vastamiseks käsi. Väga häid hindeid 
oli papa Jürissoni käest peaaegu võimatu saada.

Õppimine oli algklassides kergevõitu ja tundus olevat mängulisem. Ala-
tes viiendast klassist muutus õppimine tõsisemaks ning raskemaks.

Kooli pioneerimaleva tegemistes ma ei osalenud, sest polnud pioneer. 
Viimastes klassides oldi meiega hädas seepärast, et keegi ei soovinud kom-
munistlikuks nooreks saada. Olime selle vastu terve klassiga, sest olime tead-
likud, mis juhtus meie lapsepõlves külaelus ja kuidas suhtusid juhtunusse 
vanemad. Kommunistlikusse noorsooühingusse astumine oleks tähendanud 
tõekspidamiste reetmist.
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Ma mäletan, et kirjutasin ka luuletusi3

Hilja Alliksaar 
(Solveig Hele Koidutäht)

Lõpetas Kildu kooli 1�5�. aastal.
Karma seaduste tundja.

Kooliminekuloost mäletan seda, et kui ma esi-
messe klassi läksin, oli mul madrusekleit ja kollane 
lint peas, hästi paksud pikad juuksed olid. Kui ma 
läksin, jäin hiljaks paar tundi, nagu minul kombeks oli, selle minu nime 
(Hilja Alliksaar) järgi. Ja kui ma kooli läksin, ütles üks suurem tüdruk: “Ilus 
tüdruk, tule istu minu kõrvale!” Võttis kohe käest kinni ja pani mind enda 
kõrvale istuma. Ja sellest ajast alates hakati mind koolis ilusaks tüdrukuks 
kutsuma.

Aga koolis oli nii, et ma suurt ei armastanud õppida, sest tahtsin looduses 
käia. Ma tohutult väsisin. Ja mäletan seda, et minu pinki kippusid alati poisid 
istuma. Nüüd ma saan sellest aru, et energia pärast. Ahistav oli see kool, see 
Kildu kool. Ma püüdsin sinna tihti mitte minna. Esimeses klassis jõudsin 
vahel viimasel tunnil kohale. Ma tahtsin olla looduses. Lihtsalt olin. Kus ma 
olin, seda ei mäleta, aga ma tean, et ma olin metsas. Keegi ei teadnud, et ma 
hommikul läksin ja ma jõuan, kui tunnid on läbi, kooli. Ma ei armastanud 
õppida innuga, ma õppisin nii, et sain vaevalt läbi.

* * *

Ja siis sai see koolipõlv selles Kildu koolis – selles pool-Tootsi koolis – 
mööda. Kokkuvõttes – mida ma sealt õppisin, teadsin kõike juba enne. Kir-
jutamist ja lugemist küll, füüsikas ma olin tugev, muidugi eesti keel kippus 
nõrgaks jääma. Ma tean, et matemaatikas ja füüsikas olin ma tugev. Ma ar-
mastasin neid seadusi või loogilisust või… füüsika on ju suur loogika. Ma ar-
mastasin füüsikat. Keemia mulle eriti ei istunud. Hiljem ma keemiat õppisin 
ka natuke, aga just füüsika oli mulle lähedasem. Imestati, et kuidas ma seda 
füüsikat nii kummaliselt jagan, väga-väga kummaliselt, ei osatudki sellele 
seletust leida.

Ma mäletan, et kirjutasin ka luuletusi. Esimene luuletus ilmus ka samal 
ajal ja seda märgati.

3 Väljavõtteid raamatust  Jaa, ma olin ühes eelmises elus Lydia Koidula…Tallinn, 2002. 
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Ja oli üks õpetaja, kes ei osanud mind elama panna. Ta oli väga irooni-
line minu suhtes. Aga teine õpetaja oli Maria Maripuu. Esimene õpetaja oli 
Antemova tookord seal Kildu koolis. Ta ei saanud lastest jagu, see oli mu 
esimene klass. Ja rikkus muidugi lapsed ära – igaüks tegi, mis tahtis, ja mina 
olin seal vaikselt omaette. Teised mürasid alati, tunnis käis müra ja mina istu-
sin alati üksipäini ja mõtlesin ikka seda maailma, kuidas seda parandada.

* * *

Mäletan seda, kui oli lastevanemate koosolek ja ema ei tahtnud kooli 
minna ja mind pandi rahvariietesse ja laulma ning see laul – “Kuku sa kägu 
kuldalindu, häälitsele hõbenokka“ –, see oli ülemöödunud sajandil minu enda 
kirjutatud. Nii et siis tuli ema ka kooli. Ja sai nende õpetajate käest jälle nahu-
tada, et laps ei ole nii ja naa. Aga laps lihtsalt varjas end.

1960–1970

Kildu koolilaste huvialad ja tembud

Aimur Joandi

Sündis 2�. mail 1�4�. aastal.  Lõpetas Kildu kooli 1�63, 
Olustvere Sovhoostehnikumi 1�6�, 
EPA agronoomiateaduskonna 
õpetatud agronoomi kutsega 1��2,  
seejärel töötas 16 aastat 
Eesti Põllumajandusmuuseumis teadurina. 
Teinud museoloogia-alaseid amatöörfi lme (“Lina” 1986 jt). 
1��0. aastast talupidaja. 
Huvialaks põllumajanduse arengulugu,
avaldanud selleteemalisi artikleid ja raamatuid. 

Kui paluti kirjutada Kildu kooli elust minu õppimise ajal 1955–1963, siis 
lubasin seda teha, kuid olin kohe hädas, sest midagi polnud meeles. See hirm 
ei kestnud aga kaua. Huvitaval kombel on mul alles hoitud kooliaja tasku-
märkmik, mida olen kogu elu endaga kaasas kandnud ja mille nüüd oma va-
nade asjade hulgast üles otsisin.

Märkmeid on tehtud 20. detsembrist 1961 kuni 26. jaanuarini 1962 enam-
vähem iga päeva kohta. Neid on nüüd ligi 50 aastat hiljem väga põnev lugeda.
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Paljut sellest ma ei mäletanuks mitte mingil juhul enam täpselt.
Nüüd, neid lehekülgi keerates, meenub siitsamast Soomaalt Lepakoselt 

pärit professor Jaan Lepajõe (1928–1999) väide: “Ükski kõrgkool ei suuda 
asendada algkooli. Algharidust ei saa asendada ükski kõrgharidus.”

Sanitaarsalk
Punase Risti salku ehk lihtsalt sanitaarsalku loodi pärast sõda nõukogude 

ajal igal pool, alates koolide algklassidest ja lõpetades töökohtadega. Eesmärk 
oli üllas – harida inimesi meditsiiniliselt, et nad oleksid võimelised kriisi-
olukorras suuremate õnnetuste puhul andma kiiresti esmaabi, päästes enne 
arstiabi saabumist elu.

Sanitaarsalkade vahel peeti võistlusi. Mõnel pool olid sanitaarsalklaste 
juhendajad väga head arstid, tippkirurgid jt. Õpetati mitmesuguste vigastuste 
diagnoosi ja esmaabi andmist – lahastamist, verejooksu sulgemist, elustamist, 
haavatu kandmist, uppuja päästmist jne.

Ka meie Kildu kooli punane salk, nagu me vahest ise endid hüüdsime, 
käis võistlustel. Mäletan, et neist osavõtt oli väga huvitav just seetõttu, et sai 
koolist väljas käia. Olime kõik ühe klassi õpilased.

Meile õpetati esmaabivõtteid, käisime rajoonivõistlustel. Meeles on võist-
luseelsed harjutused kooliruumides. Kahjuks juhendajaid-õpetajaid täpselt ei 
mäleta. Noor ja kaunis õpetaja Valli Tali oli vist.

Kildu kooli sanitaarsalk 1961. aastal.
Esireas vasakult: Margit Liht, Aimur Joandi, Andres Marand, Kiira Moorats. 

Teises reas vasakult: Asta Holtsmeier, Mari Kõpp ja Aita Vendla. Asta Tähe kogu. 
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Pioneerid Kildu koolis
Minu õpingute ajal ei olnud pioneeriks olemine vabatahtlik, enamik meist 

olid pioneerid. Üks poiss meie klassis ütles aga otsustavalt, et tema ei astu 
pioneeriks, ja midagi ei olnud teha. Nüüd vahest olen mõelnud, et kui kogu 
klass üksmeelselt oleks vastu olnud, mis siis oleks juhtunud.

Näiteks mu vend Pikkar polnud ka pioneer ja mitmed veel tema klassis. 
Kui aga lõpupoole nende klassis tuli komsomoli astumise küsimus ~1957–
1958, siis kogu klass oli vastu ja ka midagi polnud teha.

Pioneeride tegevus oli lastele siiski üsnagi vastuvõetav. Poliitikaga õpe-
tajad üle ei pingutanud. Pioneeridele õpetati eluks vajalikke asju. Eriti meel-
dejäävad olid kokakoondused ning mitmesugused spordi- või sõjamängud 
Kildu mägedes, Jaaniojal vm. 

Pioneeriiga algas 10. eluaastast ehk enamasti 4. klassist. Nooremate klas-
side õpilased võisid olla oktoobrilapsed.

Õpilaste poliitilise meelsusega seoses meenub, kuidas kord koju minnes 
teel poistega, endil pioneerirätid taskus, arutasime, mida tähendab vene-
keelne lühend СССР, eesti keeles NSVL. Üks poistest ütles, et see tähendab:  
Stalin s...s saba rõngas ja teine: Stalin s....s Siberi rongi.

Ega poisid neid lauseid ise välja mõelnud, ikka vanematelt olid kuulnud.

Kultuurhommik
Koolis korraldati meie ajal nn kultuurhommikuid. Need viidi läbi enne tun-

dide algust ja kestsid ehk vaevalt pool tundi.
Täpselt ei mäleta sagedust, aga arvatavasti oli see üks või kaks kor-

da kuus. Kooli kutsuti tuntuid või tähtsaid inimesi väljaspoolt. Ükskord,  
23. detsembril 1961, käis meid külastamas näiteks sotsialistliku töö kangelane 
Elmine Otsman. Väike tore naine rääkis soojalt oma elust.

Taskumärkmikus on mul kirjas: “Oli tähtis päev, kuna kooli käis külasta-
mas Partei XXXII kongressi delegaat E. Otsmann. Rääkis lühidalt oma elust 
ja väga vähe parteikongressi kõnest ja sealsetest ruumidest ning kohtumistest.”

Margikogumise haigus
1960. aasta paiku tekkis Kildu kooli poistel vähemalt meie klassis suur 

filateeliahuvi. Hakati marke koguma. Langesin ka selle huviala küüsi. Mul 
oli oma paarisajamargine kogu, õpilase kohta küllalt hea. Siis juba saadi ka 
sugulastelt välismaalt kirju, liikvel olid Soome, Rootsi, Kanada jm margid. 
Minu kodus leidus eestiaegseid kolme lõviga marke vanadel kirjadel jne. 
Marke osteti üksteiselt ja vahetati.

26. detsembril 1961 kirjutasin oma märkmikusse:
“NSV Liidu marke oli mul 169. Välismaa marke 48. Mu margikogu  

kasvab järjest. Poistel on nüüd jälle margi haigus. Mõned, kes enam haiged 
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ei ole, need müüvad oma jaod maha. Täna (25.) sain 20 või üle selle Liidu ja 
Soome ning Canada marke üldse kokku. Mul on plaan osta margialbum.”

Fotoring
Koolimaja teepoolses otsas teisel korrusel oli väike fotopimik suurendus-

aparaadiga, kus lahuseid segasime, pilte ilmutasime jne. Fotoringi juhendas 
õpetaja Tõnis Leivits.

Neljapäeval, 18. jaanuaril 1962 olen oma tolleaegsesse päevikusse kirju-
tanud: “Oli fotoringi koosolek. Õppisime tundma välklampi.”

Kildu kooli poistel oli ka raadiomeisterdamise huvi. Mul on meeles, et 
üks helgem poiss sel alal oli Andres Liht. Ilmselt sai tema innustust oma va-
nemalt vennalt Peetrilt, kes oli tehnikahuviline ja sel alal igati hakkaja mees. 
Ka mina sain hakkama detektorvastuvõtja ehitamisega.

Raadio-osi, tinutuskolbi, tina ja kampolit nagu fotopabereid ja kemikaa-
legi tuli käia ostmas Viljandist foto- ja raadio-osade poest. Raadio-osi ka 
vahetati omavahel. Raadiohuvi suunas samuti õpetaja Tõnis Leivits.

Kodulooring
Kodulooringi eesmärk oli ergutada õpilasi uurima oma kodukandi lähi-

minevikku ja varasemat ajalugu.
Selle kohta olen neljapäeval, 18. jaanuaril 1962 omaaegses päevikus kir-

jutanud: “Täna oli 6 tundi. Peale tunde läksime Tiitsule, vanu asju tooma, aga 
saime ainult kaks sirpi. Käisime Hans Kodresega, pidid tulema ka Ilumets ja 
Müil, aga ei tulnud.”

Kasvatage küülikuid
1960. aastate paiku propageeriti väga kooliõpilaste küülikukasvatust 

maakodudes ja taludes. See tegevus arvati olevat lapsele huvitav ja jõukoha-
ne. Oli välja antud mitu eestikeelset küülikukasvatuse raamatut. Need olid 
mul kodus olemas. Mäletan, et naabripoiss Jaaniga lähedalt Aukema talust 
pidasime plaane, kuidas küülikuid ikka rohkem ja paremini kasvatada. Ko-
dus ehitasin ise laudadest puure, mille mõõtmed sain raamatust. Vanem vend 
aitas ka puure teha ja hiljem õde loomi sööta. Üksvahe oli meil 50–60 küü-
likut. Sellist karja andis juba hooldada, suvel tuli iga päev mitu korda päe-
vas rohtu ette niita, joota, poegimist planeerida, iga päev puure puhastada, 
lõpuks ka loomi nahastada jne. Lugesime ja õppisime raamatust küülikute 
bioloogiat, haigusi, söödaratsioone, tõuge jm. Küülikukasvatus tõotas lisa-
teenistust.

Aga raha on alati ja kõigil vaja. Ühe suure hea küülikunaha eest võis sel 
ajal kokkuostus saada 3 rubla ringis. Nii võis juba mõne naha raha eest näi-
teks uued kingad jalga saada. Kokkuostus sai aga haruharva kõrgemat hinda, 



152

KOOLIAJA MÄLESTUSI

ikka leidis vastuvõtja kaubal mingi vea, kehva naha eest maksti alla poole 
rubla. Võrdluseks: leivapäts maksis Kildu poes 14 kopikat.

Küüliku nagu iga teisegi looma kasvatamine nõuab järjepidevat sihi-
kindlat tööd, milleks iga teismeline koolipoiss siiski suuteline ei ole. Paari 
aasta pärast mu huvi vaibus.

Meil oli kodus vana sõnnikulaut tühjaks jäänud. Ema surma järel 1960 
viidi sealt – endisest meie talu laudast – kolhoosi lüpsikari minema, sest 
polnud enam, kes talitaks ja lüpsaks. Lõpuks elasid mõned küülikud seal 
n-ö vabapidamisel, kraapisid urge, mõned jooksid ka õues ringi.

Kolhoos Tank
Sada ja rohkem aastat tagasi ehitasid lapsed paljudes taluperedes eluma-

jast eemale metsa alla nn karjapoiste maja, kus nad said omaette olla ja män-
gida, rajasid ka väikese aiakese, kasvatasid lilli jne. Lapsepõlvest on meeles, 
et kodus mängisime ühe vennaga ja onupoeg Antsuga kolhoosi, mille nimeks 
oli Tank. Vanem vend Ahto tehtud käru kandis nime “karotamm”. Ilmselt oli 
tegemist mehega, kes omal ajal võeti ametist maha ja kärutati Moskvasse. 
Vanemad vaatasid sellele mängule mõningase huumoriga. Meie pere oli külas 
viimane, kes astus kolhoosi liikmeks – alles 1953. aastal. Peres oli kaheksa 
last, vanemad tööl, eks siis lapsed mõtlesid omi mänge välja.

On meeles, kuidas meil käisid enne 1960. aastat sageli kohalik kolhoosi 
esimees ja isegi Suure-Jaani rajoonitegelased (üks Tiiveli-nimeline mees jt), 
et isalt nõu küsida. Isa ei olnud mitte niivõrd tegutseja, vaid pigem mõtleja 
või arutleja tüüp, ideede andja. Mäletan hästi ajast, kui olin umbes 10-aastane 
(enne 1960. aastat, sest alles oli Suure-Jaani rajoon), kuidas nad isaga õues 
kase all istusid ja vaidlesid, mil moel kolhoos paremini toimiks. Ega neil tege-
lastel polnud ka mingit ettekujutust põllumajandusest – kes oli erialalt kaevur, 
kes midagi muud, peaasi et 
oli sõjas võidelnud “õigel” 
poolel ja seejärel vägisi par-
tei poolt põllumajandusse 
suunatud.

Ühe ideena pakkus isa 
välja moodustada kompleks-
brigaade, mis tegelikult töö-
taksid ühistulisel põhimõttel 
ning selle liikmed saaksid 
oma tööle vääriliselt teatud 
osa toodangu müügitulust. 
Meeles on isa hoiatus: “Aga 
eraomandus pole ju lubatud!” 

Kooli töökoja ehitusel 1960. aastatel. Vasakul 
Anti Olev ja Raimond Kiivikas.
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Tiivel oli ideest vaimustatud ja ütles: “Ära karda, kui vaja, lähen Käbini juur-
de!” Hiljem moodustatigi NSVL-is kampaania korras kompleksbrigaade. 
Kuid, oh häda, nad välistasid ikkagi eraomanduse ja asi toimis vaid mõnda 
aega.

Suvel oldi jõudumööda heinatöödel ja sügiseti septembris käisid kõik 
Kildu kooli vanemad lapsed kooliajast kolhoosis kartuleid võtmas. Põldu ha-
rida ja loomi kasvatada on ju alati vaja, olenemata riigikorrast, et rahvas maal 
ega linnas nälga ei jääks.

Muusika, internaat ja tantsuõhtud
Puhkpilli harjutasime ka hommikupoolikuti ühe suure söögitunni ajal –

söögitunde oli kaks, sest kogu kooli õpilased ei mahtunud korraga lauda. Mul-
le meeldis pillimäng vist sel ajal väga. Miks muidu olen kolmapäeval, 27. det-
sembril 1961 märkmikku kirjutanud: “Pasunat harjutasime. V. J. kahekesi, tei-
sed ei viitsinud, ajasid tüdrukutega juttu /.../ Õhtul ma ütlen poistele, et tulgu 
nad pasunat mängima, siis on nad vasta /.../ Meie koori on järele jäänud kaks 
pealmist hinge. Need on J. V. (Jaan Vendla – A. J.) ja mina /.../ Direktori (siis 
juba Evald Lagle – A. J.) käest küsisin, kunas meil puhkpill täielikult peale 
hakkab. Ütles: “Järgmine poolaasta.” E. Laglel, tal on sekeldusi palju ja ma 
saan aru, aga siis võiksime meie, poisid, ise kätte võtta iga päev tundide lõpus, 
aga ei ole kellelgi tahet....”

Paljud lapsed elasid kodudes, mis paiknesid koolist paarkümmend või roh-
kem kilomeetrit eemal, näiteks Härma, Käära, Kibaru ja Kuusekäära ümb-
ruses. Sealt tõid vanemad neid kooli talvel hobusereega, aga ka külgkorviga 

Käib töö ja vile koos. Kes tunneb ära murumütsis poisi?
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mootorrattal ja vist sõjaaegsel villisel GAZ Ai-Ai mootoriga jne. Lapsed jäid 
kooli mitmeks nädalaks.

Ka mina ööbisin internaadis, kuigi kodu oli ainult kolme ja poole kilo-
meetri kaugusel. Internaadis olid voodikoht ja magamisvarustus ning toit ta-
suta ehk riigi kulul. Seal oli päris huvitav olla. Valitses küll üsna kõva kord, 
olid kindlad õppimistunnid, hommikuvõimlemine, harjutati ka pilli ja korral-
dati tantsuõhtuid.

Näiteks pühapäeval, 7. jaanuaril 1962 olen kirjutanud: “...Õhtul oli Kildul 
pidu. Näärivana. Ma sain ka paki. Pidin mängima trombetit. Klahvid olid ära 
ja mängida ei saanud, mängisin viiuliga, ühe s..a loo kõõgutasin välja ja seegi 
pill oli häälest ära.”

Ja neljapäeval 11. jaanuaril 1962 kirjutasin: “Jäin internaati. Õhtul oli tant-
suõhtu. A. M. (Andres Marandiga – A. J.) alati plaksutasime ja olime peaaegu 
ainsad “mehed” tantsijad. Dire ajas meid tantsima. Meie ütlesime: Tüdrukud 
ei tule, annavad korvi.” Dire (Evald Lagle – A. J.) ütles, et me mingu ja plak-
sutagu, ta vaatab. Nii kui meie plaksutasime, tüdrukud vandusid, polnud seal 
kedagi pikemat juttu: ei julgenud enam korvi anda.“

Koolil oli võrdlemisi hea raamatukogu, internaadis olles loeti suure hu-
viga. Eriti nõutud muinasjuturaamat “Üle õue õunapuu” loeti ruttu kapsaks, 
tuli uued raamatud tuua. 

Vägivald, õnnetused, tembud
Lapsed olid üldiselt väga sõbralikud ja kokkuhoidlikud. Koolivägivalda 

praegusaja mõistes minu ajal Kildu koolis ei esinenud, kuid väikseid kokku-
põrkeid küll. Lapsed on ju ettearvamatud.

Kulbi rabamine lõppes lööminguga
Kildu koolis olid piklikud lõunalauad. Ühe laua äärde mahtus vastakuti 

oma paarkümmend õpilast. Kord söögisaali laua äärde jõudes haarasin kulbi. 
Üks teine, vist ikka minust vähe vanem, ka hästi elav poiss haaras samuti kul-
bist ja lõi mind pähe, mina teda hammastesse, oli palju pahandust. Jalamaid 
kutsuti meid kantslisse, leiti, et mõlemad on võrdselt süüdi. Õppeveerandi kor-
ralikkuse hinne alandati temal kolmele vist seetõttu, et ta sai rohkem kanna-
tada, minul kahele. Hiljem hakkas mind silmas pidama direktor, mitu korda 
kutsus just nagu asja eest, teist taga kantslisse, kus igaks juhuks noomis jne.

Selgesti on meeles seik, kui kord alles väikese teise või kolmanda klassi 
poisina seisin koolitrepi välisserval, näoga ukse poole. Äkitselt tormas üks 
minust rohkem kui pea jagu pikem ja hulga vanem hästi elavaloomuline poiss, 
tuntud mürtsumees, koolimaja uksest hooga välja ja otse minu peale, tõuga-
tes mind nii, et ma lendasin suure kaarega, selg ees, üsnagi kõrgelt trepilt 
alla, peaga vastu kõva maad, nõnda et hambad plaksusid. Sain väga tugevasti  
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haiget, riided olid määrdunud. Õpetajad vist ei märganud, igatahes ma ei mä-
leta, et sellest pahandust oleks tulnud. Kui aga õpetajad oleksid teada saanud, 
siis oleks vanemat poissi kõvasti nahutatud.

Ainuke karistus koolis minu mäletamist mööda oli see, et korrapidaja-
õpetaja pani mürtsumehe vahetunni ajal või internaadis õhtul mõneks ajaks 
II korruse koridoris oleva seinakella alla seisma, kaasõpilased käisid temast 
siis mööda. Oli mitu poissi, kes üsna tihti seal seisid, täpselt ei mäleta; küllap 
seisin ise ka paar korda.

Hundinuiasõda
22. aprill, Lenini sünnipäev. See oli üks tähtis päev, peeti pioneerikoondusi 

ja lauldi: “Suur Lenin, sa olid üllas, nii hoolitsev, tark ja hea, meid lapsi sa võ-
taks sülle ja silitaks hellalt pead..” ja võib-olla ka muid laule. Ega meie siis veel 
aru ei saanud, kes see Lenin selline oli — abstraktne kuju, jumalus või mis?

Aga osal poistel, nende hulgas minul, oli saanud tavaks just selle päeva 
õhtul pärast koolitunde minna Kildu veskijärve pärasse puude ja põõsastega 
varjatud kohta igal aastal esimest korda ujuma. Seal polnud järvekallas mitte 
soine, vaid juba kõrgem, kõva kaldaga, ja juba kitsam, jõe moodi. Tegelikult 
see ongi paar kilomeetrit eemalt Tamme veskijärvest Kildu veskijärve suubuv 
ülespaisutatud oja.

Tavaliselt paistis aprilli lõpul juba ilus soe päike. Nii ka sel päeval. Õhk 
oli juba küllalt soe, vesi muidugi veel mitte, ikka vast alla 10 kraadi. Käisime 
seal, kus vesi oli jäävaba, ujumas ära, vist Arvo Müil, Agu Vainula jt olid ka. 
Pärast ujumist hakkasime mängima sõda hundinuiadega, mida järvepäras lei-
dus piisavalt. Moodustati vastaspooled ning hakati kuivanud hundinuiadega 
üksteist tolmutama. Jäin vaenlase (Arvo Pettinen) suhtes tuule alla ja olin sun-
nitud taganema. Ei märganud tema ega mina, kuidas ma taganesin veel sula-
mata rabeda jää peale ja langesin üle pea vette. Aga lipsti aidati mind jääsupist 
välja. Siis väänasime poistega riideid kuivaks, natuke tuulutasime neid päik-
sepaistel kuuseoksal, olin alasti, aga kohe valmis kiire otsus – ruttu märjad 
riided selga ja jooksuga koju. Nii ka tegin. Ligemale neljakilomeetrise sörgi 
järel olin kodus, nahk higine. Kuum tee sisse ja ruttu voodisse teki alla. Hom-
mikul läksin kooli ja ei tulnud nohugi. Isa ei märganud muidugi midagi, kõige 
vanem vend küll küsis, et kus sa riided märjaks tegid. Vastasin, et kukkusin 
tee peal üle kraavi hüpates sisse. Ta ei ütelnud midagi, vaatas vaid imelikult ja 
mõtles vist, et siis peaksin ju porine olema. Hiljem oli asi temani kusagilt ikka 
välja jõudnud. Ta naeris ja ütles: “Poiss, kurat, luiskasid mulle...”

Kord hakkasime ühe minust kaugemal elava sõberpoisiga koos koju min-
nes tee peal hirmsasti millegi üle vaidlema. Alla ei andnud kumbki. 

Siis võttis tema taskust välja tinast valatud omatehtud sõrmenukid, koolis 
äärmiselt keelatud asi, ja koputas mulle mitte küll täishoobiga, aga siiski üsna 
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tugevasti lagipähe. Oli väga valus. Ära ikka mine tühja asja pärast ägedaga 
vaidlema...!

Sutskar
Paaril-kolmel poisil oli kombeks minna õhtuti internaadis olles Kuudi 

talu poole kaugemale soo äärde lepikusse või Kildu mägedesse suure metsa 
alla, et seal paugutada sutskarit. See oli mõistagi kõvasti keelatud nii õpeta-
jate kui vanemate poolt.

Sutskar või sutspüss, eestlaetav püss, tehti mõnest peenikesest, kõige pa-
rem kui vasktorust. Ei võinud olla keeratud toru, sest see lõhkes kohe. Mida 
jämedam toru, seda ohtlikum oli, sest laeng oli suurem.

Toru üks ots tambiti kahekorra, toru alla, keeratud otsa poole kinnitati tu-
gevasti mingi kaba, püssirohulaengu kohta puuriti või viiliti väike ava, kuhu 
sai puust kaba küljes oleva traadist aasa taha pista tuletiku. Sihtimise ajal 
tõmmati tikk tikutopsist põlema. Käis paras pauk. Mingi laeng, paar haavlit 
või kartetš oli ka ees, sai märki lasta. Üks poiss oli aga oma näo ja otsaesise 
ära lasknud, sest toru ots polnud piisavalt kindlalt kinni keeratud ning osa 
laengust paiskus sihtijale näkku. Äärmiselt ohtlik temp, poiste jaoks põnev 
asi. Mina sutskarit ei teinud, sest mu vanematel vendadel, kes olid juba jahi-
mehed, oli kodus püsse küll.

Jalgrattaga lehmaketist üle ja uppi
See juhtus kooli lõpupäeval, kas enne lõpuaktust või pärast seda. Kellelgi 

poistest oli kaasas pudel veini. Otsustasime selle kamba peale ära juua staa-
dioni taga lepikus. Sõitsin sinna jalgrattaga. Oma veiniraasukese ära rüüba-
nud, möödusin tagasi sõites üsnagi hoogsalt spordiväljaku kõrval aasale keti-
tatud, vist kooliteenija Pettineni lehmast liiga ligidalt. Lehm ehmus ja kargas 
eemale, oma kaelaketti pingule tõmmates just minu ratta pedaalide kohalt. 
Lendasin suure kaarega ninali, esiratas kaheksaks. Kuna maandusin hästi, 
suurt haiget ei saanud ja pidu pidamata ei jäänud. Õhtul hilja läksin koju, ratas 
kaenlas.

Veel koolipoisi märkmikust

Aastavahetus 1961/1962
Reede, 22. XII 1961.
Hommikul ajas meid üles A. L. (õpetaja Leili ,Adams, – A. J.). Õpetajatest 

oli hommikul korrapidaja M. Leivits, tundide ajal kuulasin hästi.
Kirjutan, tuleb parajasti /.../ minust tahapoole istuma. Räägib: Käisin jär-

ve peal ja I. J. kukkus perseli, oli kalossidega jää peal liugu laskmas. Jutt 
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kandus üle järve peale. Ma ütlesin, et pole ennem uiskudel olnud. Ükskord 
2 aasta eest olin 10 min umbes uiskudel, kukkusin maha, siis võttis isu ära. 
Küsisin A. M. käest uiske. Ta lubas. Järve peale sain ilusti. Seal sõit edenes 
päris hästi. Hakkasime ära tulema. Oli tegu, kui ma sealt kooli juurde sain. 
Kui olin uisud ära võtnud, oli sääke tunne, nagu mul jalad käiksid kogu aeg 
vinta-vänta all.

Kooli ajal tegelesime aktiivselt spordiga, talvel võisteldi omavahel suusa-
tamises ja me käisime Kildu järve jääl uisutamas. Kildu mäel oleval “tramp-
liinil” harrastati suusahüppeid, kevadel korraldati kergejõustiku spordipäe-
vi, vabal ajal mängiti kooli staadionil jalgpalli ja laptuud (lätut) jm.

Laupäev, 23. XII 1961.
Äratus, võimlemine, pesemine, õppima, sööma, siis kultuurhommikule. 

9.00 tundi /.../.
Esimene tund oli matemaatika, ei küsitud. Muide, üks imelik juhtum oli 

veel. Hommikul (T. Leo) ei tahtnud magamistuba pesta, mina oleksin pesnud, 
kuid tema ei tahtnud. Pidime pesema 3. vahetunni ajal. Pesime, kuid pidime 
uuesti pesema, kuna tolmu ja prügi oli maha jäänud. Pühkisime ainult.

Lõunaks oli tangusupp, leival kilu.
Esmaspäev, 25. XII 1961.
Äratus: võimlemine, pesemine, õppimine, söök jne. Tundides mind ei kü-

situd. Tõnis Leivits oli nagu pahas tujus. Mind sõimas (s.t noomis valjult –
A. J.) mitu korda. Peale kuuendat tundi oli näidendiproov. Täna pidin ka näi-
dendiasju koju tooma minema ja sööjate kirjas ma ei olnud. Küsisin Adams 

Lehekülg Aimur Joandi päevikust. A. Joandi arhiiv.
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L. käest, kui proov oli läbi, kas ma süüa saan, et nüüd juba söögitund käes. Ta 
ütles, et võid küll. /.../ Läksin koju. Magama kell 10.00.

Kolmapäev, 27. XII 1961.
Hommikul tõusin kell 7.00. Isa käest küsisin 5 rbl ülikonna pükste raha. 

Hommikul kooli tulles nägin musta Pobedat ukse ees. Lähen sisse koolima-
jasse, näidendi jaoks vibu ja nooletupp käes. Üks võõras mees tuli söögitoast 
välja. Need olid inspektorid (intsid – A. J.). Matemaatika oli esimene tund. 
Mind õp. Leivits küsis, ma ei osanud. Kahte ta vist sisse ei pannud. Võib-
olla pani ka. Vene keele tunnis oli naine inspektor. Peaaegu kõik ei osanud. 
A. Esna puges intsi ees (küllap see ühele pahale õpilasele tundus nii – A. J.). 
Veel käis geograafia tunnis. Seal mind ei küsitud. Inglise keele tundi ka ei 
tulnud. Siis oli veel laulmise tund. Pärast seda näidendiproov. Proov või üldse 
meie mängimine oli halb, nagu Maimu Leivits ütles: “Kas või nuta.” /.../ Õhtul 
oli korrapidaja Adams Leili. Erilist ei juhtunud.

Pasunat harjutasime V. J. (Vendla Jaaniga – A. J.), teised ei viitsinud, aja-
sid tüdrukutega juttu. Ma ütlen, et tulgu nad pasunat mängima, siis on tema 
vasta. Kõige rohkem on J. Köhler, siis Pettinen A. Mul on selline arusaamine, 
et nendega (nad on alati tüdrukute juures klassis ja ajavad juttu) on midagi 
juhtunud. Paljud on vist L. V. (Virve – A. J.) armunud ja nüüd tahavad talle 

meeldida ja ei tule pasunat mängima. Meie 
koori on järele jäänud kaks peamist hinge. 
Need on J. V. (Jaan Vendla – A. J.) ja mina. 
Ma ei või kindla südamega öelda, et mina, 
aga ma arvan. Direktori käest küsisin, kunas 
meil puhkpill täielikult peale hakkab. Ütles: 
“Järgmine poolaasta.” E. Laglel, tal on sekel-
dusi palju ja saan aru, aga siis võiksime meie, 
poisid, ise kätte võtta iga tundide lõpus, aga 
ei ole kellelgi tahet. Mulle teevad kõige roh-
kem vaeva orkester, matemaatika ja see, et 
A. Marand on minu peale vist vihane, mina 
muidugi ka tema peale... (täpselt ju ei mäle-
ta, aga küllap me olime Andresega mõne neiu 
suhtes rivaalid, sel ajal – A. J.).

Neljapäev, 28. XII 1961.
Hommikul äratas H. Loim. Täna tundides 

ei küsitud. Matemaatika oli teine tund, peale 
seda läksime Lepiku mägedest läbi. Ma ar-
van, et teen sellest plaani.

Osa poisse läksid teelt kõrvale. Kuu-
sed leidsime Kösti poolt. Päris Kösti juurest 

Aimur Joandi koolieas 
1963. aastal. Foto tegemine ei 

olnud lihtne. Kõigepealt oli vaja 
isalt raha küsida Viljandisse sõi-
duks ja juuksuri juures soengu 

tegemiseks. Pildistamine maksis 
samuti. Lips oli saadetud 

vanematele Rootsist. 
Aimur Joandi kogu.
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mitte, vaid sealt, kus Mägi elab. Tulime kooli juurde. Tõnisel oli aparaat ka 
ühes, Kiiev 4. Tegi pilte. Koolimajja jõudsime kell 2.00. Lõuna. Näidendiproov. 
Kell 3.20 sõitsin bussiga Vastemõisa. /.../ Jõudsin kooli juurde hilja. Mängisin 
viiulit. Tantsuõhtu. Totsi (Virve hüüdnimi – A. J.) tantsima ma ei võtnud. Õh-
tul oli neid korrapidajaid palju. A. Lagle oli, E. Adams oli, H. Loim oli.

Reede, 29. XII 1961.
Saime pool tundi kauem magada. Hommikul õppimise tundi kas oli või ei 

olnud, see oli nii arusaamatu.
Tunde ei olnud. Korrastasime saali ja lava, tegime ka näidendiproovi pä-

rast söögitundi. Saime tunnistused, läksin koju. Panin uued riided selga ja 
tulin tulema. Kella 6.00 ajal olin seal. Kildul. Viitsin niisama aega. Kell 7.00 
hakkas peale. /.../ Näidend läks halvasti, kuid rahvale jäi minu arust hea mul-
je! Grimmi pesime maha Vare köögis. Õhtul pärast näidendit tuli näärivana 
(Soosaar). Ma sain ühe marmelaadikarbi (Mann), Viivilt veel ühe raamatu 
““Vitjazil” Vaikse ookeani saartele”.4 Õhtul ma ei tantsinud. Pidu tundus mul-
le kehvana. Kooli juurest tulin ära kell 1.45, koju sain 3.15. Müts oli kadunud. 
E. Lagle andis oma vana mütsi. Koju jõudsin, jõin 1 l õlut ja läksin magama.

Pühapäev, 31 XII 1961. Vana-aasta viimane lehekülg.
Hommikul tõusin kell 9.30. Sõin. Einetamise aeg tuli Soo H. meile ja 

tõi mulle kirja Puda V. käest. Aadress Haapsalu raj. Kirbla s/jsk. kolh. Uus  
Kasari V. Puda.

Head uut aastat !
Helmi Soo oli meie vahetu naaber, umbes 150 m eemal Pikapajult, üksik 

vanem naine, pidas lehma, tegi võid, millega küpsetas imehäid kooke, tõi 
vahest meile lastele ka.

Valter Puda oli mu parim kooliaja sõber sel ajal. Nende pere kolis Savi-
mäe talust ära kusagile Läänemaale. Savimäe all oli sel korral vesine maa, 
mättane ja põõsane, seal pesitses palju tetri, käisime neid laskmas ja seadsi-
me magistraalkraavile üles tõhulõksu.

Savimäe all, selle läheduses, oli Härjamurru talu, kust on pärit hilisem 
hea Sakala ajakirjanik, nüüdseks manalamees Endel Roosimägi. 

Hakkasin kirja kirjutama kohe. Kui ma kirja valmis sain, lugesin ta 
läbi ja panin ümbrikku. Ma läksin Uko ja Kõuga jahile. Õhtul läksid poisid 
Kasarisse maskipeole. Ants oli Miki-Hiir, sai esikoha. Ta oli Kasaris nalja 
teinud hirmust moodi. Kõik olid naernud/.../.

Kolmapäev, 17. I 1962.
/.../ Maimu Leivitsa inglise keelt ei olnud, kuna ta oli haige. Pilte, väärtus-

likke, tegin kümme. Läksin koju. Viivi tegi vorste. Kodus midagi ei teinud. 
Pidin jänese viima Jaani juurde, et paaritada, aga ei läinud, midagi erilist ei 
teinud.
4  Jevgeni, Kreps. “Vitjazil” Vaikse ookeani saartele. Tallinn, 1961.
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Neljapäev, 18. I 1962.
/.../ Täna oli ka tantsuõhtu, kahju, et ma sinna ei jäänud. Oli fotoringi 

koosolek. Õppisime tundma välklampi. Muide, ma olen koolis sel aastal juh-
tivatel kohtadel. Kodulooringi esimees, fotoringi abiesimees. 8. III vist on 
klassiõhtu, nagu täna räägiti.

Reede, 25. I 1962.
Käisime Viljandis teatris. “Igavesti haldjad palmid”, tore näidend oli.
Laupäev, 26. I 1962.
Metskülas peol näidendit mängimas. Saime päris head raha, 40 kop. pilet, 

24 rbl. ümber. Õhtul sai tantsida mis kole, nii et jalad valutasid. 
Tantsule kutsusin õpetajad Elvi ja Leili Adams, tüdrukud, Aita, Asta, 

Mari, Virve jt.

Kevad kordub jällegi, ilus kooliaeg ei iialgi!

Virve Vares (Licht)

Õppis Kildu koolis 1�55–1�63, 
lõpetas EPA 1��1. 
Töötas J. Gagarini  nimelises Näidissovhoostehnikumis. 
1��3. aastast elab ja töötab Põlvamaal. 

Olen sündinud viielapselises perekonnas kolmanda 
lapsena. Minu neli õde on samuti haridusteed alusta-
nud Kildu koolis ja kolm neist ka lõpetanud. Kõige va-

nema õe elutee katkes noorelt. Isa Albert Licht (sündinud 1916) lõpetas Kildu 
kooli 6. klassi enne 1940. aastat.

Oleme esimene lend (1963), kelle õpingud Kildul kestsid kaheksa koo-
litalve. Kooliteed alustasime 1955. aastal Kildu seitsmeklassilises koolis. 
Esimesse klassi tuli meid kokku 45 õpilast. See oli viimane nii suur klass, 
klassijuhataja oli õpetaja Elvi Pais. Näärivaheaja järel, jõulusid meil ju ei ol-
nud, poolitati meie klass kaheks. Minu klassijuhatajaks sai õpetaja Heini Utt, 
abielus Peet. Hiljem ühinesime jälle üheks klassiks, kuid millal, seda enam ei 
mäleta. Mida vanemaks saime, seda ühtsemaks kollektiiviks muutusime. Meie 
kooli astudes oli direktoriks Herman Avent – väga musikaalne mees. Tema 
juhendamisel tegutses koolis vägev puhkpilliorkester. Samuti leidis ta aega 
juhatada täiskasvanute orkestrit väljaspool kooli.
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Meenutades ilusat kooliaega, tuleb meelde nii üht kui teist. Olin koolis 
küllaltki elav tüdruk. Armastasin väga tantsida. Viiendas klassis andis eesti 
keele ja kirjanduse tundi eakas õpetaja Maria Maripuu. Olin jätnud päeviku 
kaante vahele ühe selleaegse moodsa tantsu – lipsi – laulusõnad. Vastasin ilu-
sasti viiele. Päevikusse hinnet pannes leidis õpetaja need laulusõnad. Moraali 
lugemine on mul siiani meeles, kuid isegi praegu tundub mulle, et midagi hal-
ba polnud ma teinud. Ainuke viga oli, et laulusõnade asukoht oli vale.

25. november oli kadripäev. Olime vist seitsmendas klassis. Mina, Aita, 
Ille, Andres ja Aimur läksime küla peale kadrit jooksma. Kõik olime ühe kan-
di lapsed. Teiste hulgas külastasime ühe õpetaja kodu. See õpetaja rääkis koo-
lis meie kadrijooksust. Koolis meie üritusele hea pilguga ei vaadatud. Erilist 
tähelepanu sellistele tähtpäevadele tol ajal ei pööratud.

Olime tõeline isetegevusklass. Näidend “Nukitsamees” oli selgeks õpitud, 
sellega esinesime koolipidudel ja ka väljaspool kooli. Viimases, kaheksandas 
klassis, kogusime raha ekskursiooni jaoks, ekskursioon jäi aga ära.

Meie lõpetasime kooli direktor Evald Lagle ajal. Klassijuhataja oli Aino 
Lagle ja õppealajuhataja Edgar Mitt. Lagle perekond lahkus peagi meie koo-
list. Direktoriks sai Edgar Mitt.

Minu jaoks olid kõige meeldejäävamad õpetajad Edgar Mitt, Tõnis Leivits 
ja Leili Adams (Pruul). Direktor Edgar Mitt andis kehalise kasvatuse tunde. 
Temaga koos mängisime Kalju kolhoosi kabevõistkonnas.

Kaheksandas klassis, kord tüdrukutega mürades, kukkusin pea katki. 
Parajasti just siis toimusid pidevalt kabevõistlused. Siiani tuleb meelde, kui 

Esimese klassi lõpupilt 1956. aastal. Klassijuhataja Heini Peet (Utt). 
Virve Varese kogu.
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isalikult Edgar Mitt mu eest hoolitses, iga kord enne kabelaua taha istumist 
sidus mu peahaava. Veel Suure-Jaani keskkooli õpilasena käisin koos Edgar 
Mitiga kabevõistlustel, mängisin naiste lauda.

Tõnis Leivitsa õpetatud matemaatika ja füüsika valemid on mul tänapäe-
vani meeles. Tema tund algas alati valemite ja reeglite küsimisega. Ta kandis 
taskus märkmikku. Iga valemi vastamise eest pani ta nime järele plussi või 
miinuse. Vaja oli anda viis vastust, selle eest saime vastava hinde. Nii need 
valemid pähe kulusid. Ta oli tõeline õpetaja.

Enne Edgar Mitti oli kehalise kasvatuse õpetaja Leili Adams. Temaga oli 
mul klassivälist tegevust hästi palju akrobaatika tõttu. Hiljem hakkas meid 
juhendama Edgar Mitt. Tegelikult olid meil kõik toredad õpetajad: Aino 
Lagle, Evald Lagle, Maimu Leivits, Helju Loim, Valli Laikoja, neiupõlves Tali, 
ja teised. Suurim tänu teile kõigile!

Ainuke puudus sel ajal oli, et meie kooli poisid pidid nooremates klassides 
peaaegu kiilakad olema. Väike tukk võis ees olla. Väljaspool kooli võistlustel 
narriti poisse Kildu kooli kiilakateks.

Kevad kordub jällegi, kuid ilus kooliaeg ei iialgi. Kildu kooli järel õppi-
sin Suure-Jaani Keskkoolis 1963–1966, seejärel raamatupidamist kaugõppe 
osakonnas Vinni (Mõdriku) Näidissovhoostehnikumis 1973–1975 ja sama 
eriala Eesti Põllumajanduse Akadeemia kaugõppeteaduskonnas 1976–1981. 
Olen töötanud J. Gagarini nimelises Näidissovhoostehnikumis infotehnikuna 
ja raamatupidaja-ökonomistina 1967–1982. Põlvamaale asusin 1983, töötasin 
ikka numbrite vallas, ka pearaamatupidajana. 2007. aastast olen pensionär. 
Praegu teenin lisa pensionile, olles müüja bensiinijaamas. Mul on kaks last, 
tütar ja poeg, ning kolm lapselast. Seega olen kolmekordne vanaema.

Sportvõimleja Virve Licht 1962. a. Virve Varese kogu.
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Koolitee ääres olid kõrged hanged

Asta Täht (Holtsmeier) 

Lõpetas Kildu kooli 1�63. aastal, 
seejärel Tartu Pedagoogilise Kooli ja 

Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1��5. 
Praegu Järvamaa Peetri  Põhikooli matemaatikaõpetaja.

Esimeses klassis 1955 oli meid nii palju, ilmselt üle 
40 õpilase, et tehti paralleelklassid. Meelde on jäänud 
algklasside õpetaja Elvi Pais, kes hiljem vanemates klassides andis meile vene 
keelt.

Internaadis olin ma vähe, ainult algklassides mõne aja. Seal nappis voo-
dikohti, magasime naabritüdruk Milviga ühes voodis. Mul oli kodust koo-
li 5 kilomeetrit. Põhiliselt käisin jalgsi, vahel tõi isa hobusega ja vanemates 
klassides sõitsin jalgrattaga, ka talvel, kui oli võimalik. Kuna koolitee oli ka 
metsaveotee, siis lükati see talvel alati lahti. Talvel olid koolitee ääres tihti 
väga kõrged hanged ja nende peal oli koduteel teiste sama kandi õpilastega 
tore hullata. Talviti olid üldse väga kõrged hanged, aedade kõrgused. Pärast 
sula olid hanged nii kõvad, et nende peal sai joosta ilma sisse vajumata. Prae-

guste talvede juures selliseid lõbusid 
enam ei ole.

Sel ajal oli koolis palju tantsuõh-
tuid. Võtsin tantsuõhtutest ikka osa ja 
kui need olid hilisel ajal, siis ööbisin 
internaadis, kus hommikul oli ühine 
hommikuvõimlemine. Palju esinesime 
väljaspool kooli ja ka seal olid pärast 
eeskava tantsuõhtud.

Kuna ma olin pigem õppija, siis 
spordiga ma eriti ei tegelnud. Kõige 
paremad tulemused saavutasin suu-
satamises ja see meeldis mulle kõige 
enam. Käisime Viljandis järve ääres 
suusavõistlustel. Kildul olid suusara-
jad tasasel maal ja Kildu mägedeski ei 
olnud laskumised ega tõusud suured. 
Viljandis oli tõsiseid probleeme suur-
telt nõlvadelt pikkade laskumistega, 

Klassiõed Asta ja Ille suusavõistlustel 
stardi ootel u 1961. 
Aimur Joandi kogu.
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pidevalt tuli külg maha panna. All olid muidugi puusuusad, sidemed ümber 
jalanõude. 

Käisin laulmas lastekooris, võtsime osa ühest laulupeost Tallinnas. Pärast 
laulupidu ja ilmselt ka laulupeo ajal sadas nii kõvasti vihma, et vihmavesi voo-
las sõiduteel kõnnitee äärega tasa. Me võtsime jalanõud jalast ja kõndisime 
paljajalu.

Koolis oli karneval, õpilased pidid esitama katkendeid raamatutest. Mä-
letan, et esikoha sai katkend “Tasujast”, millega esinesid Andres Marand, 
Aita Vendla ja Aimur Joandi. Esitasin koos Virve Lichtiga katkendi “Tom 
Sawyerist”, millega saime II koha. 

Mingil ajal olin ma pioneerimaleva nõukogu esimees ka. Pioneeride te-
gevus oli tol ajal päris huvitav. Kildu mägedes oli üks suur laager, toit toodi 
hobuvankriga kohale, toimus luuremäng ja me ööbisime seal.

Kooliväline töö meie ajal

Mats Oru

Lõpetas Kildu kooli 1�63, 
kaugõppes Suure-Jaani Keskkooli 1���, 
töötanud kodukandis 
autojuhina ja ehitustöödel. 

Suviti käisid paljud lapsed kolhoosis tööl. Juba 
2. klassi lõpetamise järel hakkasime koos pinginaaber 

Vello Paltsmariga kolhoosis tööle. Meie igasuvised tööd olid hobustega põllul. 
Algul orase ja kartuli äestamine, suvel heinaajal loorehaga riisumine. Vello 
isa oli tallimees. Tema aitas igal hommikul hobused ette rakendada. Paari 
aasta pärast tulime sellega juba ise toime. Üks esimesi töid, mis väikestele 
poistele usaldati, oli silo sõtkumine hobustega.

Eriti toredad mälestused on heinateost Raudna jõe luhas Tuhkjas. Nädala 
algul viidi inimesed autoga luhale ja laupäeval koju. Nädala söögimoon oli 
igal perel kaasas. Olime juba 5.–6. klassis, meie tööks oli peale loorehal sõit-
mise ka saadude vedamine. Saadudele pandi haod alla ja siis oli neid võimalik 
hobuse järel kuhjalava juurde vedada.

Töö oli päris raske. Hommikul tuli tõusta kella nelja paiku. Töö kestis 
õhtul kella kuue-seitsmeni.
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Meid oli seal neli-viis poissi. Õhtuti püüdsime kala ja käisime ujumas. 
Ühiselt keedeti lõkkel uhhaad. Sel ajal oli vähke palju. Ühel mehel olid 
nende püüdmiseks vähinatad kaasas. Reede õhtuti oli poiste kohuseks konna-
de püüdmine. Konnad pandi nattadele vähisöödaks. Laupäeviti koju minnes 
oli igal perel 10-liitrine piimanõu vähke täis. Vähid pandi nõudesse koos nõ-
gestega, siis elasid nad kuni koduni.

Lisaks suvisele tööle käisid õpilased igal sügisel kolhoosis kartuleid võt-
mas. Ega see töö poistele väga meeldinud. Meenub 1962. aasta sügis. Koo-
lilapsed olid jälle kartuleid võtmas. Mind Velloga lubati aga viljakombainile 
tööle, sest selleaegsetel esimestel Vene kombainidel pidi lisaks kombainerile 
olema veel kaks inimest. Üks lasi terad kotti ja teine tõstis põhupunkris põhu 
kokku. Nii saime Velloga koguni 15 päeva koolist eemal olla.

Aga ka kooli juures tuli tööd teha. Kui koolile küttepuid veeti, võeti ikka 
suuremaid poisse abiks. Poistele see muidugi meeldis, sest sai ju siis jälle 
mitmest tunnist puududa. Abiks oldi ka puude saagimisel ja nende kuuri 
ladumisel. Huvitav seik on meelde jäänud just puude saagimisest. Kreissae 
töölepanekuks kasutati kooli autot GAZ 51. Selleks tõsteti auto üks tagaratas 
üles, käivitati mootor ja lülitati sisse vastav käik, pöörlev ratas oli ühendatud 
laia masinarihma abil saega. Ilmselt sai kool sel ajal veel valgustuseks elektrit 
Kildu veskist, mis ei võimaldanud elektrimootoriga saagi käivitada.

Veel meenub viimane koolivaheaeg Kildul. Kuna meie klass oli esimene, 
kes lõpetas 8-klassilise kooli, siis oli vaja juurde ühte klassiruumi. See tehti 
korterist, kus enne olid elanud õpetajad. Koos Otto Šefferi, Ahto Alliksaare 
ja Arvo Pettineniga sain ka mina selle klassiruumi valmimisele kaasa aidata. 
Sellel tööl juhendas meid poiste tööõpetuse õpetaja Artur Paap.

 

Kooli pandi kaasa soolaliha ja muna

Kiira Reiman (Moorats)

Lõpetas Kildu kooli 1�63, Suure-Jaani Keskkooli 1�66,
Tallinna Pedagoogilise Kooli 1�6� 

lasteaiakasvataja erialal, 
töötas 1 aasta Udeva Lastepäevakodus, 

alates 1��0 Suure-Jaani Lasteaias, oli 1��� – 2005 juhataja.

See oli aasta 1955, kui alustasin kooliteed Kildu 
7-klassilise kooli esimeses klassis. Olin kasvanud metsade rüpes ja kooli oli 
üle kümne kilomeetri maad. Lapse kooli viimiseks pidi ema hommikul kell 
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viis tõusma ja kaugelt tallist hobust tooma minema. Kooli tuli nädala leivakott 
kaasa võtta, sest toitlustamist koolis ei olnud. Meenub, et kui ema pani oma-
tehtud leivapätsi kaasa, siis nädala lõpuks oli see nii kõva, et lasime vanema-
tel tüdrukutel leiba lõigata, kuna ise ei saanud enam leivakääru pätsist kätte.

Põhiliselt pandi ikka kaasa praetud soolaliha ja muna. Saiapäts ja purk 
moosi lisaks. Joogiks olid mahl ja suhkur, sellest sai jooki teha, ning nädala 
algul piimapudel ka. Alles hiljem hakkasime sooja teed saama ja veel hiljem 
tuli soe lõuna juurde.

Meenutades esmaspäevahommikuid, mäletan, kuidas me kõik kella all 
reas seisime, sest olime esimesse tundi tublisti hilinenud. Kaugemalt tulevad 
lapsed ei jõudnud hobusega tulles nii vara kooli ja siis oli laste karistuseks 
kella all seismine.

Head mälestused on jäänud meie esimesest õpetajast Elvi Paisist, kes oli 
väga hoolitsev ja vaatas alati, et tema lastel oleks ikka kõik hästi. Me olime 
kõik tulnud kodust ja polnud kooliks ettevalmistust üldse saanud.

Esimese klassis oli meid peaaegu 40 last. Klassis ei jätkunud algul isegi 
pinke kõikidele. Teisest poolaastast tehti klass pooleks ja siis hakkas osa lapsi 
õhtupoole koolis käima. Suurem osa meie klassi lastest pidi internaadis ole-
ma, sest olime kaugemast metsanurgast ja kooli oli väga pikk maa.

Meenub õpetaja Ludmilla Ant, kes oli tol ajal internaadi kasvataja ja just-
kui meie teine ema. Tema oli väga hoolitsev ja vaatas alati, kas lastel õppe-
tükid õhtul selgeks said. Teda kutsuti hellitavalt Andi-mammaks. Õhtuti ta 
kontrollis esimese klassi lastel lugemisoskust ja kui selgus, et lugemistükk 
polnud selge, siis tuli magamisajast lisa võtta ning lugemist koos õpetajaga 
harjutada.

Meelde on jäänud õpetaja Arnold Jürisson, kes oli väikeste laste jaoks kui 
“kooli hirm”. Alati oli ta väga kurja ja tõsise näoga ning kurjustas vanemate 
klasside poistega. Põhjust me muidugi ei teadnud, miks nendega kuri oldi.

Kooli direktor Herman Avent meenub kui pikk ja suur mees, tema vastu 
oli meil suur austus. Kui ta ringi liikus, siis kõik lapsed muutusid hästi viisa-
kaks ja vaikus saabus kohe. Direktor oli ka see, kes kutsus lapsi pilli mängima 
ja tema juhtimisel töötas koolis puhkpilliorkester. Tema ütlus oli: “Lastest, kes 
muusikaklassi ukse vahel piilumas käivad, tulevad kindlasti pillimehed.”

Hea sõnaga meenutan veel õpetajaid Meldrette Hallast, Miralda Varet, 
Tõnis Leivitsat, Maimu Leivitsat ja paljusid teisi.

Koolile soovin edaspidiseks palju lapsi ja häid pedagooge.
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Tõnis Leivits tassis meid süles üle oja 

Kärt Jürisson (Lohk)

Lõpetas Kildu kooli 1�63 ja TRÜ 1��0.
Praegu Viljandi  Paalalinna Gümnaasiumi 

kehalise kasvatuse õpetaja.

Meie vene keele õpetaja oli üsna eakas Ludmilla 
Ant. Sõnad said meil alati hästi selgeks, sest õpetajal 
olid kaasas näidisvahendid.

Kui õppisime susisevaid häälikuid, oli õpetajal kaasas pikk must karva-
ne kasukas, mille ta pani klassinurka toolile. Juba tunni ajal pugesid mõned 
poisid kasuka sisse ja peitsid seal endid tunni lõpuni. Õpetaja ei saanud aru, 
miks klassil nii lõbus oli. Algas vahetund ja poisid tulid välja. Oli lõbus ja 
sõna “šuba” (kasukas) sai ka selgeks.

Emakeele õpetaja Meldrette Hallase juhendamisel õppisime näidendit 
“Kui su kõrval on sõbrad”. Olin peaosas. Tegevus toimus sõjajärgses külas 
ja koolis, lõpuks kohtusin emaga, kelle olin sõjakeerises kaotanud. Ema osa 
mängis õpetaja Miralda Vare. Näidendiga käisime külalisetendusel Metsküla 
rahvamajas, oli aasta 1961.

Meie, Lohu lapsed Tiiu, Toomas, Reet, Made, Kärt ja Mihkel, elasime 
Epra külas. Koolitee viis üle Kösti oja. Kevaditi suurvee ajal ujutas oja tee üle. 
Koolist koju minnes oli vesi üle kummikusääre. Ootasime ja vaatasime, meid 
kogunes kümne lapse ringis, peale meie veel Kõpu ja Johansoni lapsed. Kooli 
poolt tuli õpetaja Tõnis Leivits, kes oli teel Suure-Jaani. Tema tassis meid 
ükshaaval süles üle oja. Tal olid jalas hästi pika säärega kummikud.

Kooli direktoril Herman Aventil oli tihti asja Suure-Jaani, kus asusid ra-
joonikeskus ja haridusamet. Alati tuli ta läbi Lohu talust, kus puhkas jalgu, 
ajas isa Albertiga juttu ja võttis ka napsu. Meie, lapsed, muidugi pelgasime, 
et pisipahandused koolis tulevad päevavalgele. Kuulasime salaja pealt. Meist 
ei räägitud aga üldse.

Suusatasime palju, nii koolis kui ka kodus. Meie pere lapsed käisid talvel 
koolis isa valmistatud suuskadega. 12. sünnipäevaks sai Made meie perest 
esimesena poest ostetud ilusad punased liimitud suusad. Oli aasta 1959.

Põnevad olid öised luuremängud Kildu mägedes ja kokakoondused, kus 
valmistasime igasugust toitu, loomulikult pioneerikoonduse nime all.

Maimu Jüris (praegu Leivits) oli Made esimene klassijuhataja. Ta oli noor, 
kena, lahke, heatahtlik ja igati abivalmis. Kooliajal märkasime, et temale on 
silma heitnud matemaatikaõpetaja Tõnis Leivits.
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Mälestusväärne kooliaed

Andres Marand 

Alustas Kildu koolis, 
lõpetas Viljandi Kaugõppekeskkooli 1��0 ja 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1���. 
Töötanud aastaid Viljandis kultuuritööl. 
Johann Kölerile pühendatud 
värss-poeemi “Okkaline rada” (1��6) autor.

Minu koolitee Kildu 7. klassilises koolis algas kuue kilomeetri kaugu-
selt Valgeraba servalt Maasika küla Üleoja talust. Esimesel koolipäeval saatis 
mind kooli kuuenda klassi tüdruk Eha Kurt Kiviniidu talust. Tema kodu asus 
veel kilomeetri võrra kaugemal, rabale lähemal. Minna metsavaikuse rüpest 
kooli kahesaja lapse hulka oli ikka tohutu elamus. 

Meie klassiruum paiknes õpetajate toa kõrval. Esimesel koolipäeval pan-
di mind istuma ühte pinki Kalev Kivikasega, kellele kool ei meeldinud. Ta 
viskas koolikoti põrandale ja nõudis kojusaamist. Õpetajate abiga paigutati ta 
vastu tema tahtmist koolipinki tagasi. Minule oli see kõige eredam mälestus 
esimesest koolipäevast. 

Järgmisel päeval jagati klass pooleks. Tehti I a ja I b klass. Sattusin I a 
klassi. See paigutati väikesesse ruumi korstnajala taha. Klassijuhatajaks sai 
Heini Utt. Hiljem on seda klassiruumi väiksuse tõttu kutsutud ka soolaput-
kaks. Teises ja kolmandas klassis olime juba kõik koos teise korruse trepi otsa 
juures olevas ruumis. Kuna meid oli palju, siis ei pidanud tihti vastama.

Klassijuhataja pani mind esimest korda esimeses klassis kella alla seis-
ma. Põhjuseks oli see, et mürasime poiste magamistoas koos suurema õpi-
lase Mati Jaeskiga, kes vist oli juba 7. klassi poiss. Seisime mõlemad umbes 
10 minutit. Kildu koolis oli see kellaalune häbipost üleannetute tarbeks. Mä-
letan, et õpetaja Arnold Jürisson pani sinna kaks poissi, kes olid noolesõ-
da teinud. Nad pidid seisma, nooled käes üleval viskeasendis, et kõik seda 
näeksid.

Neljandas klassis tehti jälle a ja b klass, sest Sandra kolmeklassiline kool 
lõpetas tegevuse. Seal õppinud lastest tulid paljud Kildu kooli. Minu pingi-
naabriks sai Arvi Eier, kes elas Kildult rohkem kui 20 kilomeetri kaugusel 
Tohvri lähedal.

Huvitav oli, kuidas klassijuhataja Elvi Pais õpetas vene keelt laulmise abil. 
Algul tehti selgeks uued sõnad ja siis laulis ta omal viisil need sõnad meile 
ette. Meie laulsime järgi. See oli uus lähenemine ja on siiani meelde jäänud.
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Neljandas klassis tuli meile uus õppeaine NSV Liidu ajalugu, mida õpetas 
Meldrette Hallas. Hirmus oli kuulata, kui kohutav rõhuja see vene tsaar oli.

Mäletan kord läksime klassivend Juhan Köhleriga koos koju. Tema elas 
minust veidi kaugemal Ivaski külas Lubjassaare talus. Juhan rääkis, üks tema 
sugulane oli tsaaripalees kunstnik olnud. Arutlesime oma lapsemõistusega, et 
küll võis sel kunstnikul raske olla tsaari rõhumisele nii lähedal.

Klassijuhatajad vahetusid igal aastal. Viiendas klassis oli klassijuhatajaks 
Meldrette Hallas, kuuendas Tõnis Leivits ja seitsmendas Maimu Leivits. 
Kaheksandas klassis oli meie klassijuhatajaks Aino Lagle, kes oli ka emakeele 
õpetaja.

Rahvamaja ja näitemäng, klassiväline tegevus
Kildu koolimajas oli samal ajal ka Kildu rahvamaja. Allkorruse suures 

saalis tähistati 1959. aastal kooli 50. juubelit. Kohal oli palju ümbruskonna 
rahvast. Direktor Herman Aventi kõnele järgnes ennesõjaaegse koolijuhataja 
Madis Raabe sõnavõtt.

Huvitav mälestus on sellest, kuidas täiskasvanud tegid poiste magamis-
toas näidendi lavaproove. Eriti on meelde jäänud August Kitzbergi näidendi 
“Veli Henn ja Hennu veli” proovid. Kaasa tegid kooliõpetajad Arnold Jürisson, 
Tõnis Leivits, Miralda Vare ja veel on meelde jäänud kohalik metsaülem 
August Soosaar ning tema asetäitja Heinrich Järv. Proovid toimusid tööpäeva 
õhtuti. Siis meie saime magamistoas voodis olles teki serva alt vaikselt vaadata. 
Muidu karmid ja nõudlikud õpetajad olid näidendis nii lustlikud. 

IVa klass 1959. a. Keskel õpetajad Elvi Pais ja Meldrette Hallas.
Andres Marandi kogu. 
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Huvitavad olid kooli karnevalid. See oli vist kuuendas klassis, kui lavastasime 
kostümeeritud lühikatkendeid kirjandusest. Näiteks Eduard Bornhöhe “Tasuja“ 
järgi mängis Jaanust Aimur Joandi, Emiliet Aita Vendla ja Oodot mina. Mark 
Twaini “Tom Sawyeri seiklustes” mängis Tomi osa Asta Holtsmeier ja Becky 
osa Virve Licht. Kostüümid muretsesime ja mõtlesime ka ise välja ning saime 
auhinnad.

Ajalooteemaliselt oli arendav vanavara kogumine, mida juhendas ajaloo-
õpetaja Heljo Loim. Kogusime oma kodudest ja lähitaludest erinevaid esemeid. 
Meenuvad puust kaanega ovaalne võileivakarp ja puust võinaela karp. Sinna 
neljakandilisse karpi mahtus täpselt nael võid. Koolis korraldati kogutud ese-
metest näitus ja vanavara jäi koolile.

Ilmselt andis mulle varases koolipõlves Kildul saadud näitemängukogemus 
tõukejõudu õppida kõrgkoolis näitejuhtimist.

Kooliaed, suvine aiatööõpetus, õuesõpe
Mälestusväärseks sümboliks on jäänud Kildu kooliaed. Igal klassil oli oma 

pisike peenramaa, kuhu kevadel õpetaja juhendamisel külvati seemned. Suvel 
käidi graafiku alusel peenraid rohimas. Selle õppaine nimetus oli “aiatöö”. 

Kord aiatöölt koju tulles tuli Ilbaku metsa vahel mõte kirjutada sellest luu-
letus. Esimesed luuletused olin kirjutanud juba 1959. aastal. Järgneva luuletuse 
on kirja pannud 11-aastane koolipoiss.

Labidad liiguvad lõhnavas mullas
kiiresti töökates kätes.
Keegi ei kilju, ei töö juures hulla,
Kõigil on ühine mõte.
Peenrad on valmis, me külvame sinna
porgandit, peeti ja uba.
Nüüd on meil aega suplema minna,
töö see on lõppenud juba.

Kooliaiaga seoses meenub veel mõndagi toredat. Aias oli pikk laud, kahel 
pool õpilaste pingid ja väike õpetaja pink laua otsas. Mitmed tunnid toimu-
sid kooliaias, oli see siis loodusõpetus, joonistamine või veel mõni õppeaine, 
mida sai aias õpetada. Laua lähedal oli väike ilmavaatlusplats. Seal olid sel-
lised põnevad riistapuud nagu termomeeter, sademete koguja, tuule suuna ja 
tugevuse määraja. Peeti ilmavaatlusi, andmed kanti päevikusse. Lähedal oli 
ka väike dendropark, suurusega umbes 20 x 20 meetrit. Seal kasvas mitme-
suguseid puid ja põõsaid. Neid oli võimalik tundma õppida ilma metsa mine-
mata. Tänapäeval räägitakse õuesõppest kui uuest nähtusest. Kildu koolis oli 
see kõik juba üle 50. aasta tagasi olemas.
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Seenelkäigud, kadrisandi jooks, muud põnevad asjad
Väikese poisina ma mõtlesin, küll see kool on tähtis oma poole sajandi 

vanusega. Täna, sajandi puhul, tunnen, et kõik mälestused kodukoolist, tema 
internaadist ja igasugu “Tootsi tempudest” ei mahu ruumipuudusel sellesse 
väikesesse kirjatükki.

Kirjutada saaks internaadis toimunud iganeljapäevastest tantsuõhtutest 
akordioni saatel, kus minu ajal oli akordionistiks klassiõde Malle Jaeski. 
Meenub palju muudki. Näiteks 1961. aasta 12. aprillil kästi kõigil kiiresti ko-
guneda õpetajate toa kõrval olevasse klassi, kuhu õpetajate toast oli toodud 
suur raadio. Raadios räägiti, et esimene inimene on lennanud kosmosesse ja 
teinud maakera ümber ühe tiiru. Terveks eluks jäi meelde. 

Huvitav oli see, kuidas meile kui maalastele õpetati telefoni kasutamist. 
Meie klassi pooled õpilased viidi teisele korrusele õpetajate tuppa ja poo-
led esimesele korrusele direktori kabinetti. Mõlema ruumi telefonid ühendati 
Vastemõisa käsikeskjaamas nii, et saime omavahel rääkida. Huvitav oli see, 
et iga kord tuli küsida, kellega ma räägin. Vestluskaaslast ju ei näinud. See oli 
täiesti uus kogemus. 

Ühistegevuse korras käisime klassiga Kajakamäel seenel. Seened kupa-
tasime minu kodus suures katlas ja viisime kooli internaadile. Rahvakom-
mete traditsioone järgides käisime viiekesi, Virve, Aita, Ille, Aimur ja mina, 

6. klass 1961. aasta kevadel. Keskel klassijuhataja Tõnis Leivits. 
Andres Marandi kogu.
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kadrisante mängimas nii Põdrasillal kui ka Ilbakul. Järgmisel päeval saime 
õpetajate toas hurjutada. Küsiti, kuidas õpetaja Meeri Soolo verivorstid mait-
sesid, mida ta kadrisantidele pakkus. Ilmselt olid need tegelikult perele õhtu-
söögiks mõeldud. Rahvakommete väärtusest siis ei räägitud.

Laulmine, muusika ja laulupeod
Kildu kool oli tollal väga muusikalembeline. Lisaks klasside laulmistun-

didele oli nooremate klasside õpilaste keelpilliorkester ja vanematele õpilaste 
puhkpilliorkester. Neid juhatas direktor Herman Avent.

Suurim elamus oli üldlaulupidu Tallinnas, mis toimus 19.–21. juulil 
1960. aastal. Ööbisime endise mäetehnikumi suures saalis kaasavõetud mad-
ratsitel. See oli esimene laulupidu uue laululavaga. Mulje oli võimas. Juhtus 
nii, et rongkäigu ajal hakkas paduvihma sadama ja kuna Viljandi rajooni koo-
rid olid rongkäigu lõpus, siis saime läbimärjaks. Vaatamata vihmale sai laul 
tiivad. Aplausi asemel liigutasid pealtvaatajad oma vihmavarjusid üles-alla. 
Teise päeva kontserdil oli ilm päikesepaisteline. Õhtul nägime ka Eugen Kapi 
vabaõhuooperit “Vabaduse laulik”. Nägin esimest vabaõhulavastust. Võimas! 
Laulupeolt tagasi jõudsime öösel. Alustasin jalgrattal oma kuuekilomeetrist 
kojusõitu. Kuuvalgel oli tee piisavalt nähtav. Ilbaku metsavahel ilmusid põõ-
saste vahelt välja valged tondid ja tegid koledat häält. Hirmust põksuva süda-
mega sibasin jalgrattapedaalidega nii kiiresti, kui suutsin, et vaimude käest 
pääseda. Pääsesin! Järgmisel päeval koolis kuulsin, et suuremad tüdrukud, kes 
varem kodu poole sõitsid, olid otsustanud pisut nalja teha ja mind ehmatada. 
Nad olid laulupeole kaasa võetud voodilinad endale ümber tõmmanud. Nende 
plaanitud hirmutamine õnnestus täiuslikult. Niipalju siis minu esimesel üld-
laulupeol käimisest.

Lõpetuseks
Kui ma 8. klassi esimese veerandi lõpul koolist lahkusin – meie pere ko-

lis Puiatusse –, kinkis klassijuhataja Aino Lagle mulle raamatu. Esilehele oli 
kirjutatud: “Andres, tee oma elust meistriteos!” Olen elus palju kordi mõelnud 
sellele, et millisena ta seda meistriteost oma mõttes kujutles. Kas kirjandusli-
kuna või kogu elu kui tervikut?

Vesteldes kooli juubeli eel paljude vilistlastega, tajun nende head suhtu-
mist oma kodukooli ja kasutan võimalust tänada neid siin kaasabi eest mäles-
tuste taaselustamisel.
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1970–2000

Mälestusi Kildu koolist

Inga Vendelin 

Lõpetas Kildu kooli kiitusega 1���. 
Pärast Suure-Jaani Gümnaasiumi astus 

Tallinna Pedagoogikaülikooli. 
Praegu Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi 

psühholoog ja karjäärinõustaja.

Kui meenutan oma esimest kooli, siis esmalt tekib 
kujutluspilt armsast puunikerdustega koolimajast, mille 
verandadel ja ümbritsevas kuusehekis oli meie mängumaa. Ja kooliaed, kus 
tuli teha aiatööd. See oli õpilaste hulgas küll natuke kirutud, aga tagantjärele 
mõeldes väga ühendav ja õpetlik tegevus. Niinimetatud töökasvatus kuulus ju 
normaalse osana meie tolleaegsesse kooliellu. Lisaks kandsime graafiku alu-
sel küttepuid majja, koorisime kartuleid, koristasime söögilauda ja hoidsime 
klassis korda. Ja selle kõige tulemusena oli koolimaja väga oma ja me hoidsime 
teda nagu oma kodu.

Veel meenub pesuruum ja tüdrukute WC selle juures ning nende paikade-
ga seoses kogu majale iseloomulikud lõhnad.

Koolisööklas pakuti imehead toitu, mida võis alati piiramatus koguses 
juurde küsida. Meenub küll ka üks erandlikult vastik toit minu jaoks – pii-
masupp ja kalavõileib laupäeviti (mingi perioodi pidin ma koolis käima ka 
laupäeviti). Sööklaga seostuvad lahked ja sõbralikud kokatädid Hilda Rõigas 
ja Li Olev.

Eks tegelikult olidki ju inimesed need, kes tegid koolist just selle kooli, mis 
ta tol ajal meie jaoks oli.

Meenub minu lemmikklassijuhataja Aime Kuum. Ta tegeles meiega nii pal-
ju ja korraldas väga toredaid üritusi. Need tuli kroonikaks kirjutada pioneeride 
rühmapäevikusse, aga nende sisu küll selle valdkonna ideid ei kandnud, vaid 
võimaldas laiendada maailmapilti. Meil oli teatriskäike, ühiseid ekskursioone, 
vanemate töökohtade külastamisi, raamatulugemise päevi, klassiõhtuid jne. 
Meie arvates käitus klassijuhataja eriti “reeturlikult”, kuna “jättis meid maha” 
õppealajuhataja karjääri pärast. Praegu tundub see solvumine pigem koomili-
ne, aga meie võtsime seda väga tõsiselt ja “maksime talle kätte” ebameeldiva 
käitumisega keemia tunnis.
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Tema asemel sai meie klas-
sijuhatajaks leebe ja mõistev 
Elfride Abel, kes oli teismeea-
lise seltskonnaga ehk liigagi 
kannatlik ning kohati järele-
andlik. Olen tagantjärele talle 
selle eest väga tänulik, aga siis 
me ilmselt ei osanud seda vää-
riliselt hinnata nagu teismeli-
sed ikka.

Kehalise kasvatuse õpetaja 
oli Aksel Teiter, kes kõigi täna-
päeva reeglite alusel oleks 
küll kooliõpetaja kohalt kõr-
valdatud, sest tema meetodid 
meid kehalise kasvatuse ning 
geograafiatunnis ja väravpal-
litrennis tulemusi saavutama 

panna olid kõike muud kui pedagoogiliselt korrektsed. Ometi ei tunne ma 
nüüd, aastaid hiljem, temale mõeldes hinges mingit vaenu ega pahameelt, vaid 
pigem kuulub ta lihtsalt sajaprotsendilise kindlusega nende inimeste hulka, 
kes kujundasid meie kooli näo. Ja kui ühendavalt mõjus teismelistele tema sel-
jataga kirumine ja tema suhtlusstiili imiteerimine.

Mainimata ei saa jätta Heljo Loimi, kelle ajalootunnid olid nagu muinas-
lugude jutustamine. Ta rääkis väga kaasahaaravalt ja huvitavalt. Oli ta ju ka 
minu ühe lemmikaine – kunstiõpetuse – õpetaja ja sellevõrra on ta loomulikult 
veelgi eredamalt meeles.

Alati väärikas ning lugupeetud oli emakeele ja kirjanduse õpetaja Helgi 
Lepikult, kelle tundides valitses kord ja õpilased suhtusid temasse suure aus-
tusega. Kuna ma ise olin suure lugemishuviga laps, siis oli ka kirjandustund 
minu suur lemmik.

Viimase teemaga seostub ka kooli raamatukogu, kus oli imelisi vanu 
raamatuid ja väga tore raamatukoguhoidja Heino Olev, keda kutsuti nimega 
Kogumees. Nädalas oli üks kindel päev, kui raamatukoguhoidja oli majas ja 
avas kirjanduse klassis vanaaegsed kapid ning me võisime seal raamatuid lu-
geda ja koju laenutada.

Sellesama klassiruumi ees käis sidetöötaja müümas postkaarte. Nende 
ostmine oli tüdrukute hulgas väga populaarne ja ma mäletan, et mingil ajal 
armastasime neid koguda ja omavahel kogude täiendamiseks vahetada.

Koolis olid ka kinopäevad, kui ülemises saalis näidati filme. Mäletan sel-
gelt filmiaparaadi raginat ja pause, kui oli vaja filmiketas vahetada.

Kildu kooli õpetajad 1988. 
Vasakult istuvad: Tiiu Janter, Valdo Pampa, 

Aksel Teiter, direktor Jüri Hansen, Ants 
Varblane ja Valli Pang. Seisavad Maimu 

Hakkaja, Helgi Lepikult, Heljo Loim, Eve Rink, 
Malle Poska, Elvi Adams ja Monika Jegorova. 
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Otsustasin, et kirjutan üles kõik ühel ajahetkel meenuvad mälestused ja nii 
ma ka tegin. Kindlasti meenuks veel palju põnevaid isiksusi ja toredaid seiku, 
aga jäägu need seekord mõtetesse ning meenugu nad endisi koolikaaslasi ko-
hates või lastele koolimälestusi rääkides.

Loodan, et see kool, kus on õppinud juba minu vanavanemad, püsib veel 
kaua ja kannab endas vanu traditsioone ning mälestusi.

Meenutused koolipäevilt

Aino Saarla 

Lõpetas Kildu kooli 1��2 ja 
Luua Metsanduskooli 1��6. 

Pidas pikemat aega metsavahiametit.
Praegu tegeleb turismialase ettevõtlusega.

Sellest ajast, kui mina Kildu kooli läksin, on möö-
das terve igavik. Lõpetamisest on möödunud 37 aastat. 
Siis oli kõik teisiti. Ei, rohi ei olnud rohelisem ega päike 
paistnud palavamalt. Aga õpetaja ei olnud “sina”, Eva, Malle ega Tõnis. Olid 
“teie” – õpetaja Leivits, Vare või Mitt. Leidus ka neid tarkuse pähetagujaid 
õpetajaid, kes hüüdnimed olid saanud. Küllap need, kellega koos koolis käi-
sin, teavad, miks keegi sai endale hüüdnimeks “sade”, “kõbi” või “pätakas”. 
Ja ka minul on ühe hüüdnime kasutamise pärast oma kurvad mälestused.

Olin vahest neljandas klassis, kui miskipärast kasutasin sõna krõbi ja 
minu praegune suurim sõbranna võttis ette ja informeeris sellest õpetajate 
tuba. Minul aga tuli minna pattu andeks paluma. Oi, oli see vast paha!

Nurgas seismine polnud tollal mingi imelugu. Selleks polnud nagu mida-
gi vaja tehagi. Selliseid vabandusi, et pea valutas, läks meelest või ei teadnud, 
küll olemas ei olnud. Unustasid vihiku või päeviku koju – kohe märkus kirjas 
ja suu pruukimise eest ahistati täiega. Seisid nurgas või kella all nagu naksti. 
Vahel veel mitmel vahetunnil järjest, teistele imetlemiseks. Oli tollalgi mõni 
õpetaja, kelle tunnis mõni julgem tegelane suud pruukis ja õpsi vihale ajas. 
Kui aga keemia õpetaja läks lapiliseks ning karjus, et mine ukse taha, või 
Ants Varblane lõi kaardikepi vastu lauda tükkideks, ega siis muie suule küll 
tohtinud tulla.

Kirjutamise sain Kildu koolis mingil määral siiski selgeks, kuigi läbi ras-
kuste. Olin ju alguses ka mina see, kes oma nime kirjutades oskas kolm viga 
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sisse teha. Lubati sellised küll Jämejalga saata ja kui seal oleks tõde tunnista-
tud, oodanuks ees Lahmuse “akadeemia”. Enamus meist jäi siiski Kildule.

Kohe esimesest koolipäevast alates ootas meid elu internaadis. Algul oli 
neid ööbijaid väga palju, seepärast pidin mina õega voodit jagama. Ega selles 
miskit roosilist olnud, sest magasime reformvoodis. Enne minu kooli lõpeta-
mist oli aga internaadiasukate arv kahanenud paarikümnele.

Tunnid lõppesid, kuidas kellelgi, kahe-kolme paiku. Enne nelja oli õhtu-
oode ja ülejäänud aja moodustasid õppimistunnid kasvataja valvsa pilgu all. 
Kui olid tubli, võisid kasvatajale vastata ja pääsesid telekat vaatama. Algas 
nn vaba aeg.

Internaadielust tuleb veel meelde seegi, et tollane direktor Mitt käis meid 
ikka öösiti vahetevahel taskulambiga üle lugemas. Ei tulnud meie tol ajal selle 
pealegi, et ta lasteahistaja või mõni muu kahtlane tegelane võiks olla. Küllap 
ta ikka tundis endal lasuvat vastutust ja isalikku kohustust, et kõik korras 
oleks ja lapsed õigel ajal magama jääksid.

Eks vahel sai ju ka rumalusi tehtud ja siis ootas meid jälle teisel korrusel 
nurgas seismine. Vahel juhtus ka nõnda, et dire jäi ise magama ja meie kella 
alla seisma. Kord isegi, suurest seismisest väsinuna, viskasime ka pikali. Lugu 
lõppes sellega, et öösel, kusagil kella ühe paiku, lasti meid viimaks magama.

Hommikune kasvataja saabus kella seitsmeks. Leili Adams magas vahel 
ka ise koolimajas ja siis polnud lootagi, et hommikul kauem voodis võisid 
vedeleda või võimlemisest pääsesid.

Õnn oli, kui ärataja oli Ants Varblane. Tema klõpsas tule põlema ja roh-
kem oma nina tüdrukute magalasse ei pistnud. Siis sai veel sooja teki all 
mõnuleda ja võimlemisest pääses ka. Kuid pesema tuli ikka minna, sest nõu-
kogude noor karastas end ikka jääkülma kraaniveega. Ja ruum, kus pesemine 
toimus, oli ka ilma igasuguse kütteta. Jubedus. Ja lisaks kõigele sellele käis 
meid seal kollitamas ja võib-olla ka piilumas klassivend Rein, kes elas koo-
limaja naabruses. No siis algas Mitil ja Varblasel klaperjaht ja poisil kiire 
põgenemine. Tabamise korral võis oodata väärilist karistust.

Vahel aga tegime ise oma elu põnevamaks. Nimelt mäletan Vilvet vee-
klaasidega ohvri voodi kohal vett ühest klaasist teise valavat ja meid kõiki 
sügaval südames ootavat, et see, kelle voodi kohal soristatakse, alla pissib.

Kuna mina elasin koolist kahekümne kilomeetri kaugusel ja buss käis kaks 
korda nädalas, siis koolipäev algas esmaspäeval kell kuus hommikul. Buss 
saabus kell kuus kolmkümmend ja Kildule jõudis seitsmeks. Olime hommikul 
väga väsinud ja unised. Jõudsime kooli terve tunni enne teisi. Siis üritasime 
intris veidi magada. Tavaliselt ei tulnud sellest aga midagi välja.

Laupäeval olime jälle viimased, kes koolimajast lahkusid. Ilmselt sai seda 
kooli meile ikka liiga palju, sest ega me muidu oleks laupäeviti, kui tunnid lõp-
pesid kell kaksteist, jalgsi koduteele asunud. Saime paar tundi enne bussi koju.
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Tollal pidid lapsed koolis tööd tegema. Klasside ja magamistubade ko-
ristamine, kartulite koorimine, laudade katmine ja koristamine oli õpilaste 
töö. Oli köögitoimkond, kes pidi veel nõusid pesema ja poistel tuli kogu suure 
maja puud sisse kanda. Selleks asus teisel korrusel suur puukast. Eraldi tulid 
puud tassida magamistubadesse ja kööki. Aga köök oli tüdrukutele hea koht. 
Õhtuse söögi tegi meie ajal Niina Tsapsas. Tema lubas meil kartuleid tükel-
dada ja salatit segada.

Meelde on jäänud kevadised käigud Vastemõisa metskonna taimeaeda. 
Kildul rivistuti ja puhkpilliorkester andis minejaile hoo sisse.

Sügisel ootasid õpilasi aga kolhoosi kartulipõllud. Siis ei lugenud, kas 
sadas vihma või lund, minek oli iga ilmaga.

Meist kõigist, kes Kildul koolis käisid, on omanäolised inimesed saanud. 
Igaühele meist on kooliajast meelde jäänud isesugused mälestused. Tore on 
kohtuda ja kooliaega meenutada. Saagem siis ikka vahetevahel kokku ja mee-
nutagem neidki, keda enam pole.

Kildul olid toredad õpetajad, eredad isiksused

Reet Hindriks (Kondrat)

Lõpetas Kildu kooli 1��0,
Suure-Jaani Keskkooli 1��3, 

Tartu ülikooli 1��3 logopeed-eripedagoogi kutsega.
Töötab Suure-Jaani Gümnaasiumis ja 

Tääksi Põhikoolis oma erialal. 

Alustasin oma kooliteed aastal 1971. Esimeseks klassi-
juhatajaks sai mulle Meeta Loim, keda mäletan üsna 
nõudliku ja karmikäelise õpetajana. Eriti raske oli ilmselt Toomasel, kes pidi 
õppima oma ema käe all. Mäletan üsnagi mitut korda, kui ema ei olnud oma 
poja saavutustega rahul ja Toomas sai joonlauaga haledalt vastu näppe.

Esimesest klassist on mulle eredalt jäänud mällu puudulik hinne emakee-
le etteütluses ja tolleaegne hirm, et nüüd saan veerandiks kahe ja arvatavasti 
jään ka klassikursust kordama (küll tahaks praegi näha seda etteütlust ning 
vaadata logopeedi pilguga!).

Head mälestused on jäänud õpetaja Aksel Teiterist. Õpetaja Teiter asus 
Kildu kooli tööle aastal 1976. Kui mu arvestused on õiged, siis mina läksin 
sel sügisel 6. klassi. Sellest ajast algas minu jaoks Kildul tõsine sporditegevus. 
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Minu lemmikaladeks olid 60 meetri jooks ja kaugushüpe, kuid tegelikku-
ses tegin ma ka kõiki teisi alasid nagu näiteks palli- ja odavise, milles ma 
kindlasti andekas ei olnud, samuti ka tõkkejooksu. Õpetaja suutis panna meid 
tegelema väga paljude aladega, õpetada erinevaid tehnikaid ja, mis peami-
ne, osavõtt treeningutest oli massiline. Treeningute alguses tuli õpetaja Teiter 
ikka sõrme vedama või lihtsalt kätlema ning karmi kriitika osaliseks said 
need, kes andsid õpetajale lõdva käe, kommentaariks oli ikka: “Käsi nagu 
tallesaba, anna korralikult!”

Treenisime kõvasti ja peagi olime rajoonis üsna heal tasemel. Võistlus-
tel käimisest on meelde jäänud soojendused ja kaugushüppe proovihüpped – 
kui teised seisid kõik järjekorras, et teha oma proovihüpet, siis kildukad moo-
dustasid oma järjekorra ja hüppasid ja jooksid lihtsalt teistest mööda, sest 
õpetaja käskis nii. Vahel veidi piinlik ju oli, aga käsk oli kõvem kui meie. Ja 
saavutused oli tublid.

Vahetundide ajal ja kindlasti ka peale tunde mängisime väga palju rahvas-
tepalli. Tihti polnud aega vahetada riideidki ning mäng käis seelikutes. Ega 
siis mäng mõisa peale käinud, kuid võit oli ikka väga oluline küll, sest tava-
liselt oli mängus klassi hea nimi. Rahvastepalli võistlustelt on meeles õpetaja 
Teiteri väga tuntud väljend: “Viska veri välja!” Nii me ka tegime – ikka juh-
tus, et mõnel oli põlv katki või sõrm verine. Kuid see kõik käis asja juurde! 
Õpetaja Teiterit mäletan kui tõsist oma ala entusiasti ja toredat inimest, kes 
oskas oma nõudlikkuse ja samas ka huumoriga panna lapsed sporti armasta-
ma. Suur tänu talle selle eest!

Kahtlemata oli Kildul veel teisigi toredaid õpetajaid ja eredaid isiksusi!

Õppisin ajaloohõngulises koolimajas

Mirjam Lepikult

Lõpetas Kildu kooli kiitusega 1��4, 
Viljandi Maagümnaasiumi 1���, 
TÜ ajaloo-osakonna 1��3. 
On töötanud fi losoofi aõpetajana mitmes koolis, tõlkija.

1970.–1980. aastate vahetuse paiku pidid õpilased 
koolis tegema ÜKT-d, “ühiskondlikult kasulikku tööd”. 
See võinuks iseenesest olla tüütu nõukogulik kohustus, 

kuid tänu vanasse majja kogunenud eri ajastutest pärit “lademetele” polnud 
asi sugugi nii hull. Näiteks need, kel lubati ÜKT (ühiskondlikult kasuliku 
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töö tund – toim.) raames korrastada loodusõpetuse klassi tagaruumis hoitud 
kivimikogu, pidasid end lausa õnneseenteks. Samas ruumis vaatas sulle vastu 
Kondi-Robertiks hüütud luukere, kellest teati pajatada nii mõndagi õuduslu-
gu või legendi. Mõnusat kõhedust tekitasid ka purkides oma tundi ootavad 
konnad ja muud prepareeritud olevused. Ajalooklassi lae all kapis, lastele 
kättesaamatus kõrguses, seisis kiviheitemasin. Kui see lubati sealt välja tuua, 
oli kõigil rõõmu kui palju. Laskemoonaks sobisid kustukummid ja paberinut-
sakud. Ajalooklassi tahvli ees olid ettepoole avanevad sahtlid ja nende sees 
suured papist plakatid ajaloosündmuste piltidega. Need panid fantaasia oma-
korda väga hästi tööle…

Sellised lihtsad asjad tekitasid tollal erilist põnevust, mida on nüüdki hel-
ge meenutada. Tuliuutes koolimajades selliseid salasoppe ja aegade lademeid 
ei leidu. Nii et lisaks väikese kooli rahulikule ja sõbralikule õhkkonnale, mis 
kahtlemata on mu koolitee alguse põhiväärtus, olen õnnelik ka selle üle, et 
sain õppida vanas ajaloohõngulises koolimajas.

Kõige eredamalt meenub talispordinädal

Aile Saar 

Lõpetas Kildu kooli kiitusega 1��0, 
Tallinna Pedagoogilise Ülikooli 2002. 

Alates 200�. a töötab Viiratsi Lasteaed-algkoolis.

Kaldus klassipõrand, “korraliku tuulutusega” klas-
siaknad, nurgas suur ja soe ahi, kaheksa koolipinki ja 
õpetajalaud – klass, mis asus koridori lõpus, oli teistest meeldivalt eraldatud 
ja seal õppis enamasti 14, koolitunnis vaikset ning ühtehoidvat poissi ja tüd-
rukut.

Kord juba on nii, et kooliajast jäävad meelde mõni koht koolimajas, klassi- 
ja koolikaaslased, õpetajad ning põnevad sündmused. Mida õpiti, kui palju ja 
kuidas, see nagu polekski olnud oluline. Ometi täitis ju õppimine meiegi päevi. 
Mulle meeldis õppida, see ei olnud minu jaoks mingi ebameeldiv kohustus.

Kui meenutan kooliaja sündmusi, siis tulevad kõige eredamalt meelde 
talispordinädal, spordivõistluste vaatamine füüsikaklassis väikesest tele-
viisorist ja kaks mitmepäevast meeldejäävat jalgrattamatka – üks Saaremaale, 
teine ümber Võrtsjärve. Ma ei tea, kuidas meie klassijuhataja Malle Järve 
(Poska) julges meiega need ette võtta, kuid õnneks ta tegi seda.
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Ma ei saa kurta ka tunnivälise tegevuse vähesuse üle – minu lemmik-
tegevus oli väravpalli mängimine ja üldse sportimine, kuid mulle meel-
dis ka klassikaaslastega musitseerida rahvapilliansamblis (juhendas Heli 
Taurin), tantsida rahvatantsu (juhendas Eve Rink), mängida malet (juhendas Jüri 
Hansen), laulda kooris (juhendas Valli Pang) ja võtta osa klassidevahelistest 
võistlustest.

Meie klassi põhikooli lõpetamine jäi Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 
aega. Me ei olnud küll esimesed, kelle lõpuaktusel lehvis sini-must-valge lipp, 
kuid me olime esimesed, kelle lõpuaktusel olid tüdrukutel seljas omatehtud 
rahvariided. Tööd jagus nii meile, tüdrukutele, klassijuhatajale Tiiu Janterile 
kui ka emadele-vanaemadele, kuid praegugi tekib hea tunne, nähes rahvarõi-
vaid kapis rippumas.

Meenutades kooliaega, pean ütlema aitäh kõikidele Kildu Põhikooli tolle-
aegsetele õpetajatele ja töötajatele, kes tegid kooliajast minu elu ühe õnneliku-
ma aja.

2000–2009 

Mida vanemaks saad, seda vähem jääb aega

Karin Henn

Lõpetas Kildu kooli kiitusega 2005, 
Nõo Reaalgümnaasiumi lõpetamise järel  
asus kultuurivahetusprogrammi alusel USA-sse.

Kõik algas 1996. aasta 1. septembril. Esimene mä-
lestus, mis jääb ka vahest elu lõpuni meelde, on mu esi-
mene koolipäev. Nimelt olin ma ainuke, kes esimesel 

koolipäeval totaalselt hiljaks jäi. Sellepärast pidin istuma ainukesse vabasse 
pinki, mis asus klassi tagaotsas. Mäletan, et tegelikult tahtsin koos istuda 
Kailiga, sest tema õde käis minu õega ühes klassis ja ta oli üks neist vähestest, 
keda mina oma klassist tundsin. Aga kõik ei lähe alati nii, nagu tahad… Pä-
rast oma esimest koolipäeva olen igale poole enne õiget aega kohale läinud.

Muidugi ei saa unustada ka iga-aastast Liiduvere ringi jooksu. Tegelikult 
ei ole see väga pikk maa, aga kooliajal oli ikka mõttes: “No milleks ma pean 
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seda jooksma?” Nüüd käisin ise gümnaasiumi ajal oma vabast tahtest aeg-
ajalt kaheksa kilomeetri pikkust ringi jooksmas.

Isegi suusatamine tundus kooliajal väga vastumeelt olevat. Sest seda ju 
PIDI tegema ja selle eest sai hinde. Nüüd võin suusad hea meelega alla panna 
ja mäe peale minna. Vanemaks saades olen mõelnud, et tegelikult anti meile 
kooliajal lihtsalt võimalus suusatada ja joosta. Mida vanemaks saad, seda vä-
hem jääb aega, et nautida tegevusi, mis teevad head.

Kildu kooli välimus muutus ajaga, mil ma seal õppisin, väga palju. Al-
guses oli olemas keskne peamaja, üle õue oli maja, kus asusid duši- ja riie-
tusruumid. Koolibuss sõitis alati kooli ette (praeguses mõistes kooli taha), 
et õpilasi peale võtta. Kui kooli lõpetasin, olid olemas uus võimla, söökla ja 
jõusaal. Väljas kiiged, korvpalli- ja võrkpalliplats. Koolibuss korjab õpilasi 
peale kooli eest.

Päris algklassides, kui tunnid läbi olid ja me bussi ootasime, mängisi-
me külje peal oleval verandal. Kõiki mänge enam ei mäletagi, aga tean, et 
seal veranda äärte peal istus tihti palju rahvast. Mängisime näiteks kapsapea  
mängu, keerukuju, keksu (klassiruumidest võtsime kriiti, et keksukastid 
maha joonistada) jm.

Meie klass oli üks suuremaid klasse koolis. Ja kokkuvõttes olime kõik 
väga tublid. Selle eest tänu meie klassijuhatajatele Evale ja Mallele. Ega meie-
ga alati lihtne ei olnud. Kõige hullemad jamad olid 7. ja 8. klassis. Seda aega 
võib puberteediea alla liigitada.

Muidugi on see nüüd tagantjärele tarkus, aga mina igatsen Kildu aegu 
väga taga. Kildu kool on üks väga hea kool. Inimesed kipuvad asjadest aru 
saama alles siis, kui kõik on selja taga. Põhikoolis käies mõtlesid ikka nii: 
“Oh, oleks juba suur inimene ja saaks kõike teha, mida süda ihkab”. Sellele, 
et kõik polegi nii lihtne ja vanusega kaasneb ka suurem vastutus oma tegude 
eest, ei mõelda.

Kildul on hea ka see, et klassid on parajalt väikesed. Õpetajad jõuavad 
kõikidega tegelda. Ja kui ise piisavalt vaeva näha, siis saab Kildu koolist tu-
geva aluspõhja ning edasi järgmisesse kooli on väga lihtne minna. Algul uus 
ja suur kool muidugi hirmutab, kuid selle elab kiiresti üle. Minu jaoks jääb 
Kildu kool alati väga oluliseks.
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Kuulsaid vilistlasi5

Paula Palmeos
(1911–1990)

Aimur Joandi

Paula Palmeos (Pauline Palmeus) sündis 18. novembril 1911 Vastemõisa 
vallas esimese lapsena Kildu veski möldri peres. Kooliteed alustas Kildu kõr-
gemas ministeeriumikoolis. Kuna vanemad kolisid Lahmusele, jätkas alates 
1922. aastast õpinguid Taevere Kase algkoolis ja Lõhavere teise astme alg-
koolis ning lõpetas 1930 Viljandi Linnagümnaasiumi. 

Edasi õppis Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas 1930–1939 eesti 
keelt professor August Saareste juures ja uurali keeleteadust professor Julius 
Marki suunamisel. Kuulas Gustav Suitsu, Matthias Johann Eiseni, Walter  
Andersoni, Johannes Semperi, Johannes Voldemar Veski ja Johannes Aaviku 
loenguid. Kuulus alates 1934 üliõpilaskorporatsiooni Filiae Patriae.

1936–1937 õppis vahetusstipendiaadina Budapesti Péter Pázmány ülikoo-
lis, kus kuulas professor Miklós Zsirai loenguid. Lõpetas Tartu ülikooli 1939 
magistrikraadiga. 1941 astus aspirantuuri eesti keele alal.

Väitekiri “Esimese silbi vokaalid läänemere-soome (eesti ja soome) ja un-
gari keeles” hinnati TRÜ nõukogus filoloogiakandidaadi kraadi vääriliseks 
1946. Otsus kinnitati NSVL Kõrgema Hariduse Ministeeriumis 1949.

Paula Palmeos on töötanud lühemat aega Eesti Entsüklopeedia toimetu-
ses ja 1940 Tartu Ametiühingute kultuurimajas. 1942–1944 oli eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja Jõhvi gümnaasiumis. 1944. aastast Tartu Riikliku Ülikoo-
li õppejõud, alul vanemõpetaja, 1956 dotsent soome-ugri keelte kateedris.

5   Kildu koolist on sirgunud saja aasta kestel mitu Eestis ja kaugemalgi tuntud teadlast, rää-
kimata Vastemõisa ja Viljandimaa kultuurielu arendajatest. Kokku saab neid oma 40–50, 
kelle tegevus vääriks käesolevas juubeliraamatus tutvustamist, mis aga pole mahu tõttu-
võimalik. Märkigem siinkohal veel vaid tuntumaid:
Karl Kranich (1923–2001), agronoom, kodu-uurija, genealoog ja Vastemõisa ajaloo uu-
rija; tema uurimuste käsikirjad asuvad Vastemõisa raamatukogus.
Tiit Lehto (1938–1967), helilooja. 
Albert Pettinen. Helilooja, koorijuht, muusikapedagoog. 
Jaan Alteis (1880–1962), teater Ugala asutajaliige. 
Jaan Joandi (1910–1986), kodu-uurija ja metsandustegelane, koori- ja orkestrijuht  
Suure-Jaanis. Eesti Looduskaitse Seltsi auliige 1980.Eesti Looduskaitse Seltsi auliige 1980. 
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Palmeos on õpetanud prakti-
list ungari ja soome keelt, lugenud 
soome-ugri keelte ajaloo, ungari 
keele ajaloo, karjala ja vepsa kee-
le, eesti keele sõnavara, eesti mur-
rete jt ainete erikursusi, juhenda-
nud diplomi- ja kandidaaditöid.
Käis suviti üliõpilastega uuri-
misreisidel, algul eesti murrete 
alal, hiljem karjala keelesaartel ja 
vepsa keele alal ning mordvalaste 
juures6.

Palmeose õpilastest kujunes 
mitu ungari kirjanduse tõlki-
jat. Ta ise tõlkis mõned novellid. 
Kirjutas artikleid ajakirjadele ja 
ajalehtedele ungari kirjanike ja 
keeleteadlaste tähtpäevade puhul. 
Toimetas ja varustas saatesõnaga 
Sándor Petöfi (1823-1849) luule-
valimiku eesti ja läti lugejaile.

Paula Palmeos oli tunnusta-
tud ja üliõpilaste poolt väga lu-
gupeetud õppejõud. 1953. aastast 
pühendus ta karjala murrakute 
uurimisele, millest ilmus 1962 
raamat “Karjala Valdai murrak”. 

Paula Palmeosest on kirjuta-
tud teoses “Keel, mida me hari-
me” 1976 ja Emakeele Seltsi väljaandes “Kodumurre” 16 (1986) ning mitmes 
teatmeteoses. Ta pidas oma kodukohta ja Kildu kooli oluliseks, külastas kor-
duvalt kooli vilistlaskokkutulekuid. 

Paula Palmeos suri 23. detsembril 1990.

6  Tartu Ülikooli Raamatukogu. käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond (= TRÜ KHO), 
f 116, s 1 (Palmeos, P. Autobiograafia).

70-aastane Paula Palmeos ülikooli peahoone 
trepil. Paul Ariste viipab fotograafile 

ja arvatavasti ütleb: “Pildista teda, mind 
mitte, temal on juubel.” 

Tartu Ülikooli Raamatukogu foto. 
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Maia Pork
(1929–1979) 

Viiu Hein

Maia Hein (1954. a Pork) sündis 28. no-
vembril 1929 Viljandis. 1938–1945 õppis Kil-
du koolis. 1949 lõpetas Pärnu II Keskkooli ja 
1954 Tartu Riikliku Ülikooli bioloog-botaa-
nikuna. Kitsamaks erialaks valis ta algoloo-
gia.

Juba üliõpilasena võttis ta osa Zooloogia 
ja Botaanika Instituudi (ZBI) järvede ekspe-
ditsioonist ja töötas läbi kogutud materjale 
ning osales ka Eesti taimkatte kaardista-
misel. Pärast ülikooli lõpetamist asus tööle 
ZBI-sse. 1956. aastal koostas Eesti mändve-
tikate määraja. Hiljem spetsialiseerus räni-
vetikate uurimisele. Tegeles ka keskkonna-

tingimuste muutumise mõju selgitamisega järvede fütoplanktonile ja pale-
olimnoloogiaga. Setetes leiduvate ränipantserite järgi määratud diatomeede 
liigiline koosseis võimaldas tal teha järeldusi vastaval perioodil valitsenud 
kliima ning Läänemere eri staadiumide rannajoone asendi kohta. 1967. a 
kaitses kandidaadiväitekirja Eesti ränivetikatest. Ta oli tuntud diatomeeuu-
rija ka väljaspool Eestit. 1966–1972 töötas ta TRÜ taimesüstemaatika ja geo-
botaanika kateedris. Temalt on ilmunud 40 teadustööd.

Kildu kooli vilistlasi välismaal

Möödunud sajandil põgenes olude sunnil üsna palju Kildu kooli lõpetanuid 
ja koolis õppinuid välismaale. Kui palju neid on arvuliselt, seda ei tea täpselt 
vist keegi. Üht-teist huvitavat kirjutas meile Ülo Raabe (1922), elektriinsener, 
kes 1948. a siirdus Saksamaalt Kanadasse ja elab praegu Winnipegis*.

*  Aimur Joandi. Kildu poisid jõudsid välismaal heale järjele. – Sakala, 8. aprill 2009.
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Ülo Raabe meenutus Kildu koolist
Mind ei ole Kildu kooli lõpetajate nime-

kirjas. Ma õppisin selles koolis neli aastat, 
1932–1935. Sügisel 1935 läksin Viljandi pro-
gümnaasiumi.

Koolijuhataja oli minu kaugelt sugulane 
Madis Raabe. Esimesel kooliaastal olin tema 
juures korteris, hiljem aga koos teiste pois-
tega internaadis. Meil olid kõigil leivakotid 
kodust kaasas. Koju läksime tihti jala. Keva-
del toimus see ikka kambas poistega ja siis 
hulkusime ka metsades ringi. Talvel tuli kee-
gi nädalalõpul reega järele. Ükskord läksin 
jala need kolm kilomeetrit, läbi sügava lume. 
Jäin väga haigeks.

Suvepoole mängisime vabal ajal kooli 
platsi peal laptuud või ulasime ringi Kildu järve ääres mägedes. Talveõhtutel 
pruunistasime vahel suhkrut ahjutulel ja tegime niimoodi ise endile kommi. 
Väikeste kividega mängisime käe peal, see oli igaõhtune võistlus, ei mäletagi 
enam, mis selle mängu nimi oli.

Õpetajad, keda mäletan, olid pr Ant ja hr Jürisson. Proua Ant oli mu 
lemmikõpetaja.

Madis Raabe oli vahel väga kuri ja mäletan, kuidas ta ühel poisil sikutas 
kõrva ja poiss kaebas isale, sellest oli Madisel pärast suur sekeldus.

Mälestusi Kildult on üsna vähe. Minu vend Enno lõpetas Kildu kooli 
6. klassi ja on 1941. aasta vilistlane. Temal oleks olnud palju rohkem kirjuta-
da. Ta oli jutumees. Kahjuks on ta juba mitu aastat manalas.

Meie isa August Raabe (1894–1995) käis Kabila koolis, Kildu kool on sel-
le järglane. Isa pidas Kobruvere külas Varese talu, mille maid läbib oja. Pais-
järve kaldal seisid taluhooned heal järjel töötava vesiveskiga. Talu vesiveski 
põletati 1941, arvatavasti tegid seda taganevad Vene väed. Olime ise sellel 
ajal Kuresoo rabas varjul. Isa osales mitme kohapealse seltsi töös, näiterin-
gi tegelasena sai tunnustava nimetuse “Vastemõisa Paul Pinna”. Kasutasime 
Rahvusvahelise Punase Risti abi, et isa 1962. aastal Eestist siia saada. Isa elas 
101 aastat vanaks ja on maetud Winnipegis.

Ülo Raabe elust pärast kooli
Minu elu läks edasi nii, et astusin 1939. aastal Tallinna Tehnikumi elekt-

riosakonda – esimene aasta Eesti, teine aasta Vene ja kolmas aasta Saksa 
ajal. Kooli lõpetamisel järel asusin tööle Siemensi büroos tehnikuna, esialgu 
Tallinnas ja siis kuus kuud Berliinis.

Ülo Raabe 1985. aastal. 
Ü. Raabe kogu.
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1944. aastal aga tuli lõpp ja meist tehti sõjamehed. Meie üksus pidi mine-
ma abiks Eesti lennugrupile. Tegelikult saadeti meid Saksamaale Detmoldi 
lennuväljale. Mind pandi lennukite raadioid parandama. Sõja lõppedes viidi 
mind sõjavangina Prantsusmaale natukeseks ajaks, siis tulin tagasi Saksamaa-
le põgenikelaagrisse. Kasutasin seda aega edasiõppimiseks Darmstadti Tehni-
lises Kõrgkoolis.

1948. aastal lahkusin laevaga Kanadasse. Sõit oli prii, kuid pidin küm-
me kuud töötama kullakaevanduses. Sain täispalga nagu kohalikud kaevurid. 
Kaevandus asus väikese saare peal keset suurt järve Ontarios. Töö oli umbes 
200 m sügavusel.

Pärast seda lendasin Winnipegi, mis asub Manitoba provintsis. Viimane 
ulatub lõunast põhja umbes 1800 km ja seal on üle 100 000 järve.

Winnipegi linn asub samanimelise järve lähedal, mis on kujult väga sarna-
ne Peipsi-Pihkva järvega, kuid palju suurem, umbes kaks kolmandikku Eesti 
maismaast. Provintsi lõunapoolne ala on tihedalt asustatud, kuid põhjapoolne 
osa on tundra ja rohkem järvede maa. Meie suurimad veejõujaamad asuvad 
selles kandis.

Sain kohe tööle elektrivõrku Manitoba Hydro, alul olin välistöödel, hiljem 
büroos joonestaja. Siis tunnustati minu eelmist haridust. Mulle anti Kanada 
inseneri paberid ja tempel ehk ametipitsat. Lõpuks olin kümme aastat projek-
teerimisosakonna juhataja.

Ülo Raabe Gimli sadamas u 1990. Ü. Raabe kogu. 
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Töö ajal käisin tihti ametiasjus Euroopas, uusi elektriaparaate ostmas 
Rootsis, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal, ka Lääne-Berliinis kül-
ma sõja ajal, kui linn oli venelaste poolt piiratud ja ainuke sissepääs sinna oli 
lennukiga.

Läksin pensionile 1985. aastal, olles 63 aastat vana. Praegu olen 87.

Raabe saun
Elektriinsener Ülo Raabe on nuputanud välja iseäraliku saunatüübi ja 

saanud sellele mitu patenti. Kildu koolis õppinud eesti mees arendas sel viisil 
üle 55 aasta tagasi Ameerika mandril Kanada ja USA saunakultuuri.

Ülo Raabe: “Winnipegis ühineb Red Riveriga kaks väiksemat jõge  
Assiniboine ja Seine. Lasin 1953. aastal ehitada endale maja Seine´i kaldale. 
Tahtsin tingimata saada maja keldrisse sauna. Aga seda ei tuntud Kanadas, 
välja arvatud indiaanlaste oma – telgis kuumaks aetud kivihunnik, millele 
valati vett.

Hakkasin siis ise elektriküttega saunaahju meisterdama. Kulus aasta mõt-
lemist ja katsetusi. Sain ahjutüübi, mis oli täiesti erinev Euroopas ja Amee-
rikas olemasolevatest – kütteosaks paigutasin keemiliselt ja termiliselt väga 
püsivast karborundist ehk ränikarbiidist (SiC, kõvaduselt lähedane teemandi-
le, lagunemistemperatuur 2830 °C, hästi soojajuhtiv) kerisega ahju, varusta-
tud elektrilise küttekehaga. Ahju metallist kere või karkass ulatub läbi seina, 
nii et elektrijuhtmestik, lüliti, termomeeter jmt on väljaspool saunaruumi, 
kütteosa leiliruumi pool.

Keris on ahju varjatud osa. Leili pole vaja visata, tuleb avada vaid leili-
ruumi seinal väike veekraan. Ahju sees olev seadeldis piserdab vee kerisele. 
Ahjuga koos olev õhupuhur soojendab leiliruumi, mistõttu see kuumeneb rut-
tu, olenevalt suurusest 15–30 minutiga. Võimsus on 6 kW.

Projekt õnnestus nii hästi, et võisin selle patenteerida. Minu nimel on 
kaks Kanada ja kaks USA patenti, hiljem müüsin need ja saunaahju hakati 
tootma mitme võimsusega vahemikus 4–8 kW. Kerist hakati kasutama veel 
korterites, väikestes istesaunades.

Minu oma saun, mille ise ehitasin, on siiamaani kasutusel olnud.”

Ülo vend Enno Raabe (1927–1995)
“Enno õppis Kildu koolis alates 1935. aastast ja lõpetas selle 1941. aastal. 

Enno mobiliseerisid sakslased 1944. aastal lennuväe abiteenistusse. Pärast 
sõda olid nad Belgias. Siis toodi nad tagasi Saksamaale põgenikelaagrisse.

1947. aastal formeeriti ainult eestlastest koosnev Ameerika sõjaväe vahi- 
teenistusüksus Nürnbergis. Sellest legendaarsest üksusest on tehtud doku-
mentaalfilm “Mehed unustatud armeest”. Nad pidasid üldist valvet vang-
las, kus hoiti endisi Saksa võimumehi sõjakohtu otsuse langetamiseni.  
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Niimoodi nägi Enno neid ligidalt kogu 
aasta vältel. Siis tuli tema kord teele asu-
da Kanadasse.

Alul töötas Enno Kanadas ühe suure 
alumiiniumifirma valukojas Quebeci pro-
vintsis, seejärel inseneri abilisena lennu-
kimootorite remonditehases Winnipegis. 
Elasime tol ajal koos samas majas. Hiljem, 
pärast väljaõpet General Motorsi tehastes, 
spetsialiseerus Enno diiselmootorite pea-
le, olles lõpuks selle firma tehniline esin-
daja British Columbia provintsis. Enno 
läks pensionile 65-aastaselt ja suri insuldi 
tagajärjel kolm aastat hiljem 1995. aastal. 
Ta elas siis Vancouveris.”

Teisi Kildu kooli vilistlasi välismaal
Ülo Raabe teada on Kildu kooli lõpetajatest välismaal veel naabripoeg 

Sulev Liht Tuisu talust, kes lõpetas Kildu kooli 1938, elas Bostonis, tema 
pinginaaber Lubjassaare talust Juhan Köhler, lõpetas Kildu kooli 1937, elas 
Montrealis, ja Roosu talust Harald Roslender, kes lõpetas Kildu kooli 1938. 
aastal ja elas Inglismaal.

Vend Enno on kirja pannud kuus Kildu poissi, kes temaga koos Saksa-
maale lennuväe abiteenistusse läksid ja hiljem edasi rändasid. Need, kes koos 
Ennoga 1941 lõpetasid, olid Ülo Lehiste (Stockholm, nüüd juba Liiduveres 
oma kodus Lepikul – A. J.), Heino Parm (Göteborg), Ülo Saar (Saksamaa) ja 
Herbert Vare (Inglismaa). Johannes Rohilaht lõpetas 1942 (San Francisco) ja 
Helmut Karu 1943 (Saksamaa). Köhler, Liht (hiljem Licht) ja Roslender on 
surnud. Teiste saatust ta ei tea.

Koostanud Aimur Joandi

Enno Raabe vangivalvurina 
Nürnbergis 1947. aastal. Ülo Raabe kogu.
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KOOLIAJA MÄLESTUSI

Ülo Lehiste 
Õppis Kildu koolis 1�35–1�41

10. aprillil 2009 külastasin Kildu külas Ülo 
Lehistet, kes jutustas:

“Olen sündinud 3. augustil 1927 oma-
aegses Liiduvere, nüüd Kildu külas. Isa Mart 
Lehiste (a-ni 1935 Krieger) ja ema Kaie, neiu-
põlves Tirmannn, pidasid sedasama Lepiku 
talu Kildu koolimajast umbes ühe kilomeetri 
kaugusel. Põllumaad oli 28 ja metsa 2 ha. Talus 
peeti viit-kuut lehma ja kolme hobust. 

Kildu lõpetamise järel astusin Viljandi 
Kaubanduskeskkooli ja lõpetasin selle 
1944. aastal. Seejärel võeti Saksa sõjaväkke, 
viidi Kiviõlisse, kus olid õlitehased. Seal seadsime üles pommituslennukite 
tõrjeks dirižaableid. Need kujutasid endast kerge gaasiga täidetud õhupalle, 
mis hoidsid õhus üleval umbes kilomeetri pikkuseid trosse. See takistas Vene 
pommitajate liikumist. Trossi vastu põrgates murdus näiteks lennuki tiib ja 
lennuk kukkus pommilaadungiga alla.”

Paari nädala pärast käsutati nad põgenema, sest Vene väed olid jõudnud 
Sinimägedesse.

Nad viidi laevaga Danzigisse, sealt rongiga Tšehhi piiri äärde ja eda-
si Wismarisse, kus algas väljaõpe. Ülo Lehiste aga sattus hoopis haiglasse. 
Haigla asus Oldenburgi ligidal Huntlosenis ja kuulus hiljem inglastele.

Ülo viibis ägestunud kopsuhaiguse tõttu kokku neli aastat haiglas, seejä-
rel valvas ta mõnda aega Nürnbergi lähedal laskemoonaladusid. Rootsi jõu-
dis ta 1952. aastal ja asus tööle metallivabrikusse Volvo tehastes. Seal pidi 
ta töötama lepingujärgselt ühe aasta. Siis asus elama Södertäljesse, töötades 
algul releevabrikus. See vabrik läks pankrotti ja Ülo Lehiste asus tööle ühes 
Ericssoni firmas, kus oli üle 30 aasta, lõpetades töödejuhatajana. 1992. aastal 
siirdus 65 aasta vanusena pensionile. 

Veel jutustas Ülo, et tutvus taanlanna Anniga ja abiellus temaga, aga 
kooselu millegipärast ei klappinud ja 1985. aastal nad lahutasid. 1998. aastal 
tekkis Ülol koduigatsus ja ta pöörduski tagasi Eestisse, asudes elama isatallu 
Lepikule. Ülo Lehiste on praeguse eluga rahul. Ta saab Rootsi riigi pensioni.

Koostanud Aimur Joandi
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IV. Ajalugu 

Uuno Ojala 

Sündinud 1�52 Võrumaal Sõmerpalus. 
Lõpetanud Võru Fr. R. Kreutzwaldi nimelise 
Keskkooli 1��1 ja TRÜ ajalooteaduskonna 1��0. 
Avaldanud kooliajaloo-teemalisi artikleid. 

Kildu kooli rajamine 
(1900–1909)

Sündmuste ajalooline taust
Käesoleval, 2009. aastal möödub sada aastat ajast, mil Vastemõisa vallas 

Ketu külas Kildu koolikrundil valmis Vastemõisa 2-klassilisele ministeeriu-
mikoolile ehitatud koolimaja. Sada aastat on selles valguseküllases kahekord-
ses puumajas toimunud järjepidev õppetöö, vahetunud tuhanded õppijad ja 
korduvalt nende õpetajadki. 

Vastemõisa 2-klassilise ministeeriumikooli asutamine ja uue koolimaja 
ehitamine Kildul 20. sajandi algul oli oluliseks sündmuseks kogu piirkonna 
edenemisel. Kahtlemata oli tollasel Viljandimaa suurimal vallal olulisi eeli-
seid taoliseks ettevõtmiseks, millest vahest määravama tähtsusega maksu-
maksjate arvukus ja nende majanduslik kandevõime. Veelgi tunnuslikumaks 
osutus aga see, et päriskohaomanikeks saanud talurahva edumeelsem osa 
mõistis vajadust haridusolusid parandada, et tagada kasvavale järelpõlvele 
paremaid õppimistingimusi ja ilusamat tulevikku. 

Kildu kooli vahetu eelkäija Vastemõisa ministeeriumikooli asutamise al-
gatamise ja Kildul uue koolihoone avamise vahele jääb kümmekond aastat 
(1900–1909). Eesti Ajalooarhiivi allikatele tuginedes vältas selle õppeasutuse 
asutamise õiguslik protsess kuni õppetöö alustamiseni vähemalt kaks ja pool 
aastat (1900–1902). Ligikaudu viis aastat (1903–1908) kestsid vallas ja valla 
volikogus väitlused ajutiselt Kabila koolimajja paigutatud ministeeriumikooli 
tulevase asukoha pärast. Ajaloosündmustest, mille taustal käisid vaidlused 
koolihoone asukoha üle ja mis mõjutasid koguni ehituse algust, mainigem 
Vene-Jaapani sõda 1904–1905 ja 1905.–1907. aasta revolutsiooni sündmusi. 
Ehituspalkide ja -kivide varumise (1907) järel kestis koolimaja ehitus Kildul 
vähem kui kaks aastat (1908–1909). 
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Ministeeriumikoolide tulekut Eesti rahvaharidusse 19. sajandil on seos-
tatud venestuspoliitika pealetungiga, mille üheks tähiseks sai Vene keisri 
Aleksander III korraldus 1885. aastast Balti kubermangude luteri usu talu-
rahvakoolide kontrolli allutamisest Rahvahariduse Ministeeriumi asutustele. 
Algselt Venemaa semstvokubermangudes ette nähtud Rahvahariduse Minis-
teeriumi näidiskoole hakati rajama kogu Vene impeeriumis, kusjuures nende 
tegevuse aluseks sai 4. aprillil 1875. a kehtestatud Rahvahariduse Ministeeriu-
mi instruktsioon. Juhend, milles sätestati taoliste õppeasutuste asutamise al-
gatamise kord vallaomavalitsuses, anti Liivimaa Kubermanguvalitsuse Talu- 
rahvaasjade Komisjoni poolt talurahvaasjade komissaridele1 27. oktoobril 
1897. a.

Ministeeriumikoolid jagunesid 1-klassilisteks kolmeaastase või 2-klas-
silisteks viieaastase õppekursusega õppeasutusteks ja allusid otseselt rahva-
koolide inspektorile, kes määras ametisse koolmeistrid ja teostas kontrolli 
õppetöö üle. Õppetöö tasemelt olid kaheklassilised ministeeriumikoolid 
valdavas osas võrreldavad luteri usu kihelkonnakoolidega või mõnel juhul 
viimastest koguni paremad. Tänu riigi toetusele õpetajate palkade, inventari 
ja õppevahendite muretsemisel ning ajakohaste koolihoonete ehitamisel olid 
need majanduslikult kõige paremal järjel seisvad algkoolid.2

Esimene ministeeriumikool Eestis asutati 1887. a Sindi alevis senis-
te vabrikukoolide alusel. 1900. aastal algatati Viljandimaal ministeeriu-
mikoolide asutamine lisaks Vastemõisa vallale veel Pilistvere kihelkonnas 
Kõo vallas ja Kolga-Jaani kihelkonnas Võisiku vallas, kuid ainult viimases 
alustas kool aasta hiljem tegevust. 1902. aasta septembrikuu seisuga tegut-
ses Põhja-Liivimaa 66 kihelkonnas 19 ministeeriumikooli: Võrumaal 6, 
Tartumaal 6, Saaremaal 5, Pärnumaal 1, Viljandimaal 1. Kuid 1911. aastal 
tegutses aga Viljandimaal juba kuus ministeeriumikooli, kogu Eesti alal 
oli neid aga vähemalt 80. Üks nende hulgas oli 194 õpilasega Vastemõisa  
2-klassiline ministeeriumikool ehk tavanimetusega lihtsalt Kildu kool.3

Kooli asutamisel esialgu tandemina tegutseva talurahvaasjade komissari 
ja rahvakoolide inspektori kõrval kerkib Vastemõisa ministeeriumikooli asu-
tamisel omaette jõuna esile vallarahvas. Pidi ju rajatav kool teenima eelkõige 
Viljandimaa ühe suurema valla rahva ühishuve. Üheks haaravaks uurimis-
valdkonnaks Kildu kooli rajamise loos osutub Vastemõisa valla volikogu ja 
vallavalitsuse tegevus haridusküsimuste lahendamisel. Vallarahva kõrgemat haridusküsimuste lahendamisel. Vallarahva kõrgemat 
1  Talurahvaasjade komissarid alustasid tegevust 1889. a novembris ning see ametikoht-

kaotati 30. märtsist 1917. Nad kontrollisid vallavalitsuste ja -volikogude tegevuse sea-
duslikkust.

2  Ajaloolised institutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Haridusinstitutsioonid 
Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koostanud Allan Liim. Tartu, 1999, lk 119–120.

3  Perfokaarte Viljandi rajooni ajaloost ja loodusest: metoodilisi materjale – Eesti NSV TA 
Kodu-uurimiskomisjon, Viljandi rajooni TSN TK. Koostanud Heldur Palli. 1968.
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esindusorganit – valla täiskogu – ministeeriumikooli asutamise ega Kildu 
koolimaja ehitamise küsimuste asjus aga kokku ei kutsutud. 

Mõistatuslikuks jääb, kes algatas kõrgema algkooli rajamise vallas. Miks 
otsustati uus kool rajada nimelt Kildule ja kas selline asupaik vastas valla-
rahva huvidele? Huvi pakub seegi, missugune osa oli Vastemõisa ministee-
riumikoolil kohalikus kultuuriruumis. Kooli ellukutsumise sajanditagust 
sündmustikku illustreerivatest tõikadest märkigem esmalt Vastemõisa valla 
ulatuslikku koolivõrku: 19. sajandi lõpul 5 vallakooli, millele lisandusid usu-
vahetusliikumise tagajärjel tekkinud 4 õigeusu abikooli ja 1904. aastal veel 
Kaansoo õigeusu kihelkonnakool.

Eeldused koolimaja rajamiseks Kildule kujunesid juba 1878. aastal, mil 
vald sai kohalikust kroonumõisast Epra kooli tarvis kingiks ühe tiinu maad. 
Koolikrunt seisis vabana, sest selle koolivakuse (koolipiirkonna) rahvas ehi-
tas koolimaja endisele koolimaale, mis tagas koolmeistrile elatise. Minis-
teeriumikooli asutamise ajast mainigem üksnes mõningaid paikkonna eluga 
seostatavaid sündmusi.

18. juunil 1900 saabus Tallinnast esimene rong Viljandisse, aasta hiljem 
1. augustil 1901 avati linnade vahel kitsarööpmeline raudtee. 1. juulist 1900 
hakkas kehtima kroonu viinamonopol,4 mis tõi kaasa mõisakõrtside sulgemi-
se ja mõnel pool (Orajõe ja Vastemõisa vallas) endiste kõrtsihoonete kasuta-
mise koolide kasuks. 

Viljandis 1900. aasta jaanuaris toimunud V karskuskongressil valiti 
karskusseltside kesktoimkonna esimeheks Kolga-Jaani kirikuõpetaja Villem  
Reiman. Sama aasta kevadel saabus Soomest põllumajanduse õpingutelt mõ-
neks ajaks kodupaika Vastemõisa Vahemurru tallu üks Suure-Jaani karskus-
seltsi asutajaid (1893) Ado Johanson (1874–1932). Karskusselts võttis 1908. a  
seltsimajana kasutusele Vastemõisa mõisas vallamaja lähedal asunud endise 
magasiaida, mis oli olnud varem üks ministeeriumikoolile kavandatud asu-
paiku. Kooli rajamise probleemid ületasid korduvalt tollase ajakirjanduse  
uudistekünnise, kusjuures kirjutajate hulgas arvatakse olevat ka A. Johanson. 

Saamaks vastust küsimusele, missuguse koha omandas Vastemõisa mi-
nisteeriumikool 20. sajandi esimestel kümnenditel kohalikus hariduselus, tu-
leks põhjalikumalt tundma õppida selle õpilaskonda, õpetajaskonda ja veel 
õppetöödki. Olgu järgnev lühiuurimus üheks algallikatele tuginevaks teera-
jaks Kildu kooli- ja haridusloo huvitavate minevikusündmuste tundmaõppi-
mise juurde.

Ministeeriumikooli asutamine Vastemõisa vallas
Vastemõisa 2-klassilise ministeeriumikooli asutamine sai teoks vallava-

litsuse, valla volikogu, rahvakoolide inspektori, talurahvaasjade komissari ja  
4  Eesti ajalugu. Kronoloogia 13000–2006. Koostanud Sulev Vahtre. Tallinn, 2007, lk 160-162.
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Liivimaa Kubermanguvalitsuse mitmeaastase tegevuse ja pingutuste tulemusena. 
Püüdkem kõikvõimalike kirjalike allikate põhjal, millest olulisemad Vastemõisa 
valla volikogu protokolliraamat 1902–1904, talurahvaasjade komissari Vastemõi-
sa ministeeriumikooli asutamise ja koolimaja ehitamise kohta koostatud toimik 
(1900–1909) ning rahvakoolide inspektori kirjavahetus, lähemalt selgusele jõuda, 
kuidas, millal ja kus asutati vaadeldav ministeeriumikool. Mõnevõrra saame ehk 
aimata sedagi, kellele kuulus kooli asutamise algatus.

Esimene katse algatada Vastemõisas ministeeriumikooli rajamist “ülevalt 
poolt” luhtus. Viljandi rahvakoolide inspektori V. Ratšenko arupärimisele 8. ap-
rillist 1899, kas ei soovi Vastemõisa vald Kabila kooli reorganiseerida ministee-
riumikooliks, vastas valla volikogu üksmeelselt: “Ministeeriumikooli Kabila 
kooli asemel ei soovi.”

Viljandimaa II jaoskonna talurahvaasjade komissar M. Gräzini 26. april-
lil 1900. a väljasaadetud kirja mustandi kohaselt on komissar vastanud Vaste-
mõisa vallavalitsusest tulnud arupärimisele: “Minu poolt on tunnistatud üsna 
soovitavaks Vastemõisa vallas kaheklassilise ministeeriumikooli asutamine.” 
Samas osutas ta võimalusele tulevikus isiklikult tulla valda selle ürituse läbi-
viimise üksikasju tutvustama. Vallavalitsus eesotsas vallavanema kohusetäitja  
Johan Varmiga ei kiirustanud aga algatuse viimisega vallavolikogu ette. 18. ap-
rillil oli naabruses asuv Olustvere valla volikogu lükanud tagasi talurahvaasjade 
komissari pakkumise muuta Tillu-Reinu vallakool ministeeriumikooliks. 

23. augustil 1900. aastal Vastemõisa vallavolikogu istungil viibinud talurah-
vaasjade komissar esitas volikogule arutamiseks küsimuse, kas ei pea viimane 
“soovitavaks ja õigeaegne olevat” vallas ministeeriumikooli asutada. Seejuures 
selgitas komissar, et ettevõtmine tõotaks kehtiva korra kohaselt 1500-rublast rii-
gipoolset toetust ning ühe õpetaja tasustamise võimaluse riigi kulul.

Eelmisel kuul ametisse astunud vallavanema Jüri Adamsoni eesistumisel 
toimunud koosolekul otsustasid 19 kohale ilmunud volikogu liiget (20-st) ühel 
häälel paluda talurahvaasjade komissari taotleda sellise õppeasutuse rajami-
seks riigilt raha ja lisada omalt poolt tulevikus ühise eesmärgi saavutamiseks 
iga maksumaksja vallamaksule 40 kopikat. Seejärel otsustati 16 poolt- ja kol-
me vastuhäälega ministeeriumikooliks ümber korraldada Järevere kool.

Komissari ettekirjutuse kohaselt 4. jaanuaril 1901. a kokku tulnud Vaste-
mõisa valla volikogu tegi mitmeid muudatusi ja täiendusi oma eelmise aas-
ta 23. augustil langetatud otsusele. Nüüd paluti luba muuta kaheklassiliseks 
ministeeriumikooliks Epra luteri usu vallakool ja ehitada nimetatud kooli 
tarvis koolimaja Kildul asuvale riigimaa krundile. Vald lubas enda kanda 
võtta uue koolimaja ehituse, hoone korrashoiu ja varustamise kütte, valgustu-
se ning muu tarvilikuga. Samas otsustati paluda koolimaja ehitamiseks riigilt 
ühekordset toetust 1000–1500 rubla ning metsamaterjali kroonult lähimatest 
vahtkondadest tulevase koolihoone ja selle ümber aia tegemise jaoks. Kuni 
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uue hoone valmimiseni otsustati paigutada ministeeriumikool Kabila koo-
limajja ja Epra kooli tegevust õppetöö alguseni uues Kildu koolimajas mitte 
katkestada. 

Mis vallandas järgnevalt Vastemõisa rahva hulgas opositsioonilise liiku-
mise ministeeriumikooli vastu, allikaist otsesõnul ei selgu. Alles mõni aasta 
hilisemast ajast (1904) nähtub ajalehest Uudised, et rahvakoolide inspektori 
esinemine 1901. aasta kevadel Vastemõisa valla volikogu ees uue täiendava 
koolmeistri ametisse seadmiseks pahandanud volikogu liikmeid.5 Talurah-
vaasjade komissarile saadetakse kaks Vastemõisa elanike pöördumist (14. 
juuli 1901; 9. veebruar 1902) palvega ministeeriumikooli asutamise otsus 
tühistada. Kollektiivsetes protestikirjade põhiargumentidena esitati järgmi-
sed väited:
 1) vallavolikogu langetas otsused järelemõtlematult ja kiirustades; 
 2) nii Kildule ehitatavasse kui ka Kabila kooli, mis “on lutteri hingede 

 higi ja vaevaga tehtud” pole õigust õigeusuliste lapsi lasta, mis on 
 volikogu poolt “võõriti” otsustatud;

 3) vallas on koole (9) piisavalt ja rikkamad valla liikmed suudavad lapsi 
 ka mujal kõrgemalt koolitada.
Protestimisaja 14 päevase tähtaja sisse mittekuulunud palvekirjad (kae-

bused) lükkas talurahvaasjade komissar küll tagasi, kuid kaebuste esitajad 
kasutasid protestimisõigust. Nad edastasid kaebused Liivimaa Kubermangu-
valitsusse, tuues muuhulgas esile talurahvaasjade komissari viibimise valla-
volikogu koosolekul 23. augustil 1900. Seega võisid ministeeriumikooli vastu 
välja astunud seada kahtluse alla selle asutamise otsuse legitiimsuse. Võib ar-
vata, et uue kooli avamise kiirema võimaluse halvas osa vallarahva vastuseis, 
mis toimis samal kombel ka Kõo vallas.6 Viimases soovis ministeeriumikooli 
kuludest vabaneda osa õigeusulisi valla liikmeid, kes leidsid, et neile õigeusu 
kihelkonnakoolist piisab.

Liivimaa Kubermangu Talurahvaasjade Komisjonist nõuti 21. veebruaril 
1902. a talurahvaasjade komissarilt vastust neljale küsimustele: 

1) mitu kooli kavatsetakse Vastemõisa vallas ministeeriumikooliks 
muuta, sest volikogu otsustes (23. august 1900 ja 4. jaanuar 1901) on 
juttu Järevere ja Epra koolist;

2) mispärast viibis komissar vallavolikogu istungil 23. augustil 1900, 
kinnitades ise, et otsus oli langetatud üksnes volikogu liikmete osa-
võtul;

5  Suure-Jaanist. – Uudised, 16. jaanuar 1904, nr 14, lk 2. Vt ka Aimur Joandi artiklit Lisa 1, 
lk 242-249.

6  Ka Kõo ministeeriumikooli vastase protestikirja esitajad väitsid, et volikogule ei antud 
aega sellist tõsist ettevõtmist piisavalt kaaluda ja läbi mõelda.
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3) mispärast pole komissar antud asja kulgu suunates eelnevalt välja sel-
gitanud valla tegelikku maksevõimet ja valmidust kooli ülalpidami-
seks;

4) mispärast pole antud ettevõtmist uue õppeasutuse asutamise asjas 
esitatud vastavalt tsirkulaarile nr 4359 27. oktoobrist 1897 eelnevalt 
kubermanguvalitsuse talurahvaasjade komisjonile.

Talurahvaasjade komissar teatas järelpärimisele sama aasta 2. aprillil 
saadetud vastuses, et Vastemõisa vald kavatseb ministeeriumikooliks muuta 
Epra kooli, mis tuleb Kildu (Kildo) krundi peale. Nimetatud otsus aga lan-
getatud vallavolikogu istungil 4. jaanuaril 1901, mis toimunud täiesti seadus-
likult “ilma kõrvalise mõjuta.” Neljandas küsimuses mainitud tsirkulaari ei 
olevat komissar arhiivist leidnud ja palus selle endale saata.7 

27. juulil 1902. a teatas Viljandi rajooni rahvakoolide inspektor talurah-
vaasjade komissarile, et Riia õpperingkonna kuraator oli 5. juulil andnud loa 
muuta Vastemõisa valla Epra kool ministeeriumikooliks ja selleks otstarbeks 
võimaldanud kroonu käest 1500 rubla ühekordselt ning 820 rubla igal aastal 
kooli ülalpidamiseks. Samuti sai kinnituse Kõo valla taotlus ministeeriumi-
kooli rajamiseks. 

Saadud loa ja Vastemõisa vallavolikogu otsuse alusel 4. jaanuarist 1901 
tegid rahvakoolide inspektor ja talurahvaasjade komissar 1902. aasta sep-
tembris rea korraldusi uue kooli asutamiseks Vastemõisas. Rahvakoolide 
inspektorilt saadud kirja (9. sept.) alusel teatas talurahvaasjade komissar 
10. septembril 1902 vallavalitsusele Epra kooli ministeeriumikooliks reor-
ganiseerimiseks lubatud rahast ja sellest, et ministeeriumikool saab ajuti-
selt avatud Kabila kooli ruumides kahe õpetajaga. Rahvakoolide inspektor 
nõudis valla järgmise aasta eelarvesse täiendust ministeeriumikooli kolman-
da õpetaja palkamiseks. Selgus seegi, et Viljandi renteisse kanti riigi poolt  
koolimaja ehituse tarbeks lubatud 1500 rubla asemel üksnes 1200 rubla. 

Kui vallavanem Jaan Adamson 28. septembril 1902. aastal pani valla vo-
likogule ette rahvakoolide inspektori antud käsu õpetaja Andres Vanausel 
Kabila koolikohast 1. oktoobriks välja minna, otsustas volikogu üksmeelselt: 
“Endist kooliõpetajat A. Vanausi kui ka uut valitud teist kooliõpetajat Jaan 
Piiskari mitte Kabila koolist välja tõsta ja Kabila koolimaja ja maad senini 
endist moodi jätta, kuni ministeeriumikooli asutamise otsus sääduslikku 
jõusse astub.” Volikogu tõrjuvat hoiakut kroonu kontrolli all oleva kooli vas-
tu väljendas järgnevatel aastatel seegi, et ruumikitsikuses koolimajas jäeti 
koolimaa rentniku kasutada ruumid.

7  See Liivimaa Kubermanguvalitsuse Talurahvaasjade Komisjoni tsirkular nr 4359 27. ok-
toobrist 1897 on Eesti Ajalooarhiivis Viljandi II jaoskonna talurahvaasjade komissari 
arhiivis siiski säilinud.



1�6

AJALUGU

Märksa teravamaks kujunes võimuesindajate ja valla omavalitsuse 
vastasseis kroonu abiga pakutava kooli suhtes Pilistvere kihelkonna Kõo 
vallas. 28. augustil 1902. aastal oli sealne vallavolikogu otsustanud mitte 
üürida ministeeriumikooli õpetajale korterit ja peatada kaheklassilise 
ministeeriumikooli avamine kuni kohalike elanike kaebuste lahendamiseni. 
2. oktoobril keelas valla volikogu vallavanemal Võhma jaamast ära tuua riigi 
poolt ministeeriumikoolile saadetud õppevahendeid. 

25. oktoobril 1902 valiti uueks vallavanemaks Jüri Kraut ning valiti üm-
ber volikogu liikmeid. Ajakirjanduslikus kajastuses (Uudised, 16. jaanuar 
1904) jäetud sihilikult tagasi valimata kõik ministeeriumikooli pooldanud vo-
likogu liikmed. Kõigele vaatamata saavutasid talurahvaasjade komissar ning 
Viljandi rajooni rahvakoolide inspektor ühises koostöös ministeeriumikooli 
avamise veel sügisel. 

15. novembril 1902. a alustas Vastemõisa 2-klassiline ministeeriumikool 
tööd Kabila koolimajas kahe õpetajaga. Koolis oli 118 õpilast: 81 poissi ja 
37 tüdrukut. Eelmisel aastal oli Vastemõisa Kabila vallakoolis, mille tegevus 
ajutiselt lõpetati, õppinud 53 õpilast. Kooli juhatajaks sai Andres Vanaus, kes 
oli eelnevalt siinses vallakoolis kolm aastat õpetanud. Ta oli lõpetanud Viljandi  
linna elementaarkooli ja sooritanud kutseeksami ning tema pedagoogiline töö 
oli alanud 1892. a. Teine õpetaja August Marfeldt (eestistatud Maramaa), kes 
tööleasumise aastal oli lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari, sai kooli juhata-
jaks A. Vanause üleviimise järel 1904. a.8 1903. a sügisest asus koolis tööle 
kolmas õpetaja Anton Muri.

Vastemõisa rahvas mõistis, et tasemelt kõrgema õppeasutuse saamiseks 
tuleb maksta senisest suuremaid makse, mis kasvaksid eriti ajakohase koo-
limaja ehitamise korral. Teisalt oli ilmne kroonu poolt kooli rajamiseks pa-
kutud osalise toetuse pahupoolgi – kooliharidust sai kasutada veelgi tõhu-
samalt venestuse tööriistana. Vastemõisa ministeeriumikooli asutamine ei 
olnud üksnes riigiametnike järjekindla organiseerimistöö vili. Me ei tea, kes  
Vastemõisa vallavalitsusest esitas 1900. a kevadel talurahvaasjade komissari-
le päringu9 ministeeriumikooli asutamise võimaluste kohta. Selles, et kellegi 
algatus Viljandimaa suurimas vallas kõrgem algkool asutada valla volikogus 
toetuse sai ja kahe aasta pärast teostus, oli kindlasti teeneid 1900. a suvel 
ametisse astunud 35-aastasel vallavanemal Jüri Adamsonil. Ainult tema sai 

8  August Maramaa (kuni 1921 Marfeldt, 1881–1941) oli väljapaistev metoodik ja algkoo-
lide õpperaamatute väljaandja, Viljandi linnapea (1919–1921, 1927–1939). A. Marfeldt 
kõrvaldati töölt Vastemõisa ministeeriumikoolist 1. jaanuarist 1906 revolutsioonisünd-
mustes osalemise pärast.

9  Paraku ei kajasta Vastemõisa vallavalitsuse 1900. a aprillist ministeeriumikooli asuta-
mise päringu (запрос) registreerimist ei Vastemõisa ministeeriumikooli rajamise toimik 
ega ka Vastemõisa vallavalitsuse 1900. a väljaminevate kirjade register. Võib veel oleta-
da, et päring oli lisatud mõne teise kirja lõppu.
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korraldada sama aasta augustis vallavolikogus tulemusliku kohtumise talu-
rahvaasjade komissariga. 

Eelnevast järeldub, et ministeeriumikooli asutamise mõte oli lii-
kunud ka Vastemõisa vallas, kuid teades rahva alalhoidlikku hoiakut, aeti  
vallavalitsuses asju kaalutletult. Ministeeriumikooli avamine tõstis Vaste-
mõisa valla rahvahariduse võrreldes naabervaldadega kvalitatiivselt uuele ta-
semele. Kaansoo õigeusu kihelkonnakooli avamise järel 1904. aastal sai teise 
astme talurahvakool kättesaadavaks ka sealsel valla äärealal. Vastemõisa val-
la suurimaks ettevõtmiseks rahvahariduse edendamisel kujunes järgnevatel 
aastatel ministeeriumikoolile koolimaja ehitamine. Mitte alati ei oldud kind-
lad, et kool vallavolikogu otsuste alusel ilmtingimata Kildule ehitatakse.

Arutlused uue koolihoone asukoha ja ehitamise üle 
Pärast seda, kui erinevaid vastasseise ja seadustest tulenevaid keerdkäike 

ületades oli 1902. aasta novembris õnnestunud avada Vastemõisa ministee-
riumikool ajutiselt Kabilas asuvas koolimajas, jäi uue koolimaja ehitamine 
rahvakoolide inspektori ja talurahvaasjade komissari initsiatiiviks. Ootuspä-
raselt ei kujunenud ametnike diktaadi all ja vallavolikogu otsese toetuseta 
avatud õppeasutusele koolihoone ehitamine hõlpsaks ettevõtmiseks. 

Kuigi Vastemõisa vallavolikogus 1901. aasta jaanuaris kooli asutamisel 
vastu võetud otsuses nähti ette koolimaja ehitamist Kildule seal vabana seis-
nud koolimaale, jõudis volikogu järgnevalt oma otsuseid korduvalt ümber 
muuta. Taas puhkesid vaidlused uue koolimaja asukoha üle, mis pidi valmima 
võimalikult väheste kulutustega, olema aga samas võimalikult valla keskko-
has. Koolimaja asukoha üle otsustamisel omandas olulise tähtsuse vallarahva 
avalik arvamus, millega tuli nii kohapealsel võimul kui ka kaugemal asunud 
riigiametites arvestada.

Pole välistatud, et otsusele kool siiski Kildule asutada, aitasid tasakaalus-
tava sõnaga kaasa kohalikud kirjasaatjad.10 Seega on märgata ajakirjanduse 
kasvavat rolli avaliku arvamuse kujundamisel.

Vastemõisa vallavolikogu esitas uue koolimaja ehituse asjus (otsusega 
30. jaanuarist 1903) talurahvaasjade komissarile11 palve ehitamine raha puu-
dumise tõttu aasta võrra edasi lükata. Ametisse astunud Viljandimaa II jaos-
konna talurahvaasjade komissarile Georg Skatsibevskile jäi aga ebaselgeks, 
miks oli vald otsustanud reorganiseerida ministeeriumikooliks just Epra 
kooli selle ületoomisega Kildu krundile ja siiski kooli Kabila koolimaja ruu-
mides avanud. Esitades vallavalitsusele 9. juunil 1903 vastava arupärimise, 
nõustus ta koolimaja ehituse alguse edasilükkamisega, kuid nõudis s.a jaa-
nuarist antud ettekirjutuse täitmist Kabila koolimaja kordaseadmise kohta.

10 Vt Aimur Joandi artiklit. Lisa 1, lk 242 – 249
11  Talurahvaasjade komissar M. Gräzin oli ametis veel viimaseid päevi.
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26. juunil 1903 vallavolikogu koosolekul anti talurahvaasjade komissari 
küsimustele alljärgnevad vastused:

1) ministeeriumikooli avamiseks paluti luba, pidades silmas tarvidust 
suure elanike arvuga vallas noorele põlvkonnale haridust anda;

2) ministeeriumikooli ajutise paigutamise põhjuseks Kabila koolimajja 
olid sealse maja avaramad ruumid kui Epra omas;

3) Kabila koolimaja ei sobi asutatud kooli asupaigaks, sest ta asub liialt 
valla servas, kuna Kildul kool asuks peaaegu valla keskpaigas.

Viimases punktis kirjapandud seisukohta oli samal päeval kinnitanud ka 
vallavolikogu (11 poolt- ja 5 vastuhäälega). Otsust motiveeriti põhjendusega 
mitte ette võtta valla servas asuva Kabila koolimaja kulukat ümberehitamist, 
vaid lasta uus maja ehitada Kildule. Ehitamise alustamiseks sai vallavanem 
volitused koostada eelarve ja tellida ehituse plaan (projekt). Vallavolikogu, 
olles kindel uue koolimaja ehituse peatses alguses Kildule, otsustas kuu aega 
hiljem 26. juulil Kildu koolikoha rendilepingu rentnik Jüri Pärsonile üles öel-
da, pärast seda kui viimane “1903. aastal vilja ära on koristanud”. 

4. detsembril 1903 langetas vallavolikogu vallavanem Jüri Krauti eesis-
tumisel 9 poolt- ja 6 vastuhäälega otsuse alustada ministeeriumikooli puust 
koolihoone ehitamist Kildule talurahvaasjade komissarile kinnitamiseks esi-
tatud projekti kohaselt 1904. aastal. Ehituse eelarves kavatseti kasutada riigilt 
saadud 1200 rubla ja paluda komissarilt luba valla passikassast 1715 rubla 
kasutamise õigust ilma tagasimaksmise kohustuseta. Puudujääv summa ka-
vatseti aga sisse kasseerida valla maksumaksjatelt kolme aasta kestel. 

Talurahvaasjade komissari ettepaneku kohaselt otsustas vallavolikogu 
23. detsembril 1903. a üksmeelselt määrata igale maksumaksjale kolme järg-
neva aasta kestel koolimaja ehitamiseks tarviliku summa kokkusaamiseks 
igal aastal täiendav 1 rubla suurune maks. Samas otsustati projekti kohaselt 
ette nähtud ehitusmaterjal, millest põhiosa moodustas 2245 vähemalt 8-tollise 
(20,3 cm) läbimõõduga palki ning 150 talapuud, välja vedada maksumaksjate 
kulul. Seejuures paluti komissarilt abi, et nõutav ehitusmaterjal eraldataks 
võimalikult lähedasest metsast. 

Vastemõisa valla 1904. a eelarve oli koostatud lähtudes kindlast kavatsu-
sest alustada peatselt koolimaja ehitamist: ministeeriumikooli kuludes näh-
ti 2245 rublast ette 1801 rubla uue hoone ehituseks. Ülejäänud summast oli 
määratud 330 rubla ühe õpetaja palgaks, 50 rubla valvuri tasuks ja 76 rubla 
koolimaja kütteks. Samal ajal moodustasid valla kulud eelarves õigeusu koo-
lidle 430 rubla 32 kopikat 397 maksumaksja peale ning luteri usu vallakoolide 
kulud 1770 rubla 70 kopikat, mis jagus 1404 maksumaksja peale. Seega kuju-
nes 1904. a vallamaks luteriusulistele ja õigeusulistele maksumaksjatele pea-
aegu ühesuuruseks: esimestel 4,36 rubla ja teistel 4,34 rubla, millest koolide 
ülalpidamise kulud on vastavalt 1,08 rubla ja 1,06 rubla. Seega oleks alusetu 
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arvata, nagu oleks volikogu koolimaja ehitamise algusega tahtlikult viivita-
nud, et avaldada nõndaviisi venestamispoliitikale varjatud vastupanu.

11. märtsil 1904. a tagastas rahvakoolide inspektor V. Ratšenko omapool-
sete täienduste ja märkustega Vastemõisa 2-klassilise ministeeriumikooli 
hoone plaani ja eelarve talurahvaasjade komissarile, hinnates selle igati sobi-
likuks ning praktiliseks. Inspektor pidas soovitavaks alustada ehitusega juba 
samal aastal “juhul, kui see kohalikes oludes võimalik on”. Ilmselt ei pidanud 
rahvakoolide inspektor varumata jäänud ehitusmaterjali pärast ehituse alus-
tamist siiski kuigi tõenäoliseks. Talurahvaasjade komissar tagastas (15. märt-
sil s.a) hoone ehituse projekti dokumentatsiooni vallavalitsusele, lisades mär-
kused mõnede puuduste kohta ning kinnituse, et ei tema ega rahvakoolide 
inspektori poolt antud projekti teostamiseks “mitte mingisuguseid takistusi 
ei ole”. 

Kildu Põhikoolis säilinud Vastemõisa 2-klassilise ministeeriumikooli da-
teerimata ehitusplaanilt nähtub, et selle oli koostanud Pärnu linna arhitekt 
von Wolffenfeldt. Kavandatud koolihoone ruumide loetelus on kirjas 32 ruu-
mi, sealhulgas saal, kolm klassiruumi ja õpetajate korterid. Koolimaja ehituse 
eelarves 8569 rubla 60 kopikat oli ehitustööde tasustamiseks ette nähtud 2450 
rubla, ehituspalkide muretsemiseks 1886 rubla 80 kopikat. Paraku kujunes 
ehitus hiljem märksa kallimaks. 

Kui vallavanem Jüri Kraut oli vallavolikogule 8. aprillil 1904 ette kand-
nud teate ministeeriumikooli hoone ehitusplaani kinnitamisest, langetasid 
vallavolikogu 15 kohale ilmunud liiget koolimaja asukoha suhtes üksmeel-
selt uue otsuse. Juhul kui antakse luba magasivilja varude müügiks, paluda 
luba kinnitatud plaani alusel koolimajaks ümber ehitada senine magasiait. 
Viimane asus Vastemõisa mõisas vallamaja lähedal Järevere (Kasari) kooli-
maja juurde viiva tee ääres. Magasiaida kõlbulikkust ühiskondliku hoonena  
kinnitab selle kasutamine aastatel 1908–1922 seltsimajana. Tulekahjus hävi-
nud teeäärse hoone asukohta tähistavad tänapäeval kased.

Kallutamaks Vastemõisa valda ministeeriumikooli Eprasse paiguta-
ma, tegi talurahvakoolide inspektor M. Lafin vallavalitsusele 30. märtsil 
1905. aastal teravaid etteheiteid Epra vallakooli olukorra pärast. Kontrolli-
mistel oli ta kindlaks teinud, et koolimajas oli üksnes tütarlastel magamis-
tuba, poisid pidid magama klassis laudadele ööseks asetatud põhukottidel. 
Inspektori hinnangul külmast sahvrist õhtul sisse toodud magamiskottidel 
magamine “ei säästa laste tervist, vaid hävitab nende tervise”. Tõsisemaks 
puuduseks osutus väljakäigu puudumine koolimaja juures, mistõttu lapsed 
oma loomulikke vajadusi põldude ja aiamaa peal olid sunnitud rahuldama, 
nagu seda sajandeid ennegi oli tehtud. 

13. aprillil 1905. aastal saadetud vastuses tõrjus Vastemõisa vallavalit-
sus rahvakoolide inspektori taotlused õiguslikele argumentidele tuginevate 
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vastulausetega, teatades Epra vallakooli sulgemisest tulevikus vallavolikogu 
seaduslikult kehtiva otsuse põhjal 4. jaanuarist 1901. Ametnikule vastatakse 
koguni terava küsimusega: kas oleks see vastavuses kooliseadustega, kui val-
lavalitsus peaks Epra kooli remondi tegemise pärast või ministeeriumikooli 
sellele oma maja ehitamiseks sulgema? Kindlat seisukohta, et Vastemõisa mi-
nisteeriumikooli tulevaseks asukohaks peaks saama Kildu koolikoht, kanna-
vad talurahvaasjade komissari vastused rahvakoolide inspektorile 1905. aasta 
2. aprillist ja 21. augustist. Juba varem otsutati riigi poolt eraldatud toetusraha 
kauaaegsel kasutamatajätmisel seda tagasi nõuda.

Vahepeal oli Vastemõisa vallavolikogu teinud ministeeriumikooli tule-
vase asukoha otsustamises järjekordse pöörde. Vallavanema M. Martinsoni 
poolt 11. aprilliks 1905. aastal kokku kutsutud vallavolikogule esitati küsi-
mused: a) kuhu ehitada ministeeriumikoolile maja; b) mis materjalist maja 
ehitada; c) millal alustada uue koolimaja ehitust. Asja arutanud vallavolikogu 
otsustas ühel häälel ehitada varem kinnitatud plaani kohaselt ministeeriumi-
kooli tarvis ümber Järevere luteri usu vallakooli hoone. Ehituse pakkumine 
meistritele kuulutati välja 16. juuniks ja selle valmimise tähtajaks seati 1906. a 
sügis.

Ent talurahvaasjade komissar ei nõustunud enam vallavolikogu järjekord-
se meelemuutusega koolimaja asukoha küsimuses ning küsis, miks ei soovi 
vald koolimajaks ehitada vana magasiaita, nagu seda viimati (8. aprillil 1904) 
oli otsustatud. Vallavolikogu kinnitusel 12. mail 1905 leiti, et Järevere kooli 
ümberehitamine oleks kõige odavam, sest alles jääks vana hoone osa ja ehi-
tus läheks kahekorruselise hoonena maksma 6000 rubla, kui aga vald peaks 
hakkama ümber ehitama Epra koolimaja, nagu seda taotles uus rahvakooli-
de inspektor, läheks ministeeriumikooli hoone ehitus maksma 13 000 rubla, 
13. mail 1905. aastal kinnitas vallavolikogu teistkordselt eelnevat otsust ehi-
tada ministeeriumikooli hooneks ümber Järevere koolimaja.

1905. a sündmuste taustal hakkab Vastemõisa kooliasjades üha enam 
kostma kohaliku rahva häält. Vallaelanike ühes kirjas 30. maist 1905. a 
talurahvaasjade komissarile, mille koostajad T. Paltsmar, I. Paltsmar,  
J. Vendelin, I. Feldmann, P. Krebs, M. Feldmann, J. Toobal ja A. Stern, juhi-
takse tähelepanu Vastemõisa vallavolikogu otsustusvõimetusele ministeeriu-
mikooli asukoha küsimuses, kus ühed tahavad kooli asukoha “paremust ja 
teised odavust”. Seepärast ei vastavat volikogu otsused rahva soovidele, ning 
selle kooli tulevase asukoha küsimus tuleks otsustada kõigi valla taluoma-
nike koosolekul.

Kui aga Vastemõisa vallavanem P. Krebs kutsus 11. augustil 1905. aas-
tal kokku vallavolikogu, et arutada, mis materjalist uus koolihoone ehitada 
ning ehituskuludest eelarve koostada, toimus valla seadusandliku võimu 
esindajas tõrge. Volikogu otsustas ühel häälel: keelduda ministeeriumikooli 
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hoone ehitamisest, samuti mitte osa võtta ministeeriumikooli ülalpidamisest 
Kabila vallakooli endises majas. Volikogu põhjendas oma kategoorilist otsust 
väidetega: 1) vallamaksu võlgade kasvades hakkavad paljud maata talupojad 
maksukoormuse tõstmisel end ümber kirjutama teistesse valdadesse; 2) Riisa 
ja Tõramaa külade ühendamisel Pärnu maakonna Tori vallaga tekitati vallale 
suuri kahjusid; 3) ministeeriumikooli asutamise otsuses ei ole kirjas, et vald 
oleks kohustatud seda kooli üleval pidama, kui mõni osa temast lahutatakse; 
4) uue koolihoone ehitamine oli võimalik üksnes valla tervikliku koosseisu 
puhul. 

Saanud Liivimaa Kubermanguvalitsuse Talurahvaasjade Komisjonilt 
9. jaanuaril 1906. a koostatud vastuse eelmise aasta oktoobris saadetud esil-
disele, algatas talurahvaasjade komissar Vastemõisa vallavolikogus vastuseisu 
põhjustanud kooliküsimustes uuesti läbirääkimised. Kirjas 13. jaanuarist teatas 
ta vallavalitsusele, et on saanud mitmeid pöördumisi, mille taga üle 300 Vaste-
mõisa talupoja, kes olid nii või teisiti huvitatud ministeeriumikooli tulevikust. 
Seetõttu ei saavat vallavolikogu eelmisel aastal (11. augustil 1905) langetatud 
otsused, mis tähendaksid õppeasutuse sulgemist, väljendada vallarahva tõelisi 
soove. Samuti ei saadud tõsiselt võetavaks argumendiks pidada valla tulubaasi 
kahanemist 20–30 inimese väljaarvamisega rohkem kui 1700 maksumaksja 
hulgast. Vallavolikogule tehti ettepanek arutada ministeeriumikooli asukoha 
küsimus veel kord tõsiselt läbi ja alustada kevadel ehitust. 

Koosolekul 31. jaanuaril 1906 jagunesid vallavolikogu liikmed otsus-
tamisel kahte leeri: neist seitse pooldasid koolimaja ehitamist Kildule, “kus 
asub valla kogukonnale kuuluv tiinune maakrunt”, seitse aga Eprasse. Valla-
vanema M. Martinsoni otsustava toetusega tuli ministeeriumikooli hoone 
ehitada Kildule. Järgnevalt otsustas volikogu üksmeelselt, et maja tuleb ehitada 

Kildu koolipere 1931. a kevadel.
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puust, kahekordne, 20 sülda pikk, 7 sülda lai (42,7 × 14,9 m), laastukatusega12,  
siseruumide kõrgusega 11 jalga (3,35 m) ja vähemalt 3 jala (0,91 m) kõrgusele 
vundamendile, millel katteks rida telliseid, ning kinnitas esitatud ehitusplaani. 
Vallavanemale anti volitused arhitekti arvestuste kohaselt puitmaterjali varu-
miseks. Taluperemeestele ja popsidele esitati volikogus küsimus, kas nad ta-
havad osaleda tasuta materjalide juurdeveol.

Volikogu tasavägine otsus äratas vallarahva hulgas taas protestimee-
leolusid, eelkõige neis, kes soovisid kooli asukohta näha parema meelega  
Epral. Talurahvaasjade komissarile saadetud kahes allkirjadega palvekirjas 
(4. ja 12. veebruarist 1906) esitasid palujad osalt ka neidki argumente, millega 
ülistas Epra koolikoha paremust rahvakoolide inspektor. 

Pärast kümnekuulist asjaajamist kroonuametites õnnestus Vastemõisa 
vallavalitsusel 1906. a lõpuks talurahvaasjade komissari ja rahvakoolide ins-
pektori kaasabil saada koolimaja ehitamiseks riigimetsast 1000 palki poole 
taksihinnaga. Ühiskondlikus korras metsamaterjali lõikamine ei õnnestunud 
ja see korraldati palgalistega. 1906./1907. a talvel lõigatud palgid veeti keva-
deks Kildule välja. Taliteega palkide- ja kiviveol osales suur osa taludest. 

Ajal, mil käis juba Vastemõisa ministeeriumikoolile maja ehitamiseks 
materjali varumine ja ettevalmistused peatseks ehitustööks, ei vaibunud väit-
lused kooli asukoha üle. Mitmel korral proovile seatud vallavolikogu mee-
lekindlust aga ei väärata seekord enam ka kubermanguvalitsusest esitatud 
ettepanekud veel kord kooli asukoha muutmist kaaluda. Vallavolikogus saab 
valitsevaks kindel otsus teha uus koolimaja Kildule.

Viimase võimaluseni püüdis ehituse algust Kilul takistada rahvakoo-
lide inspektor M. Lafin. Olles teadlik talurahvaasjade komissarile esitatud 
kaebustest koolimaja asukoha valiku üle, püüdis ta kaasata oma eesmärgi 
saavutamiseks talurahvaasjade komissari. Nii kirjutas ta 13. veebruaril 1907 
talurahvaasjade komissarile, kuivõrd “äärmiselt ebasoodne” on asustusest 
äralõigatud Kildu koolikoht, kus puuduvad teed ja kus hügieenilises mõt-
tes sedavõrd niiske ning ebasoodne olevat, et isegi vallakooli polnud sinna 
30 aasta kestel ehitatud. Ta tuletas meelde Kabila kooliolusid, kus kolm õpe-
tajat ühes (!) korteris ning palus Kildu krundi sobivust hinnata lasta. Kildu 
koolikoha puudustest tuuakse ajalehekirjutises esile veel põhjavee kõrget ta-
set, mis ei luba sinna kooliaeda asutada. Ajakirjanduses ilmus lausa belletrist-
likke kirjeldusi, kuivõrd troostitu oleks linnast, Suure-Jaanist ja raudteejaa-
madest kaugele jäävate õpetajate tulevik Kildul. “Kooliõpetajad peavad sääl 
nagu hundid metsas elama,” hirmutati ühes leheloos. 13

12 Laastukatuse asemele sai koolimaja kolm aastat hiljem tõrvatud pappkatuse, mille puu-
dused peagi ilmsiks tulid.

13 Vastemõisa ministeeriumi kooli koolimaja ehitamise asi. – Kodumaa, 15. märts, 1907,  
nr 21, lk 3–4. Ilmus pseudonüüm “Keegi” all.
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Olukorda pingestas veel 9. aprillil 1907. a Liivimaa Kubermanguvalit-
suse Talurahvaasjade Komisjonist saabunud korraldus volikogu tasavägise 
otsuse pärast (31. jaanuarist 1906), mis kutsunud esile “arvukaid kaebusi 
kohalike talupoegade poolt”. Seetõttu soovitati kaaluda, kas kooli asukoht  
Kildul ikkagi on “rahva tõeline soov”. Ent erakorraliselt 3. mail kokku kut-
sutud Vastemõisa valla volikogu kinnitas, et Kildu asub kõige enam valla 
asustuse keskkohas, sest selle ümberringi asuvad Järevere, Kettu, Kobruvere,  
Kabila, Epra, Ärma, Aleksandri ning kaugemale jäävad üksnes Põhjaka I ja 
II piirkond ning Mäeküla külad. 13 häälega langetas volikogu otsuse ehitada 
ministeeriumikooli hoone Kildu (allikais Kildo) ehituskrundile. Vastuhääle-
tajaid oli kolm.

Viljandi rajooni rahvakoolide inspektor M. Lafini taotlusel tühistas  
Liivimaa Kubermanguvalitsuse Talurahvaasjade Komisjon 12. oktoobril 
1907 Vastemõisa vallavolikogu otsuse 3. maist 1907 ehitada kool Kildule, 
kuid jättis rahuldamata vallarahva kollektiivse kaebekirja, milles nõuti selle 
küsimuse otsustamist valla täiskogul. Talurahvaasjade komissari nõudmise 
peale kooskõlastada rajatava koolimaja asukoht rahvakoolide inspektoriga jäi  
Vastemõisa valla volikogu oma otsuses 15. novembril 1907 muutumatult en-
dise seisukoha juurde: 14 volikogu liiget toetas ehitamist Kildule, kolm olid 
sellele vastu. Arutluse tulemusena tõdes volikogu: 1) Kildu asub valla suuri-
mate külade keskel; 2) ehitusmaterjali vedu Kildult teisele ehitusplatsile läheks 
vallale maksma umbes 700 rubla; 3) Kildu asub samasuguse kirikutee ääres 
nagu Epra; 4) tulevikus on Kildul koolile kütte muretsemine lähem ja odavam;  
5) Vastemõisa ministeeriumikooli asutamise otsus 4. jaanuaril 1901 tehti 
tingimusel, et koolimaja rajatakse tulevikus Kildule.

Rahvakoolide inspektor ei nõustunud põhjendatud otsusega ka nüüd, 
mistõttu tema nõudmisel oli vallavolikogu sunnitud seda küsimust veelkord 
arutama 11. jaanuaril 1908. Volikogu otsustas sellelgi korral 14 poolt- ja 
4 vastuhäälega ehitada Vastemõisa ministeeriumikooli maja Kildule ja edas-
pidi selle küsimuse läbivaatamisest keelduda. Samuti teatati, et volikogu ei 
võta kanda kulusid, mis ehituse algusega viivitamisest võivad tekkida. Sel-
lele otsusele andsid volikogu liikmetest toetuse: J. Toobal, J. Raabe, J. Liht,  
T. Simonlatzer, A. Utt, T. Šprenk, T. Ahman, T. Saldza, P. Jürisson, J. Kimmel, 
P. Sander, A. Kletenberg, H. Juhanson, A. Strop; vastu hääletasid: J. Aleksius,  
P. Kodres, J. Viies, T. Pärtel. Vastuhääletajaiks osutusid enamasti Eprast, 
Mäekülast ja Põhjaka kandist pärit vallavolikogu liikmed.

Jäädes oma arvamuse juurde, et ministeeriumikooli ehitus Eprasse oleks 
palju tervislikum ja otstarbekam kui Kildule, andis rahvakoolide inspek-
tor 26. jaanuaril 1908 selles küsimuses muutumatule vallavolikogule lõ-
puks järele, lubades Vastemõisa vallavalitsusel ehitust alustada valla esin-
dajate kinnitatud asupaigale. Tema pikemast kirjast vallavalitsusele selgub, 
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et Vastemõisa ministeeriumikoolile maja ehitamist Eprasse olid toetanud 
Kabila, Mäeküla, Epra, Peresaare, Leetva ja Kaansoo ümbruse talupojad 
Samas tuuakse esile Kabila küla naiste palvekiri, mida võib pidada 
märgilise tähendusega teateks tolleaegse meestekeskse ühiskonnakorral-
duse juures.

19. veebruaril 1908. aastal järgnes talurahvaasjade komissari kinnitus 
inspektori otsusele, mis võimaldas lõpuks ehitust alata.

Koolimaja ehitamisest Kildule
Ettevalmistused Vastemõisa ministeeriumikoolile uue hoone ehitamiseks 

algasid veel enne, kui kooli tulevane asupaik kindlaks sai. Ehitusmeistri saa-
miseks korraldatud konkursile laekus 22. veebruariks 1907 vallavolikogule 
kaheksa pakkumist. Volikogu otsustas 10 poolthäälega 8 vastu valida ehita-
jaks Jaan Grünbaum (Grüinbaum), kelle pakutud ehitustööde hind, 6990 rub-
la, jäi teiste pakkumiste vahele (6000–9000 rubla).

J. Grünbaumi valikut põhjendati sellega, et ta olevat oma töödega kuulus 
mitte ainult talupoegade, vaid ka “kõrgemate isikute” (mainitud mõisaomani-
ke Grün, Fersen, Engelhardt) juures. Vastuses Liivimaa kubermanguvalitsus-
se saadetud protestide peale eitati volikogu otsuse mõjutatust sugulussideme-
test: J. Grünbaumi kõige lähem sugulane volikogus Jüri Raabe andnud oma 
hääle valimistel hoopiski lätlasele K. Šurinile. Kummutati veel valekaebus, 
nagu koosneks ehituse järelevalve komisjon üksnes vallavolikogu liikmetest. 
Pärast konkurssi J. Grünbaumi korraldatud “rikkalikku kostitamist õlle ja 
suupistetega” volikogu liikmetele kohalikus kõrtsis volikogu siiski ei kom-
menteerinud.

Vastvalminud Kildu koolimaja vastuvõtmine 26. septembril 1909. 
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Ehitustööde ettevõtja oli järgmisel päeval pärast konkursil saavutatud 
võitu maksnud sisse 1000-rublase kautsjoni. Lepingu kohaselt sai meister 
vallalt valmis puitmaterjali, ülejäänud materjalid – naelad, savi, kruus, liiv,  
potikivid, raud, raudahjud, värvid ja kruntimisõli – pidi meister ise hankima. 
Edaspidi markeerivad ehituse kulgu 1908. ja 1909. aastal sissekanded Vaste-
mõisa vallavolikogu protokolliraamatus.

30. oktoobril 1908 palub meister Jaan Grünbaum töö eest palka 2500 rub-
la, kuid volikogu otsustas ühel häälel välja maksta 2000 rubla. Valla taotlust 
5000 rubla laenamiseks toitlustuskapitalist talurahvaasjade komissar ei ra-
huldanud.

15. jaanuaril 1909 palus vallavolikogu talurahvaasjade komissarilt luba 
vaestekassa rahast 3000 rubla 3 aasta peale 4% intressiga laenata.

12. märtsil 1909 võtab vallavalitsuse välja kuulutatud pakkumise minis-
teeriumikoolile 60 koolilaua tegemiseks, 4 rubla laud, enda peale ehitusmeis-
ter Jaan Grünbaum. Lepingus nõuti, et lauad värvitaks pealt õlivärviga “saa-
repuu karva”.

24. märtsil 1909 vallavolikogu otsus Jaan Grünbaumi palvele maksta talle 
koolimaja ehituse raha 1500 rubla mitte välja maksta, sest tööd seda summat 
“ära ei vastuta”.

4. mail 1909 Kildu koolimaja ehitustöid üle vaadanud komisjon leidis, 
et “töö siiamaale heas korras on tehtud ja vigasid ei leitud”. Otsustati ehi-
tusmeistrile 1000 rubla välja maksta 1. juuliks. Samal päeval tehti leping  
Vanaõue lööviomaniku Hans Kuldkepi käest 3000 telliskivi ostmiseks (ahju-
de jaoks) kohaletoomisega (15 rubla 1000 tellist).

18. juunil 1909 kinnitati koolijuhataja valikul uue ministeeriumikoo-
li hoone juurde valvuriks 75-rublase aastapalgaga K. Pukk. Samal päeval  
otsustati mehaanik Grünewaldile valminud koolihoonele piksevarraste eest 
maksta 160 rubla.

20. juunil 1909 ostis vallavolikogu Ruusioja Hans Aleksiuse käest 
9000 telliskivi juurdeveoga.

25. juunil 1909 toimus lauaservade enampakkumine Kildu koolimaja 
juures. Lauaservi jagus seitsmele ostjale.

16. juulil 1909 otsustatakse ehitusmeister J. Grünbaumile otsustatakse 
1000 rubla tööraha välja anda. Kildu koolimaja värvimise (kaks korda 1909. 
ja üks kord 1910. aastal) võtab teha hinnaga 1 rubla 60 kopikat ruutsülla eest 
Jüri Soolo. Töö tähtaeg 1. august 1910.

17. septembril 1909 saab Kildu koolimaja juurde aida, lauda ja “vihu 
sauna” ehituse väljapakkumise 67 rubla eest Mart Takk. Samal päeval said  
vähempakkumise teel tellimuse ministeeriumikoolile 140 sülda puid kütteks 
varuda Jüri Soop, Juhan Rõuk, Tõnis Veidner, Otto Ehrenpreis, Juhan Elbing 
ja Jüri Palmeus, igaüks 20 sülda.
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26. septembril 1909 võttis Vastemõisa 2-klassilise ministeeriumikooli 
koolimaja vallavolikogu vastu. Volikogu üksmeelsel otsusel sai ehitusmeister 
Jaan Grünbaum lepinguväliselt tehtud tööde eest 140 rubla arvete järgi ja 
õiguse kautsjon kätte saada.

15. oktoobril 1909 kauples vallavolikogu Hans Jaaksoni Kildule kraavi 
kaevama tasuga 12 kopikat sülla eest.

12. novembril 1909 otsustas vallavolikogu määrata koolimaja õnnistami-
se päeva tähistamiseks 8 poolt- ja 7 vastuhäälega valla passikassast 30 rubla 
ilma tagasimaksuta. Koolimaja õnnistamispeol otsustati anda kutsutud küla-
listele ja õpilastele pidusöök. Peokomisjoni kuulusid Hans Johanson, Juhan 
Toobal, Jaan Mägi, Jüri Köler (vallavanem) ja Gustav Terien.

21. novembril toimus Vastemõisa kaheklassilise ministeeriumikooli 
maja pidulik sisseõnnistamine. Kildu koolimaja õnnistamisel osalesid ko-
halik kirikuõpetaja Georg Rosenberg ja Olustvere õigeusu koguduse preester 
Mihhail Pihlak. Õigus oli peokõnes ka rahvakoolide inspektoril M. Lafinil, 
kui ta kuulajate meeleheaks rõhutas ministeeriumikooli programmis suurt 
eesti keele tundide arvu. Õiguse alamates klassides emakeelsele õppele ja 
eestikeelsetele erakoolidele oli andnud aga 1905.–1907. aasta revolutsioon. 
Inspektori kõnes leidus arvukalt kokkutulnud rahvale teinegi meeliülendav 
sõnum. Kõneleja avaldas lootust, et see kool saaks ainukeseks omasarna-
seks õppeasutuseks kogu Liivimaal, kus kooli juures “põllutöö jaoskond” 
asutatakse. Inspektori unistus teostus aga hoopiski Kõo mõisas, kus 1914. aas-
tal alustas tegevust Eesti Aleksandri Alampõllutöökool, millest 1920. aastal 

Vastemõisa valla volikogu Kildu koolimaja vastuvõtmisel. Keskel ametirahaga 
vallavanem Jüri Köhler. Johann Köleri kodukoht–muuseumi arhiivkogu.
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sai praeguse Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli eelkäija. Samal ajal 
(1914) õpetati ka Kildu koolis 26 poisile ja neljale tüdrukule puuviljakasvatust 
ja aiandust. 

Üsna tõepäraselt ja lakooniliselt teeb kokkuvõtte Vastemõisa 2-klassili-
se ministeeriumikooli koolimaja valmimisest Kildu kooli kroonika. “1907. a. 
algab uue koolimaja ehitus, mis kestab kaks aastat. Maja ehitatakse puust, 
kahekordne ja tõrvapapist katusega, mis aga kahjuks ei pea vett. [...] 1909. a. 
sügiseks on koolimaja valmis. Ta läks maksma selleaegsete hindade järgi ligi-
kaudu 22 000 rubla, juurde arvamata palkide, kivide ja muu materjali vedu. 
Et maja on kallis, siis on kuulda rahva hulgas selle kohta nurinat.”

Arhiiviallikad kinnitavad tõsiasja, et uue maja katus ei pidanud vett. 
3. detsembril 1909. aastal, kui vallavolikogu 16 liiget ehitusmeistrile kautsjo-
ni (1000 rubla) välja maksmisega nõustusid, olid kolm liiget selle otsuse vastu 
just katuse kvaliteedi pärast. Puuduse oli meister siiski juba kõrvaldanud.

Ajakohase koolihoone rajamist Kildule 20. sajandi algul võib hinnata kui 
kogu Vastemõisa valla suurt edusammu rahvahariduse vallas. Vaatamata eri-
meelsustele ja väitlustele kooli asukoha valikul suutsid valla võimuesindajad 
kavandatud eesmärgi viimaks saavutada. Vallavalitsuse eesotsas olnud valla-
vanemaid J. Adamsoni, J. Krauti, P. Krebsi, M. Martinsoni ja J. Köhlerit tuleb 
tunnustada nende erilises rollis ja püüdlustes saada oma valla lastele parim 
koolimaja selle parimas asupaigas. Nende vastutusrikka ja järjekindla eest-
võtmise tulemuste parimaks tunnustajaks jääb tänini sajandi kestnud ja kodu-
valla ning kaugemaltki saabunud õppijaid teeninud kaunis Kildu koolimaja.

Kildu kooli kohast kohalikus haridusloos
Vastemõisa 2-klassilise ministeeriumikooli asutamine ja avamine 15. no-

vembril 1902 osutus murranguliseks sündmuseks kogu paikkonna haridus-
elus. Kõrgem algkool, mis oli senini linnas või mujal kaugemal kättesaadav 
vähestele maalastele, oli nüüd olemas oma vallas. 

Tõenäoliselt oli ministeeriumikooli asutamise mõte Vastemõisa vallas 
liikumas veel enne seda, kui talurahvaasjade komissar 23. augustil 1900 val-
lavolikogule sellekohase ettepaneku tegi. Uue kooli tulek muutis kohalikku 
haridusmaastikku: ajutiselt suleti Kabila vallakool, mis 1909. aasta sügisel 
taas avati, 1909. a suleti lõplikult Epra kool. Kabila vallakool tegutses edasi 
1923. aastani, kuni see väike algkool Kildu kooliga liideti. 

Ajakohase kahekordse koolimaja ehitamine viieaastase õppetsükliga koo-
lile nõudis pikemaid ettevalmistusi ning raha- ja materjali kogumist ka suurelt 
üle 4000 elanikuga Vastemõisa vallalt. Väitlused tulevase koolimaja asukoha 
üle näitavad, kuivõrd tähtsaks peeti rajatavat hariduskollet, mis pidi olema 
äärmiselt keeruka kujuga valla keskel. Kildu koolimaja ehitamisega tekki-
nud küsimused ja väitlused muutsid tänu ajakirjandusele kohaliku tähtsusega 
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sündmustest üle-eestilisteks uudissündmusteks. Pole ilmselt palju koole, mil-
le koolimaja ehitamisest ja olukorrast oleks 20. sajandi esimesel kümnendil 
üle kümne ajaleheartikli avaldatud.

Kildul valminud koolihoonesse asumisel sai Vastemõisa 2-klassiline mi-
nisteeriumikool rahvasuus nime Kildu kool, mida kasutati kirjas ka kohalikus 
asjaajamises. Õigustatult peetakse uue koolimaja avamist Kildul sedavõrd 
tähtsaks kultuurisündmuseks, mille valmimise aastast 1909 lähtub kohaliku 
kooli juubelitraditsioon. Kildu kooli aastapäeva on esimest korda ära märki-
nud 1969. aastal kodu-uurija Jaan Joandi ajaleheartiklis “Kildu kool 60-aas-
tane”. 

1909. a sügisest võis Vastemõisa 2-klassiline ministeeriumikool alustada 
nelja õpetaja ja üle paarisaja õpilasega õppetööd igati nõuetekohastes muga-
vates ruumides. Avaram õpikeskkond andis võimaluse vallakooli või õigeusu 
abikooli lõpetanud lastele edasi õppida selles koolis, õpetajate töö- ning elu-
tingimused paranesid oluliselt. Kui Kabilas asunud koolimajas oli õppinud 
sadakond õppijat, siis Kildul tõusis õpilaste arv üle kahesaja (koolimaja ava-
mise ajal 210). Tänu ruumikale koolimajale ja kooli populaarsusele muu-
tus Vastemõisa ministeeriumikool 20. sajandi esimese kümnendi lõpul 
õpilaste arvult Viljandimaa suurimaks algkooliks.

Aastatel 1905–1917 on koolis küpsuseksamid sooritanud ja registreeritud 
lõputunnistuse saajate nimekirjas 165 õpilast. Paljud koolis õppinud piirdusid 
lühema kui viis aastat kestva õppega. Kildu koolimaja valmimine lõi õppe-
töö edenemiseks sellised tingimused, millega Vastemõisa ministeeriumikoo-
li tuntus ületas kaugelt koduvalla piirid. 1916./1917. õppeaastal moodustasid 
naabervaldade lapsed (52) üle veerandi kogu õpilaskonnast. Kõige enam tõm-
bas siinne ministeeriumikool sel aastal Olustvere (16), Taevere (13), Suure-
Kõpu (8) ja Sürgavere (5) õpilasi. Õpilasi tuli mujaltki: Võisikult, Holstrest, 
Viljandist, Väinjärvelt, Helmest, Viiratsist, Rutikverelt, Kõpust, Uue-Võidust 
ja üks isegi Riiast. Kooli lõpetajatest moodustasid väljastpoolt tulnud õppijad 
koguni üle kolmandiku (36,4 %).

Kildu 6-klassilise algkooli juhataja Madis Raabe kirjutas 1933. aastal: 
“Vastemõisa ministeeriumikool on välja saatnud Eesti Vabariigile ustavaid 
kodanikke, põllumeeste, riigiametnike, ohvitseride ning Vabadussõja kange-
laste näol.”14 

Lisagem, et kooli lõpetajatest said mitmed mujal kutseeksami soorita-
nud kooliõpetajaks kas õigeusu koolides või koguni Kildu koolis. Kooli lõ-
petajatest said Nikolai Malkenist (1906) ja Jelisaveta Hermannist (1908)  
Kaansoo õigeusu abikooli õpetajad. Kooli esimese lennu lõpetajate hul-
gast leiame 1905. aastal kooli asutamise ajal ametis olnud vallavanema Jüri  
Adamsoni poja Jaani.
14 Madis Raabe. 150 a. rahvavalgustamist Vastemõisas. – Oma Maa, 8. aprill 1933, nr 41.
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M. Raabe tõstis esile, et just ministeeriumikooli õpetajad Andres Vanaus, 
August Maramaa, Karl Pukk, Peeter Adamson, Anton Muri ja teisedki olid 
agarad seltsielu edendajad. Nende kõrval mainigem teisigi õpetajaid kooli al-
gusaegadest: Toomas Adamson, Mart Ant, Veera Pukk, Marie Sova, Jaan 
Adamson, August Turp, kelle elu ja tegevus vajab veel põhjalikumat tundma-
õppimist. 

Kildu koolimaja – kahekordne sümmeetrilise fassaadilahendusega mit-
mete ehiselementide ja kahe lahtise verandaga puumaja on tänapäeval ehi-
tusmälestis. Samas on hoonel säilinud sisemiste uuenduste ja ümberehituste 
tulemusena algne ülesanne – olla valgusküllaseks koolimajaks. Vana auväär-
ses vanuses koolimajaga liidetud sööklaosa ja aupaklikult veidi tagaplaanile 
paigutatud 1999. aastal valminud võimla moodustavad harmoonilise hoonete 
ansambli. 

Õppe- ja kasvatustöö Kildu koolis 
1918–1939 

Jaan Uudelt
Sündinud 1��3 Tori vallas. 

Lõpetas Taali Põhikooli 1��1 ja 
Suure-Jaani Gümnaasiumi 1��4, 

Tartu ülikooli ajalooteaduskonna 2004. 
Töötanud Kildu kooli ajalooõpetajana 1���–2002.

Alljärgnev on katkend autori seminaritööst.

Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuval auväärses eas 100-aastasel Kildu 
koolil on palju huvitavat ja tähelepanuväärset öelda vallarahvale, endistele 
ning praegustele õpilastele ning õpetajatele. Samuti kogu Eestile, sest iga kool 
annab oma panuse riigi kodanike õpetamisel ja kasvatamisel.

Algusaastad
Kooli kroonikas on vähe sissekandeid ministeeriumikooli algusaastate 

kohta.
Alustame 1910./1911. õppeaastast, millest on teada õpetajate koosseis.
Karl Pukk oli lõpetanud Viljandi linnakooli 1901. a , Anton Muri Volmari 

õpetajate seminari 1903. a, Peeter Adamson Tartu Õpetajate Seminari 1905. a 
ja Veera Pukk progümnaasiumi 1901. a.
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Õpetajate vanus jäi 26–32 eluaasta vahele. Üldine tööstaaž oli 5–12 aas-
tat. Kõikidel pedagoogidel oli seega õpetamistöö kogemus. Kahel õpetajal oli 
kõrgem pedagoogiline haridus. Eelpool toodud andmed näitavad, et õpetajad 
olid kompetentsed oma tööd tegema. 

1910./1911. õppeaastal võeti tööle ka viies õpetaja Veera Pukk. Seda tehti 
õpilaste arvu kasvu tõttu. Õpilasi oli 177. Tollase Eesti üldist arengut iseloo-
mustades võib märkida, et järjest suuremat hoogu sai rahvuslik liikumine. 
Seda tõestab ka 1910. aastal peetud VIII üldlaulupidu, kus lauldi peamiselt 
eesti heliloojate loomingut. Hoogustus seltsitegevus, seda ka Vastemõisa val-
las. Muutused õpetajaskonnas tõid kaasa muutusi koolielus. Iga õpetaja kasu-
tas õpetamisel isesuguseid meetodeid. Võib öelda, et iga õpetaja jättis midagi 
endast kooli, eriti aga õpilastesse. Õpetajate vahetumisel võisid õpilased õp-
pida erinevate karakteritega ja õpetamismeetoditega õpetajate käe all. Kooli 
algusaastatel vahetus õpetajaid üsna palju.

1914. aastal algas Esimene maailmasõda. Kooli kroonikas on märgitud, et 
sel aastal kutsuti õpetajad M. Ant ja A. Turp sõjaväkke. Seda kohustust pidid 
täitma kõik mehed. Rasked sotsiaalsed olud mõjutasid ka õpilaste käitumist. 
Sõda muutis õppetöö käiku koolis põhjalikult. Puudus oli paljudest eluks  
vajalikest vahenditest, näiteks petrooleumist. Ilma valguseta oli raske õppe-
tööd läbi viia. 

Peale vene keele õpetati ministeeriumikoolis veel ka usuõpetust, eesti 
keelt, aritmeetikat, geomeetriat, geograafiat, ajalugu, looduslugu, joonista-
mist, laulmist, poistele võimlemist ja tütarlastele käsitööd.

Geomeetriat ja looduslugu õpiti 4. klassis, ajalugu 3. ja 4. klassis. Kui 
3. klassis oli ajaloo tunde nädalas 2, siis 4. klassis juba 4. Peeti oluliseks, 
et algkooli lõpetaja teaks hästi oma kodumaa ajalugu. Geograafiat õpiti 2.–
4. klassini, põhjalikult õpiti Venemaa geograafiat. Vene keelt õpiti 1. klassis 
10 tundi nädalas, teistes klassides 8 tundi nädalas. Eesti keelt õpetati aga 
poole vähem (s.o 5 tundi). 1. klassis õpetati ilukirja. Oli oluline, et õpilane os-
kaks kaunilt kirjutada. See näitas õpilase püüdlikkust ja hoolsust ning lisaks 
ka ilumeelt.

Õppetunde oli nädalas kokku 1. klassis 30 tundi, 2. klassis 31 tundi, 
3. klassis 33 tundi, 4. klassis 35 tundi.

Tunnikoormus nädalas oli suur. Õppida tuli palju ja kõike seda vene keeles.
Et õppetööd läbi viia, selleks oli vaja õpikuid. Nendeks olid A. Väli “Väi-

kene rehkenduste ülesannete raamat” (1906) ja T. Veimanni “Rehkenduste 
ülesanded Eesti rahvakoolidele” (1909). Geograafiat õpetati W. Kentmanni 
“Koolilaste geograafia raamatu”(1892) järgi. Kasutati ka A. Stupeli ja E. Glovi  
“Venemaa geograafia” õpikut. Ajaloos kasutati D. Ilovaiski “Vene riigi aja-
loo” õpikut, mille oli tõlkinud P. Koit, kuid venekeelse õpetuse ajal võeti 
kasutusele sama autori õpik vene keeles. Eesti keelt õpiti M. Kampmanni 
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õpikust “Kirjalikud harjutused eesti keele õppimiseks ja kirjaseadmise õpe-
tuseks” ning lisaks ka lugemikust. Need õpikud olid peamisteks allikateks, 
kust õpilane teadmisi sai.

Koolis kestis õppetöö 15. septembrist 15. maini. Koolis käidi umbes 
180 päeva aastas. Tunnistused anti õpilastele detsembris ja mais. Kogu koo-
likursus tuli lõpetada eksamitega. Ained, milles tuli eksameid teha, oli kuus 
või seitse. Teadmisi kontrolliti kuu aega ning pärast seda anti õpilastele tun-
nistused.

Kooli kroonika kirjutamisega tegi algust Mart Ant, kes alustas Kildu kooli 
juhatajana tööd 1916. aastal. Sellele eelnenud sündmused on ta kirja pannud tol 
ajal koolis töötanud õpetajate ütluste põhjal, mistõttu andmed kooli algusaas-
tate kohta olid puudulikud. Alates 1915. aasta kevadest kehtestati koolikrooni-
kate kirjutamise nõue ja reeglid. Nõudmised olid järgmised: õppetöö algus ja 
lõpp, õpetajate ja õpilaste arv, uute ainete õpetamise algus, koolipeod, ühistoit-
lustus, puude istutamine, õppekäigud, hoonete remont. Neid oli teisigi. 

Iseseisvuse algus
See oli Eestile väga oluline aeg. 1918. aastal lõppes Esimene maailma-

sõda. Eesti pidi tõestama, et ta väärib iseseisvust. Alates 1918. aastast hakati 
oluliseks pidama just noorte isamaalist kasvatust.

1917. aastal puhkenud revolutsioon Venemaal mõjutas Eestis toimunud 
sündmusi. Kooli kroonikas on mainitud rahutusi ka Kildu koolis. Korratuste 
lõpetamiseks viidi vene rahvusest õpetaja A. Jakovets Kärstnasse. Tema ko-
halolek põhjustas arusaamatusi Vastemõisa valla rahva hulgas. Jakovetsi ase-
mele määrati õpetajaks Toomas Adamson. Sügisesed sündmused ei lasknud 
õppetööd jätkata. Nii evakueeriti kool ja koolijuhataja Jaan Adamson Vene-
maale, kuhu ta võttis kaasa kooli väärtuslikumad õppevahendid. Kool suleti 
ajutiselt kuni 1. novembrini. Õpilaste arv langes 180-lt 120-le. Põhjuseks võis 
olla vanemate elukoha vahetus, sõja eest põgenemine. 1. novembril 1917 va-
lits vallavolikogu koolijuhatajaks Mart Andi ja õpetajateks L. Andi (Sova), 
A. Undi ja A. Lepiku – kõik õpetajad olid naissoost. Esimene maailmasõda 
viis koolidest nooremad meesõpetajad, suurenes naiste osakaal.

Kooli majanduslik olukord polnud kiita. Selleks et õppetöö jätkamiseks 
koolile hädavajalikku osta, hakati nõudma igalt õpilaselt 5 rubla õppemaksu.

24. veebruaril 1918. aastal kuulutati välja Eesti iseseisvus. Juba 25. veeb-
ruaril algas Saksa okupatsioon. Koolis puudus valgustuseks petrooleum. 
Muudeks kuludeks polnud samuti raha. Abi paluti Vastemõisa vallas tegutse-
vatelt seltsidelt. Nii saadi hankida petrooleumi, õpikuid jm.

1918. aastal algas Vabadussõda. Võitlusesse Eesti iseseisvuse eest astusid 
vabatahtlikult paljud Kildu kooli lõpetanud ja õpilased. Neid ergutas Vaba-
dussõtta minema just Kildu koolis valitsenud isamaaline vaim.
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9. septembri 1919. aasta määrusega otsustas Asutav Kogu algkooli kohus-
tusliku läbimise ja kohustuslikud õppeained. “9. septembril 1919. aastal Asu-
tava Kogu otsusega laiendati koolikohustus seniselt kolmelt aastalt neljale. 
Neli klassi said esialgu alama astme ning 5.–6. klass kõrgema astme algkoo-
li nimetuse.” 1920. aasta mais võeti vastu “Avalikkude algkoolide seadus”. 
Algkool moodustas ühtluskooli esimese astme ning oli sunduslik. Pearõhk 
asetati eesti keele, rahvaloomingu, kirjanduse, eesti ajaloo ja maateaduse 
ning kodanikuõpetuse tundmaõppimisele. Kool pidi seadma eesmärgiks laste 
kehalise ning vaimse arendamise, püsivate teadmiste ning oskuste andmise. 
Esmatähtsaks peeti kasvatada Eesti Vabariigile terved, töökad, kohusetruud, 
elurõõmsad kodanikud.

Tol ajal puudus koolis mõiste “klass”. Selle asemel oli jaoskond. Esimese 
jaoskonna õppeained olid katekismus, piiblilugu, eesti keel, eesti keele kirja-
likud tööd, rehkendamine, ilukiri, joonistamine, laulmine, üleüldine oskus. 
Lisaks hinnati elukombeid (käitumine) ja hoolt (hoolsus). Hindamissüstee-
miks oli järgmine skaala: 5 = väga hea, 4 = hea, 3 = rahuldav, 2 = puuduline 
(puudulik), 1 = väga puuduline (väga puudulik). Hindamise juures kasutati ka 
märke: + = enam, – = vähem.

Algkooli lõpetasid 1919. aastal üheksa õpilast.
1920. aasta kujunes Eestile väga oluliseks. Algas rahuaja loov ülesehi-

tustöö. Haridus pidi andma humanistliku mõttelaadiga, klassidest kõrgemal 
seisva inimese, kes suudab paremaks muuta kogu ühiskonna.

Iseseisvusaeg
Periood 1921–1928 tähistab õppekavade vahelist ajajärku. 1921 on esime-

se õppekava algusaasta, 1928 teise õppekava ilmumise aasta.
Alates 1921. aastast töötati koolides ühtsete nõuete alusel. See oli suur 

muutus Eesti kooli arengus. Hariduse lähtealuseks võeti Eesti Vabarii-
gis J. A. Komensky, J. J. Rousseau ning J. H. Pestalozzi põhimõtted. Eestis 
sai hoo sisse kooliuuendusliikumine, mille heaks tegid tööd Carl Heinrich  
Niggol, Peeter Põld ja Johannes Käis.

1920./1921. õppeaastal alustasid tööd avalikud algkoolid. Algkoolikohus-
tus oli 8. ja 16. eluaasta vahel. Õpetus oli tasuta ja õppimine toimus emakee-
les. See on oluline fakt Eesti haridussüsteemis, et kõik said õppida ja et toimis 
ühtluskool. Ühiskonnas oli veel piisavalt vaesust, mis esialgu ei võimaldanud 
kõikidel lastel kuus aastat õppida. Seepärast nähti seaduse täielikuks raken-
dumiseks ette kümme aastat.

Koolireformi viivitamatuks rakendamiseks oli puudus kooliruumidest 
ja õpetajatest. Kildu koolil seda probleemi ei olnud. Õpilastel oli olemas 
koolimaja ja ka õpetajad. Haridusminister Heinrich Bauer kinnitas 30. mail 
1921. aastal algkooli esimesed õppe- ja tunnikavad, mida alates sügisest  
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hakati koolides rakendama. Õppekava üldosa oli lühike ja konkreetne. Välja 
oli toodud igale õppeaastale määratud kindel alateema, mis ühendas tööd kõi-
gis õppeainetes, seega peeti tähtsaks ainetevahelist seost.

Siduvateks alateemadeks õppe-
aastate kaupa olid 1. õppeaastal lapse 
kodukoha ligem ümbrus ja 2. õppe-
aastal lapse kodukoha kaugem ümb-
rus ning 3. õppeaastal samade tee-
made edasiarendamine süvendatult, 
et järgmises klassis oleks võimalik 
anda üldine ettekujutus kodumaast. 
4. õppeaasta alateemaks oli kodumaa 
lühike ülevaade, 5. õppeaastal lühike 
ülevaade kogu maailmast, 6. õppe-
aastal tehti teemade kohta kokkuvõt-
ted ja läbiti praktika. Kõik õppekavas 
olevad üldteemad ja ainekavad olid 
välja toodud juhtnööridena, et muuta 
õppetööd koolides paremaks ja ühtla-
semaks. Õppekavas oli toodud välja 
nõue, et laste õpetamisel tuleb arves-
tada õpilase individuaalseid iseärasu-
si. Sellega Kildu koolis ka arvestati, 
olid loodud mitmesugused huvialarin-
gid (laulmine, näitemäng jm).

1923. aasta märtsis registreeris õppenõukogu õpilaste ühingu “Õppur”. 
Kroonikas on õpilaste ühingu tegevuse kohta üks märge. 27. mail 1923. aastal 
on kooli ruumides korraldatud pidu õppereisi tarvis. Seegi fakt näitab, et kool 
võimaldas õpilastel tegutseda koolielu elavamaks ja huvitavamaks muutmi-
seks. Kõik õpilased said osa võtta huvitööst.

Lapse igakülgse arendamise seisukohalt olid tähtsad koolipeod, mis olid 
tihti heategevuslikku laadi. Saadud tulu läks puudust kannatavatele lastele 
riiete ostmiseks. Lapsed õppisid juba varakult hädas olevat kaaslast aitama. 
24. veebruaril 1923. aastal peeti koolipidu majanduslikult kehvemate õpilaste 
toetamiseks. Selle peo korraldas kooli hoolekogu. Kavas oli etendus “Ko-
dusest kasvatamisest”, juhendajaks L. Ant. Lastekoori laulud õpetas selgeks 
õpetaja Lossmann.

Koolipeod olid kujunenud suursündmusteks ja kohaliku kultuurielu kand-
vaks osaks. Õpilaste silmaringi laiendamiseks korraldati igal kevadel ekskur-
sioone kogu Eesti piires. Olulised kultuuriüritused olid Läti, Leedu, Ungari 
ning Soome Vabariigi aasta- ja hõimupäevade tähistamised.

Kildu kooli õpetajad 1923. Vasakul 
istub Mart Ant. Foto Endel Rössleri 
Vastemõisa Raamatukogus asuvast 

käsikirjalisest uurimistööst.
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Koolikroonika andmetel tähistati 24. veebruaril 1928. aastal riigi 10. ise-
seisvuse aastapäeva piduliku aktusega, mis algas õpilaste ettekannetega ja 
koolijuhataja kõnega. Loeti ette Riigikogu läkitus. Sellel päeval pandi koo-
limaja saalis üles kindral Johan Laidoneri ja selleaegse riigivanema Jaan  
Tõnissoni näopildid.

Juba esimesest klassist alates püüti kasvatada õpilaste iseseisvust. Klas-
siruumides korrapidamine oli õpilaste hoole all, samuti õhuakende avamine 
vaheajaks, vihikute jagamine, kokku korjamine jm. See õpetas last armasta-
ma korda enda ümber ja kohustusi viivitamatult täitma. Varakult õpetati õpi-
lastele tekstilugemist kriitilise pilguga ning loetust järelduste tegemist, teksti 
kava koostamist, konspekteerimist. Suurt rõhku pandi raamatute kasutamise 
oskusele.

Sündide arv hakkas Eestis langema 1923. aastal, mistõttu tuli mõni kool 
sulgeda. Samuti püüdsid kohalikud omavalitsused koole vähendada, et saavu-
tada majanduslikku kokkuhoidu. Vastemõisa vallavalitsus oli aga huvitatud 
Kildu kooli olemasolust ja tema arengust ning toetas kooli igati.

Rahvusliku kasvatuse juures oli väga oluline koolitada inimlikkust hin-
davaid kodanikke. Haridusministeerium töötas välja uue algkoolide õppeka-
va. Selle kinnitas haridusminister Alfred Mõttus Tallinnas 26. juulil 1928. 
Õppekavas olid välja toodud algkooli sihid ja ülesanded, mis esimeses õppe-
kavas puudusid. Esimene tähtsam ülesanne oli kasvatus.

“Kõik, mida algkoolis õpetati, peab andma lastele elamusi, isetegevat 
tööd nende meeltele, vaimule, keelele, käele.”

Õpilasele tuli anda selge arusaam, õige ettekujutus õpitavast ainest. Õp-
pekavas olid kasvatuslikud sihid ära toodud õppeainete kaupa.

“Arendada ajaloolist meelt ja mõtlemist ühes põhjenduslikkuse selgita-
misega. Äratada huvi ning armastust oma rahva ja tema ajaloolise saatuse ja 
püüete vastu.”

Ajaloo kaudu oli võimalik kasvatada kodumaa-armastust, laiendada sil-
maringi teiste rahvaste ajaloo ja kultuuri kaudu.

Õpetamisel peeti oluliseks õpitu kordamist ja süvendamist. Oluline oli, et 
õpilane sai teadmisi kinnistada tegutsemise ja vaatlemise kaudu – seda taot-
les ka õppekava. Õppekavad sisaldasid ainete alammäära, kuid õpetaja võis 
oma aines kaugemale minna, kui õpilastel oli huvi. Tähtis oli, et laste areng ei 
peatuks. Nendest nõuetest lähtus ka Kildu kool.

Õpilased alustasid õppetööga esmaspäeval ja lõpetasid laupäeval. Tunnid 
algasid hommikul kell 8 ja tunni pikkuseks oli 60 minutit, kuid tunnikavades 
puudus teave vahetunni kohta. Vahetund mahtus 60 minuti sisse. Alates kel-
la 12-st oli arvatavasti 20-minutiline paus lõunasöögiks. Koolipäev sai läbi 
kella poole kolmeks. Laupäeviti kestis õppetöö kella 12-ni. Pärast seda algas 
koorilaulmine, mis kestis kella poole kolmeni. Koorilaulmisest osa võtnud 
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laste arv pole teada. Koolipäevas oli keskmiselt viis õppetundi. 1928./1929. 
õppeaastal oli uus õppeaine 1.–3. klassini kodu- ja kõlblusõpetus ning 5.–6. 
klassis ajalugu, kodanikuõpetus, maateadus ja loodusteadus. Nädalas oli tunde 
järgmiselt: 1. klass – 26 tundi, 2. klass – 26 tundi, 3. klass – 28 tundi, 4. klass –  
31 tundi, 5. klass – 32 tundi, 6. klass – 32 tundi.

6-klassilise algkooli lõpetanu pidi omandama sellised teadmised, mis 
aitasid teda elus toime tulla. Täiskasvanud isamaalise mõttelaadiga vanemad, 
õpetajad, sugulased ja tuttavad olid noortele eeskujuks. Tolleaegne koolikas-
vatus rõhutas püüdlikkust, ustavust, armastust iseenda ja kõikide teiste vastu.

1930. aastad haridus- ja kasvatustöös
Kolmekümnendad aastad kujunesid Eesti hariduses kõrgajaks. Avaldati 

palju mitmesugust kirjandust kasvatuse ja õpetamise kohta, täiustati õppeka-
va, muudeti hindamissüsteem viiepalliliseks, rõhutati isamaalist kasvatust ja 
seda, kui oluline osa noorsoo kasvatamisel on õpetajatel ja lastevanematel.

1930. aastatel ei rõhutatud õppimist, riiklikes õppekavades toonitati kas-
vatust. Rõhutati, et kasvatus algab kodust, sest kodused mõjud jõudsid laste 
kaudu kooli. Õpetaja kohus oli vajadusel õpilase suunamine ja korrale kutsu-
mine.

Eesti Karskusliit pani 1934. aastal pedagoogidele südamele, et nad armas-
taksid oma kasvandikke:

“Laps tunnistab ainult selle inimese või selle poolt seatud eeskuju, keda 
ta armastab ja kellega tal on usaldusväärne vahekord.“

Lugedes kroonikaraamatut, võib täheldada, et õpilased armastasid oma 
õpetajaid ja pidasid neid endile eeskujuks. Neid juhuseid, kui keegi avaldas 
oma käitumisega protesti õpetaja ja koolisüsteemi vastu, oli harva, kuid pisi-
kesi koerustükke tehti ikka.

Õpilaste arendamiseks ja koolielu huvitavamaks tegemiseks jätkati 
1930. aastatel traditsiooniliste üritustega, mis olid alguse saanud 1920. aastail. 
1936. aastal peeti koolis hõimupäeva – ülekannet Tallinnast kuulati raadiost.

Hakati sisse viima uusi traditsioone. Alates 1936./1937. õppeaastast ha-
kati tähistama lõpetajate päeva, selle oli haridusministeerium kohustuslikuks 
teinud. Lõpuklassi õpilaste jaoks oli väga eriline päev 1937. aasta 30. mail, 
mil neile anti kooli lõputunnistused. Raadiost kuulati haridusministri kõnet 
lõpetajatele. Järgnes koolijuhataja kõne ning tunnistuste kätteandmine.

Veel tähistati 1937. aasta 11. novembril koolis langenute päeva, see oli 
pühendatud 1905. aasta revolutsioonis langenutele. Oluline oli teada ajaloolisi 
sündmusi ja neid tähistada. Pidulikud aktused toimusid kõikidel riigile olu-
listel tähtpäevadel.

25. aprillil 1938. aastal vannutati presidendiks Konstantin Päts. Sel puhul 
anti pärast pidulikku aktust vaba päev.
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Veel tähistati temaatilisi nädalaid, mis avardasid õpilaste silmaringi ning 
panid mõne teema vastu huvi tundva õpilase sellega veel rohkem tegelema. 
4. detsembril 1938. aastal toimus raamatunädala üritus, kus õpilasi õhutati 
rohkem raamatuid lugema ja sealt saadud tarkust väärtustama.

Ühisüritused ja õppeekskursioonid täiendasid ning avardasid õpilase 
maailmavaadet. Ka koolitunde püüti muuta aktiivsemaks. Õppetöö metoodi-
kat aitasid algkoolis uuendada Johannes Käisi teosed. 1928. aastal kehtestati 
uued tema poolt koostatud algkooliprogrammid. J. Käis rõhutas, et õpilased 
peavad olema tunnis aktiivsed: tegema rühmatööd, esitama küsimusi, vasta-
ma küsimustele. Kodus tuli teha iseseisvaid töid õpetaja etteantud tööjuhen-
dite põhjal, kusjuures juhised pidid olema kirjalikud, et õpilane saaks neid 
täpselt järgida. Kildu koolis lähtuti peamiselt just J. Käisi kasvatuslikest põ-
himõtetest.

Kooliuuendusliikumisest lähtudes anti 1937. aastal välja “Algkooli õppe-
kavad”, milles oli esindatud ka rahvuskooli idee. Igal eestlasel pidi olema või-
malus õppida eesti keeles ja saada tasuta head haridust. Algkooli ülesanne oli 
kasvatus, seal seati sihiks lapse vaimne, kõlbeline ja kehaline kasvatus, luues 
seega kindla aluse hea iseloomu ning teovõimeka isiksuse kujunemiseks ning 
Eesti Vabariigi väärtusliku kodaniku kasvatamiseks. Kasvatuse peamiseks 
vahendiks oli õppetöö, millele lisandusid vaba aja tegevused ja üritused koo-
lis.

Õppekava järgi tuli õpilast mõista tervikuna. Õpetaja pidi tunnis kasuta-
ma selliseid meetodeid, mille puhul õpilane võis kasutada oma meeli ja neid 

Kildu koolimaja 1935. 
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arendada. Õpetaja pidi seda toetama soojuse ja armastusega. Algklassides oli 
õpilastel koduste tööde jaoks määratud 1 tund ja lõpuklassides 2 tundi.

1937. aasta õppekavas, erinevalt eelnevatest õppekavadest, oli ära märgi-
tud klassijuhataja tund. Teemad klassijuhataja tundides olid välja toodud klas-
side kaupa. 1.–2. klass: “Kuidas käituda kooliteel”, “Sõnakuulamine, usinus, 
oma koolitarbed”, “Puhtus koolis, klassis”; 3.–4. klass: “Õppimine”, “Püsivus 
ja hoolsus”, “Viisakus”, “Kodu ja isamaa-armastus”, “Tegevus õpilasorgani-
satsioonis”; 5.–6. klass: “Elukutse valik”, “Enesetunne, seesmine kindlus”, 
“Iseseisvus”, “Võitlus halbade harjumustega”. Teemasid oli teisigi, kuid need 
olid kõige olulisemad.

Tehti algust õpilaste suunamisega õpilasorganisatsioonidesse (skaudid, 
kodutütred, noorkotkad), et nad mõistaksid: nende panus ühiskonna arengus-
se algab juba lapseeas. 5.–6. klassis tuli hakata valima elukutset, mida sooviti 
algkooli lõpetades õppima minna. See kõik oli äärmiselt vajalik noore inime-
se kasvatamisel ning seepärast oli klassijuhataja roll väga vastutusrikas.

1937. aasta algkooli õppekavast kadus ära võõrkeel. Soovi korral võis seda 
õpetada 5. ja 6. klassis kohaliku omavalitsuse ja lastevanemate kulul vaba-
tahtliku õppeainena. Võõrkeele õpetamise mahuks oli 3 tundi nädalas. Kildu 
koolis võõrkeelt uue algkooli õppekava muudatuse tõttu ei õpetatud. Üldjoon-
tes suuri muudatusi 1921. ja 1928. aasta algkooli õppekavadega võrreldes ei 
olnud. Ainult see, et 1937. aasta algkooli õppekava ei sisaldanud õppeplaani 
ja nädalakoormusi klasside kaupa. Algkoolide õppeplaani andis haridusmi-
nisteerium eraldi välja 1938. aastal. Õppeplaanis olid välja toodud õppeained 
ja tundide arv klasside kaupa ning nädalatundide koormus, mis ei tohtinud 
üldiselt ületada ministeeriumi kehtestatud normi. Võrreldes 1928. aastaga oli 
1938. aasta õppeplaanis vähendatud nädalakoormust.

Kõige rohkem vähendati koormust kolmandas, viiendas ja kuuendas klas-
sis. Kolmandas klassis vähendati matemaatika, emakeele ja koduloo tundide 
arvu. Emakeel ja kodulugu liideti ühtseks õppeaineks. Viiendas ja kuuendas 
klassis vähendati koormust võõrkeele ärajätmisega. 1928. aastal anti mõlemas 
klassis võõrkeelt 5 tundi nädalas. 

Õppeaineid ka ühendati. Emakeelt ja kodulugu juba mainisime. 1928. aas-
ta õppeplaanis oli tervishoid liidetud võimlemisega, 1938. aastal loodusõpe-
tusega. 1938. aastal oli ajalugu liidetud kodanikuõpetusega, enne seda oli 
ajalugu olnud eraldi õppeaine. Kodanikuõpetus oli 1928. aastal olnud koos 
koduloo ja kõlblusõpetusega. 1938. aastal oli kirjatehnika välja toodud eraldi 
õppeainena 1.–3. klassis 1 tund nädalas. Enne oli kirjatehnikat seostatud voo-
limise ja joonistamisega.

Meldrette Hallase (õpetaja 1939–1961 ja 1964–1975) mälestuste järgi oli 
1939. aastal koolis üle 200 õpilase. Neist umbes 150 olid internaadis. Kildu 
koolil oli kõige suurem internaat kogu Eestis.
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Hommikul kell 7 äratas õpilased korrapidaja-õpetaja, kes jälgis pesemist, 
rõivastumist ja voodite korrastamist. Järgnes hommikusöök. Toitu tõi igaüks 
sahvrist oma leivakotist. Tunde oli päevas neli kuni viis, vanemates klassides 
kuus. Õpetajaid oli korda pidamas kuus nagu tööpäevigi nädalas.

Tundide vaheajal jalutati saalis korrapidaja-õpetaja valvsa pilgu all, abi-
listeks korrapidaja-õpilased. Pärast koolitunde oli vaba aega kella 19-ni.

Siis joosti ja mängiti õuel ja mänguväljakul, mägedes. Kildu mägedes-
se jalutama minekuks moodustasid õpilased grupid ja küsisid õpetajalt luba. 
Õpetaja kirjutas minejad vastavasse vihikusse ja määras juhi, kes pidi valva-
ma grupiliikmete käitumise üle. Kui õppetükid said tehtud, oli jälle pikem 
vaheaeg, oldi saalis, lauldi jalutades või mängiti ringmänge. Nooremad said 
varem magama, vanemate õpilaste tööpäev lõppes kell 21. Öörahu järel vaba-
nes 14 tundi tööl olnud korrapidaja-õpetaja.

Uue koolinädala algul esmaspäeval oli õues elav liikumine. Vanemad tõid 
hobustega lapsi kooli ja tulid õpetajate juurde kuulama, kuidas nende laps või 
lapsed olid eelmisel nädalal ennast üleval pidanud. Laupäeva pärastlõunal tu-
lid vanemad lastele vastu, mõned ootasid ka õues. Meldrette Hallas mäletas, 
et helilooja Mart Saar Hüpassaarest ei astunud oma pojale Ülole vastu tulles 
majja. Kord vihmaga läinud ta sauna räästa alla varju. Õpetaja Jürisson pa-
lunud teda tulla majja, kuid helilooja oli põhjenduseks öelnud: “Ei taha teid 
segama tulla.”

Kooli õppe- ja kasvatustöös arvestati 1930. aastatel õpilase kui isiksu-
sega. Noored võisid osaleda huvialaringides ja organiseerida pidusid koolis. 
Nad said tugeva isamaalise kasvatuse ja olid väga huvitatud oma kodu ja 
kodumaa kaitsmisest. Õpilaste teadmiste ja eluviisi hindamisel oli aluseks 
esmalt 1919. aasta hindamissüsteem, kus peale hinnete kasutati hinde juures 
“+” ja “–” märki, mis pidid hindele väärtust juurde andma. 1920. aastatel oli 
kasutusel kolmepalliline hindamissüsteem. 1930. aastatel muutus hindamis-
süsteem viiepalliliseks.

Õpetajate roll oli väga tähtis — kasvatada ja kujundada tulevast põlvkon-
da, kes arendaks Eesti Vabariiki tõusvas joones edasi. Lisaks haridusminis-
teeriumile tegi palju ettepanekuid noorsoo kasvatamiseks Eesti Karskusliit, 
neid koolis arvestati.
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Väljakirjutusi kooli kroonikatest

Kildu kool 1909 – 1940
Aime Kuum 

Vastavatud Vastemõisa ministeeriumikoolis oli 1909. aastal kaks klassi. 
Õppetöö kestis viis aastat ning toimus vene keeles, mis tingis õpetajate va-
liku. Ka õpilastelt nõuti vene keeles rääkimist, eesti keele kasutajad märkis 
korrapidaja vastavasse raamatusse ning neid karistati nurgas seismisega ja 
sildi “rääkis eesti keelt” kaela riputamisega, ka käitumise hindamisel võeti 
neid sissekandeid arvesse. Paraku kogunes sellesse raamatusse päris palju ni-
mesid ja koolipoisid, nende hulgas ka hilisem tuntud kirjanik Albert Kivikas, 
otsustasid “paturegistri” ära kaotada. Ainuke käepärane koht oli ahjupealne 
ja sinna see vihik visatigi. Küll otsiti, aga keegi ei rääkinud välja. Nii läinud 
päris tükk aega, enne kui uus raamat sisse seati.

Esimeseks koolijuhatajaks määrati Karl Pukk, kes oli Kabila koolis juba 
seda ametit pidanud. Temaga koos alustasid P. Adamson ja Anton Muri, nel-
jandaks õpetajaks sai Mart Ant. Oma pikka õpetajatööd Kildu koolis alustas 
1914. aastal Ludmilla Ant, neiuna Sova.

Rahulikku koolitööd ei jätkunud kauaks. Puhkes Esimene maailmasõda. 
Alates 1915. aastast sai koolijuhatajaks Jaan Adamson, kelle ametiaega jääb 
1917. aasta sügisel kooli varandusega Venemaale evakueerumine. Arvatavas-
ti tabas sama saatus ka teisi ministeeriumikoole. Kildu kooli kroonikas on 
selle kohta märge, et nii kooli väärtuslik raamatukogu kui ka õppeabinõud 
jäidki Venemaale.

Kool jäi küll ajutiselt seisma, kuid avati samal sügisel Mart Anti juhatu-
sel.

Õpetajate liikumine oli suur. Lühemat aega töötasid Kildul Toomas 
Adamson, Andrei Jakovets, Alma Unt, Anete Lepik, Alma Riis, Peeter 
Lapmann, August Turp, Sergei Hermann, Anton Ant, Marie Sova ja Jüri 
Losmann.

Vabadussõjas võitles mitmeid Kildu kooli endisi õpilasi, neist Jüri  
Nanelson-Naelaste ja Tõnis Meiner said vabadusristi kavalerideks.

Mart Ant lahkus Virumaale 1922. Tema kohusetäitjaks sai Ludmilla Ant. 
Koos temaga oli koolis neli õpetajat, neist oli uus Arnold Jürisson. Endis-
test olijatest jätkasid Jüri Lossmann ja Anette Vaga. Enne õppeaasta lõppu 
tuli kooli viiendaks õpetajaks Jakob Kampus. Tegevust alustas õpilaste ühing 
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“Õppur”. Kehvemate õpilaste toetuseks korraldati pidu. Kooli külastas kooli-
nõunik Märt Raud.

Kabila algkooli sulgemise järel 1923 sai selle juhataja Madis Raabe  
Kildu kooli juhatajaks, tema abikaasa Julie Raabe õpetajaks. Samal aastal 
valiti õpetajaks Ella Lillak. Lahkusid Jüri Lossmann ja Anette Vaga. Tähe-
lepanu väärivatest sündmustest on märgitud Kreutzwaldi, Koidula, Jannseni 
ja Jakobsoni näopiltide ülespanemine ja päevakohase aktuse pidamine, laste 
jõulupuu ja koolipidu vabadusepäeval. Kooli revideeriti kolm korda. Peeti las-
tevanemate koosolek.

1924./1925. õppeaastal vajas koolimaja hädasti remonti. Vaja oli paran-
dada katust ja suurendada klassiruumide arvu, sest kavas oli sulgeda Kasari  
kool. Tehti kolm uut ahju ja koolile uus saun. Kooli remondiks sai vald hari-
dusministeeriumilt 4000 krooni 4%-list laenu 25 aastaks. Kasari kooli ühen-

damisel Kilduga valiti 
õpetajaks Jüri Miilimäe.

Toimusid traditsioo-
niline jõulupidu ja 24. 
veebruaril vabaduspäe-
va-pidu, laekunud tulu 
läks kehvemate õpilaste 
toetuseks.

Ka järgmised õppe-
aastad kulgesid kooli-
majas traditsiooniliste 
ürituste ning remondi ja 
ümberehitustega.

1927./1928. õppeaasta 
tähelepanuväärsem sünd-
mus oli Eesti Vabariigi 
10. aastapäeva tähistami-
ne ning sellekohasel ak-

tus-peol kindral Johan Laidoneri ning riigivanem Jaan Tõnissoni piltide paigu-
tamine kooli saali seinale.

1928./1929. õppeaastal on esimest korda mainitud kooli hoolekogu, mille 
liikmed olid Madis Raabe, J. Rebane, J. Tammann, Arnold Jürisson, J. Toobal 
ja Ihloff.

Järgnevad õppeaastad kulgesid üsnagi traditsiooniliselt, ka õpetajate 
koosseis muutus vähe. Kooli revideeriti igal aastal.

1934./1935. õppeaastal arreteeritakse poliitilisel põhjusel Madis Raabe. 
Uueks koolijuhatajaks määratakse Jaan Mark. Temale võlgneme tänu kooli 
elu jäädvustamise eest kroonikaraamatusse. Sellest õppeaastast on säilinud 

Kildu kooli tunnistus August Hagestolzile 1927. 
Klassi- ja koolijuht M. Raabe.

 Meldrette Hallase arhiiv.
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märkmed emadepäeva tähistamise ning noorkotkaste ja kodutütarde organi-
satsiooni asutamise kohta.

Esimene viide kooli metsapäevale on pärit 1935./1936. õppeaastast.
1936./1937. õppeaasta paistis silma rohkete aktuste ja pidudega. Lõpetaja-

te päeval sai kool riigivanemalt kingituseks “Eesti entsüklopeedia”. Alustati 
koolile õppe- ja vaatlusaia rajamist. Tööle asus pikka aega õpetaja ja õppeala-
juhatajana töötanud L. Kimmel.

Ka 1937./1938. õppeaasta oli rikas mitmesuguste ettevõtmiste poolest. 
Koolimaja leidis kasutust Riigikogu valimistel. Eriliseks kujunes õppeaasta 
lõpetajate päev. Sellel päeval, 29. mail 1938. a külastas president Konstantin 
Päts Vastemõisat, tutvus asunike elu-oluga ja istutas Kildu kooli maa-ala 
nurka teeristile tamme. Sellel tseremoonial viibinutest mäletab Helga Oru, et 
labida ulatas president Pätsile Kildu kooli lõpetaja Jaan Meiner.

Järgnes veel üks traditsiooniline kooliaasta, mille puhul oli tähelepa-
nuväärne kooli revideerimine kolme inspektori poolt: koolide peainspektor 
Märt Raud, Järvamaa koolide inspektor Märt Ulk ning Viljandimaa koolide 
inspektor Jaan Karu. Kooli kroonikaraamatus on selle kohta kirjas: “Päev ku-
junes koolis suureks pidupäevaks. Peainspektor tutvus kooli õppejõududega, 
õppetööga ja üldise kooli jooksva tööga. Käidi kõikide õpetajate tundides.”

Kui 1939./1940. õppeaasta algas veel traditsiooniliselt, siis kevadel kirju-
tas kooli juhataja kroonikaraamatusse: “Suured riigilised muutused toovad 
kahtlemata ka põhjalikke muutusi kooliellu.”

Järgmisel, 1940./1941. õppeaastal oli koolil uus juhataja Herman Avent, 
kes märkis kroonikaraamatusse järgmist: “Rekordilise tempoga areneb rahva 
elu ümberorganiseerimine uue ühiskondliku ja riigikorra – kommunismi põ-
himõtete alusel... Elu on täiesti uus ja senitundmatu. Ka on haridustöö suund 
ja alus täiesti uued, õpetuse ja kasvatuse siht on kasvatada õpilastes kommu-
nistlikku ilmavaadet ja viha kapitalistliku korra vastu. Kooli ülesanne on ka 
usuvastane kihutustöö.”

Koolis loodi pioneeride organisatsioon, mida “juhivad väljastpoolt kooli 
“Kommnoorte” organisatsioonist saadetud isikud”.

Herman Avent on kooli kroonikaraamatusse märkinud ka mitmeid muid 
sündmusi riigi ja kooli elus, nagu näiteks valimised, kus oli “iga ringkonna 
peale ainult üks kandidaat” ja 15. märtsi 1941, mil kaotas kehtivuse Eesti 
kroon. Hiljem on lisatud ka see, et juuniküüditamisel viidi Vastemõisa vallast 
nn ümberasumisele umbes 50 inimest.

1941. aasta sügisel algas õppetöö juba Saksa okupatsiooni oludes ruumide 
õnnistamisega 1. novembril 1941.
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Kildu kool 1940–2000

Maret Savka 

Sündinud 1�6� Õisus Viljandimaal. 
Lõpetas C. R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi. 
Töö kõrvalt Kildu koolis 
lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli. 
Kildu kooli õpetaja 1���–200�. 
Praegu Audru Keskkooli 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Mina ja minust vanemad inimesed on alati suure 
aukartusega suhtunud õpetajaametisse. Mäletan oma koolipõlvest tunnet, et 
õpetaja on keegi kõrgem; ei osanud ette kujutada, et ka tema teeb süüa, ko-
ristab tube ja teeb kõike, mida “tavalised” inimesed.

Eestlased on osanud haridust kõrgelt hinnata, sest väga kaua oli see pal-
jude jaoks kättesaamatu. Teati, et haridus tähendab paremat elu. Selle kõige 
pärast oligi kujunenud niisugune suhtumine.

Tänapäeval on vaated muutunud ja kool justkui ebamugav kohustus. Näi-
tamaks, kuidas on üks kool möödunud sajandil arenenud, uurisin Kildu põhi-
kooli vanu kroonikaraamatuid.

1939./1940. õppeaastal toimus koolitöö nagu varem: õpilasi oli 206, klasse 
ja klassikomplekte kuus, kaks korda anti nõrgalt edasijõudnutele teatelehed.

Kildu koolis hakkas tööle õpetaja Meldrette Pärnoja (Hallas) – õpetaja, 
kes oli just selline, nagu üks tõeline õpetaja olema peab. Ka pärast pensionile 
jäämist tundis ta huvi koolis toimuva vastu: iga uue õppeaasta algul palus ta 
endale tuua õpilaste nimekirja, kuulas suure huviga juttu kooli tegemistest, 
kõneles hea meelega lastega, kes tema majast mööda kõndisid. Alati oli tal 
heatahtlik naeratus näol ja tema juurde oli väga meeldiv sisse astuda. Ta jäi 
meie kõigi jaoks Õpetajaks kuni oma surmani.

Jaanuaris inspekteeris kooli uus inspektor M. Roots. Suured muutused 
toimusid pärast 21. juunit 1940. Eesti okupeeriti Nõukogude Liidu poolt ja 
mõne aja pärast kuulutati välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. 

Uuel õppeaastal oli alates 4. klassist kohustuslik vene keel (5 tundi näda-
las) ja 6. klassist saksa keel (4 tundi nädalas). Septembri lõpuni täitis kooliju-
hataja kohustusi õpetaja Arnold Jürissoo (Jürisson), aga oktoobrist sai juhata-
jaks Herman Avent, sest endine juhataja Jaan Mark viidi üle Araku algkooli 
juhatajaks.

Rahva elu organiseeriti ümber kommunismi põhimõtete alusel. Muutused 
toimusid ka hariduselus. Esimest korda hakati tunnistusi andma neli korda 
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aastas. Loodi pioneerirühm, keda juhtisid kommunistlikud noored väljast-
poolt kooli. Pioneeriks said 10–15-aastased õpilased, tol ajal oli see, kui nii 
võib öelda, vabatahtlikult kohustuslik.

29. maist kuni 2. juunini toimusid 4., 5. ja 6. klassis eksamid eesti keeles, 
vene keeles ja matemaatikas. Kroonikas on kirjas, et möödunud õppeaasta oli 
uudne ja pingeterohke nii õpilastele kui ka õpetajatele, sest uuele süsteemile 
ümberorienteerumine toimus väga kiiresti. Nõukogude Liidu koolisüsteemi 
järgi moodustasid 1.–4. klass algkooli, 5.–7. klass mittetäieliku keskkooli 
ning 8.–10. klass keskkooli.

1. oktoobril 1941 määrati Kildu kooli õpetajaks Ants Varblane. 
Koolis oli 172 õpilast ja kuus õpetajat. Et 22. juunil oli alanud sõda Nõu-

kogude Liidu ja Saksamaa vahel ning alates 1941. aasta septembrist läks võim 
Eestis Saksa okupatsioonivõimude kätte, siis toimusid järjekordsed ümber-
korraldused. Vene keele asemel sai esmatähtsaks õppeaineks saksa keel, mis 
toimus alates 3. klassist 4 tundi nädalas.

Sõja tõttu oli koolitöö raskendatud, sest inimestel puudusid riided ning 
jalanõud, elektrivalgust anti napilt ja petrooleumi ei olnud. Jaanuari lõpul ei 
toimunud kahel päeval õppetööd, sest oli väga külm ja tuuline. “Lühikese 
kooliaja tõttu oli raskusi kavade läbivõtmisega, eriti ajaloos. Kavad võeti küll 
läbi, kuid vähe aega jäi süvendamiseks ja kordamiseks.”

Kahel järgmisel õppeaastal oli õpilasi natuke alla kahesaja. Oli ka mõni 
puuduja, kellel polnud riideid või jalanõusid, kuid seda ei peetud vabandavaks 
põhjuseks. Põllutöö pärast puudumine loeti aga vabandavaks. 

1944./1945. õppeaastaks oli Eestis uuesti kehtestatud nõukogude 
võim. Kool nimetati ümber Kildu Mittetäielikuks Keskkooliks; klasse 

Koolipere 1957. a muldkeldri ees. Helju Joandi kogu. 
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oli seitse, õpilasi kokku 207. Õppetöö toimus “vaimus ja süsteemis nagu 
1940./1941. kooliaastal.”

Järgmisel õppeaastal asus Kildul õpetajana tööle Miralda Vare.
Kooliskäimisega oli veel probleeme, sest lastel oli puudus riietest ning 

jalanõudest. Õpetajaid täiendati pedagoogiliste loengute ja koosolekute käi-
gus.

1946./1947. õppeaastal oli lapsi endiselt natuke üle kahesaja ja nende 
olukord paranes veidi. Sel õppeaastal tehti koostööd kohaliku rahvamajaga, 
mis asus kooli ruumides. Kroonikas on märgitud, et korra eest vastutavad 
seitsmenda klassi õpilased, iga nädal kaks last, kes kannavad tunnusena käe-

linti. Märkimisväärne on, 
et 20 õpilasega võeti osa 
Eesti NSV XII üldlaulu-
peost, mis toimus 20. juu-
nil Tallinnas.

1947./1948. õppeaasta 
sissekandes on märgitud, 
et “kooli tegevus ja töö on 
rajatud kindla tööplaani 
alusele täpse ajalise jao-
tusega”. 1. jaanuaril asus 
koolis õppealajuhatajana 
tööle Hilda Nipper, kelle 
määras ametisse haridus-
osakond. 

1948./1949. õppeaasta 
juures on kokkuvõttena 

märgitud, kuidas jagunesid hinded: põhiainetes on 30% õpilastest saanud 
neljad ja viied, 11% on saanud ühed ja kahed.

Järgmisel, 1950. aastal asus Kildu koolis õpetajakohuste täitjana tööle 
Tõnis Leivits. Samal õppeaastal korraldatud koolipidude sissetulekute eest 
käidi 50 õpilasega ekskursioonil, marsruut oli Viljandi–Võrtsjärve–Tartu – 
Otepää–Valga. Sõit pakkus lastele suurt huvi ja oli hästi ette valmistatud: sõi-
deti kahe veoautoga, lastele oli see tasuta ja kestis kaks päeva. 40-liikmeline 
laulukoor võttis sel aastal osa Viljandi ja Suure-Jaani laulupeost, oma valla 
laulupäevast ja Tallinna üldlaulupeost.

Õppenõukogu koosolekute tähtsamad teemad olid organisatsioonilise töö 
parandamine, õppeedukuse tõstmine, metoodilise töö intensiivistamine, po-
liitilise ja pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmine, enesetäiendamine jne.

Juba 1951. aasta sissekandes on märgitud, et “koolis töötab hästi õpilasor-
kester, 20-liikmeline, mis on ümbruskonnas äratanud tähelepanu. Orkestrit 

Kildu kooli õpetajad sõja-aastail. Istuvad vasakult 
Linda Kimmel, Ludmilla Ant ja Meldrette Hallas. 

Seisavad Arnold Jürisson, Herman Avent ja 
Ants Varblane. Meldrette Hallase kogu.
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on seni juhatanud direktor H. Avent”. 1949. aastal pöördus õppenõukogu 
kohaliku kooperatiivi ja piimaühistu poole toetuse saamiseks, et muretseda 
õpilasorkestrile muusikariistu. Saadi 1000 rubla, mille eest osteti klaver. Ka 
1949./1950. õppeaastal tegutses koolis 20-liikmeline õpilasorkester, mida ju-
hendas direktor Herman Avent ja mis oli ainuke ümberkaudsetes koolides.

Mitu korda igal õppeaastal käisid kooli revideerimas inspektorid, kes ül-
diselt olid töö ja olukorraga rahul. 1951./1952. õppeaastal on märgitud kõige 
suuremaks puuduseks algklasside õpilaste halba käekirja.

Sellised põhjalikud sissekanded lõpevad vanas kroonikaraamatus 
1952. aastaga. Enam-vähem iga õppeaasta lõpul on ära toodud lõpetajate ni-
med ja ka arv, mitu õpilast jäeti klassikursust kordama ja mitmel tuleb eksa-
mid sooritada sügisel. 

1952. kuni 1962. aastani on üksikasjalikud sissekanded tegemata. On ai-
nult napisõnalised ja üldised laused, põhirõhk on lastevanemate koosolekutel.

Järgmist kroonikaraamatut on alustatud 1962. aastal. Esimestel lehekülge-
del on antud lühike ülevaade koolis toimunud ehitustöödest, juhatajate, õpeta-
jate ja koolitöötajate nimekirjad ning 1936.–1959. aasta lõpetajate arvud. Ük-
sikasjalikumad sissekanded algavad 1962. aastast, kuid enne on märge selle 
kohta, et 1962. aastal reorganiseeriti kool kaheksaklassiliseks.

 Kildu kooli õpetajad 1947. a üldlaulupeol.
Ees istuvad vasakult: Linda Leesmäe, Miralda Vare, Linda Kimmel, Meldrette 
Hallas ja ?. Tagareas vasakult: 1. Edgar Aasmäe, 5. Herman Avent, 7. August 

Toomeoks. Meldrette Hallase kogu.
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1962./1963. õppeaastast oli 
direktor Evald Lagle, õppeala-
juhataja Edgar Mitt, vanem-
pioneerijuht Maimu Annast 
(Hakkaja); algklasside õpeta-
jad olid Elvi Adams, Miralda 
Vare, Meeta Loim ja Heini 
Peet; vanemate klasside õpeta-
jad Maimu Leivits, Aino Lagle, 
Heljo Loim, Amanda Esna, 
Erna Mitt, Tõnis Leivits, Leili 
Adams ja Artur Paap. Koolis 
oli 197 õpilast, 8. klassi lõpetas 
27 last. Õppenõukogu koosole-
kutel arutati koolielu küsimusi 
ja arenemisvõimalusi.

Järgmisel õppeaastal kulges töö nagu eelmiselgi, lisaks avati pikapäeva-
rühm, kus õppis 32 õpilast kahes rühmas. Sissekandes on kirjas, et õppeedu-
kus ja distsipliin paranesid aasta lõpuks oluliselt. Samal aastal saadi kitsas-
filmi demonstreerimise aparaat ja organiseeriti õpilaskino tollele ajale iseloo-
muliku nimega Kosmos, kus hakati regulaarselt näitama õppe- ja kunstilisi 
filme.

1964. aastal lahkus direktor Evald Lagle. Direktoriks sai Edgar Mitt, 
õppealajuhatajaks Tõnis Leivits, tööle tuli uuesti õpetaja Meldrette Hallas. 
Õpilasi oli kokku 161, lõpetajaid 19.

1965. aastal asusid Kildu koolis tööle Ants ja Leida Varblane, õppealaju-
hatajaks sai Heljo Loim. Õpilasi oli koolis 171, kevadel lõpetas 18 last.

18. jaanuaril 1966 toimus koolis nn lahtiste uste päev, lastevanemad said 
külastada tunde ning vestelda õpilastega.

Aastani 1975 oli direktoriks Edgar Mitt. Nende aastate jooksul on koolis 
igal õppeaastal õpilasi ligi 150, lõpetajaid 13–25 (kõige rohkem 1968. aastal). 
Toimusid tavapärased üritused, koosolekud ja õppetöö, millega jäid rahule ka 
inspektorid.

1969. aasta mais võtsid õpilased õpetaja Tõnis Leivitsa juhendamisel osa 
Viljandi rajoonis korraldatud täppisteaduste olümpiaadist matemaatikas, kus 
nad said C-grupis esikoha. Individuaalselt olid maakoolidest C-grupi pari-
mad Elmar Moorats ja Jüri Tammekivi 8. klassist. 1970. aasta kevadel käis 
bioloogia olümpiaadil Rein Tammekivi, kes saavutas III koha (juhendajaks 
oli õpetaja Erna Mitt). Samal kevadel saavutas kooli võistkond Viljandi rajoo-
ni koolinoorte liiklusviktoriinil I koha. 1971. aastal saavutas 8. klassi õpilane 
Agu Leivits vabariiklikul bioloogia olümpiaadil II koha (juhendas õpetaja 

Õuesõpe Kildu koolis 1960ndatel, vasakult 
õpilased Ado Jürgen ja Rein Tammekivi ja ?.
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Erna Mitt). Ka järgmistel aastatel võeti osa paljudest konkurssidest ja saavu-
tati häid tulemusi.

1970./1971. õppeaastal võeti osa koolidevahelisest raadioviktoriinist. 
Võistkond koosseisus Tiiu Toomeoks, Ivo Lindla ja Agu Leivits pääses lõpp-
vooru ja saavutas omaloo-
mingulise luuletusega koo-
lide tutvustamisel III koha. 
Juhendas õpetaja Elfriide 
Abel. 

Õppeaasta lõpul oli si-
sukas metoodiline konve-
rents. Eriti esiletõstetav oli 
õpetaja Meldrette Hallase 
ettekanne, mida soovita-
takse esitada pedagoogi-
listel loengutel. Tehti tööd 
õpilaste individuaalsete 
erinevuste ja arengutaseme 
selgitamiseks, mis võimal-
das diferentseeritumat õpetamist ja individuaalset lähenemist – näiteks õpe-

tajate Elvi Adamsi, Meeta 
Loimu ja Miralda Vare töö 
düsgraafikutega.

1975. aasta sügisel lah-
kus direktoriametist Edgar 
Mitt ja tema asemele sai 
koolijuhiks Vello Unt, kelle 
abikaasa Maie Unt hakkas 
internaadikasvatajaks, sest 
muusikaõpetaja ja internaa-
dikasvataja Ants Varblane 
läks invaliidsuspensioni-
le. Samal aastal asus kee-
miaõpetajana tööle Aime 

Kuum. Vanaduspensionile läks eesti keele õpetaja Meldrette Hallas, kes jäi 
veel kooli tööle kirjandusringi juhina ja raamatukoguhoidjana.

1975./1976. õppeaastal oli Kildu 8-klassilises koolis 142 õpilast, 8. klassis 
oli 19 last, kes kõik lõpetasid kooli.

Koolis anti piirkonnas töötavatele noortele kaugõppe teel keskharidus, 
1975. aastal asus Kildu konsultatsioonipunktis õppima 27 töötajat, kellest viis 
lahkus koolist, aga 15 õppijat võtsid õppetööst osa “hästi või rahuldavalt”.

Kooli kasvuhoones. 
Vasakult Mai Joandi, Sirje Tali, Reet Sova ja 

Reet Paas.  

Raadioviktoriinil 1971.
Vasakult õpetaja Elfriide Abel, õpilased Ivo Lindla, 

Tiiu Toomeoks (Umal) ja Agu Leivits.
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1976. aasta sügisel tuli Kildule tööle Aksel Teiter, õppealajuhatajaks oli 
nüüd eesti keele õpetaja Helgi Lepikult. Sellest aastast reorganiseeriti metoo-
diline töö regioonidesse ja algklasside ainesektsiooni I töökoosolek toimus 
Kildul.

Väga palju oli koolis sportlikke üritusi ja igal aastal võeti osa mitmesu-
gustest võistlustest, kus saavutati arvestatavaid tulemusi (peaeesmärgiks oli 
küll VTK märgi normide täitmine, aga 1974. a sügisel saavutati koolinoorte 
kergejõustikuvõistlustel III, 1975. a IV koht). Sporditöö kohta Kildu koolis 
ütles inspektor Mikkor järgmised sõnad: “Kui nii edasi läheb, pole paari aasta 
pärast Kildule maakoolide seas võrdset.”

Esimest korda kontrollis kooli tööd haridusosakonna inspektorite bri-
gaad. Haridusosakonna juhataja Edgar Trulli sõnul on tunda edasiminekut, 
kuid “samm võiks olla pikem”.

Selle õppeaasta lõpul võttis rahvatantsurühm osa ENSV IV koolinoorte 
laulu- ja tantsupeost Tallinnas. 8. klassi lõpetas 14 õpilast. Koolis tegutses 
mitu huvialaringi ja kroonikas on öeldud, et kõik kooli õpilased kuulusid  
vähemalt ühte neist.

1977./1978. õppeaastal oli koolis 144 õpilast ja lõpetajaid 17, järgmisel 
vastavalt 129 ja 21. 1978. aastal asus kokana tööle Hilda Rõigas.

Endiselt töötas Kildul mitu ringi, millest aktiivseim oli näitering õpetaja 
Hallase juhendamisel. Mitmetel võistlustel esindasid kooli hästi sportlased.

1980. aastal vähendati keskastmes emakeeletundide arvu ja seetõttu 
oli algklasside õpetajatel suurem koormus laste lugema ja kirjutama õpe-
tamisel. 1980./1981. õppeaastal käis 8. klassi õpilane Peeter Kuum rajooni  
keemia-olümpiaadil ja saavutas seal auhinnalise koha. Mirjam Lepikult esin-
das kooli rajooni ajaloo-olümpiaadil ja saavutab seal V–VI klasside arvestu-
ses 3.–4. koha. Lõpetajaid oli sel aastal 18.

1981. aastast hakkasid Viljandi rajoonis algklassid töötama 5-päevase 
töönädalaga.

1982. aastal hakkas pärast pikka vaheaega tööle puhkpilliorkester Ants 
Varblase juhendamisel.

1983. aasta kevadel edutati Vello Unt Viljandi rajooni haridusosakonna juha- 
tajaks ja direktoriks määrati Jüri Hansen. Samal aastal saavutas vabariikli-
kul ajaloo-olümpiaadil IV koha Mirjam Lepikult (juhendajaks õpetaja Loim).

1983. aasta sügisel hakkas Kildu koolis matemaatika- ja füüsikaõpetajana 
tööle Marianne Hansen. Samal sügisel sai õppealajuhatajaks Aime Kuum.

1983./1984. õppeaasta veebruaris arutati koos lastevanematega läbi kogu 
Eesti NSV kavandatava koolireformi projekt ja otsustati järgmist.

1) Soovitav on üle minna viiepäevasele töönädalale.
2) Kehalise kasvatuse hindamisel arvestada mitte niivõrd õpilaste sport-

likke tulemusi, vaid õpilaste karastatust.
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3) Suurendada algklassides tööõpetuse tundide osakaalu.
4) Tõsta kõrgharidusega töötajate palka. Samuti peaks olema vahe kesk-

haridusega ja keskeriharidusega töötajate palgas.
5) Suurendada lastevanemate materiaalset ja moraalset vastutust lapse 

õppimise ning käitumise eest.
6) Muuta programmid lühemaks ja õpperaamatud arusaadavamaks.
7) Korraldada keskkooli pürgijaile katsed.
8) Maakonnakoolides võiksid olla paralleelselt kutsekeskkooli klassid ja 

üldklassid.
Septembris 1985 tuli Kildule tööle Malle Järve (Poska).
1987. aastal hakkas koolis tööle eelkooli 6-aastaste klass. Mindi üle 

klass-kabinet süsteemile. II veerandist mindi üle viiepäevasele töönädalale. 
1988. aastal tuli Kildule tööle Valli Pang.

1988. aastal nimetati Kildu kool 9-klassiliseks. Mindi üle trimestrite 
süsteemile, kuid vaheajad ja tunnistuste andmine ei ühtinud ajaliselt. Sa-
mast aastast hakati õpilasi järgmisesse klassi üle viima ka puudulike hin-
netega.

1989. aastal hakkas koolis tööle Tiiu Janter.
1990. aastal tuli Kildu kooli õpetajaks Heino Poska. Sellest õppeaastast 

hakkas täiskohaga tööle õppealajuhataja, kelleks sai Aime Kuum.
1991. aastal asus Kildul tööle õpetaja Eva Aavik. Sel aastal sai kool esi-

mese arvuti Juku, mille kvaliteet jättis soovida. Oktoobrikuust hakkas kooli 
haldama Vastemõisa vallavalitsus. Märtsis hakkas Kildul õpetajana tööle 
Marju Hanschmidt. 31. augustil suleti Vastemõisa valla volikogu otsusega 
kooli internaat.

1992.-93. õppeaastast hakkas Kildul kokana tööle Galina Ehala.
25. novembri õppenõukogu otsusega sai kooli nimeks Kildu Põhikool. 

Tähistatakse Eesti Vabariigi 75. aastapäeva, millega seoses olid 23. veeb-
ruaril teemakohased klassijuhatajatunnid, vastlapäeva tähistamine, ülekoo-
liline viktoriin ja kohtumine Karl Goldinguga, “mehega, kes elas eelmise 
Eesti Vabariigi ajal”. Uuesti alustas tööd puhkpilliorkester, mida juhendas 
Rein Vendla. Kevadel toimus esimest korda kooli lauljate konkurss “Kildu 
Ööbik”, mille korraldajaks, eestvedajaks ja läbiviijaks oli lauluõpetaja Valli 
Pang. I konkursi võitjaks tuli Katrin Jürgen.

2. augustist sai direktori asetäitjaks majandusalal Heino Poska.
1995. aasta kevadel ei lõpetanud kooli õigeaegselt ükski õpilane.
1996. aastal sai poole kohaga õppealajuhatajaks Marianne Hansen.  

Huvijuhina alustas tööd Ene Adams, kes oli ka II klassi juhataja.
1996. aastast sai koristajaks Hilda Rõigas, kes varem töötas koolis ko-

kana. Koos abikaasa Antsuga elasid nad kooli II korrusel asuvas korteris. 
Ants oli kütja, Hildast sai Kildu koolimaja hea haldjas või majavaim, kes 
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oli alati kõikide jaoks olemas ja avas uksed ka nädalavahetustel, kui keegi 
õpetajatest või töötajatest tahtis kooli sisse pääseda.

Maakondlikul keemiaolümpiaadil saavutas sel õppeaastal III koha 
Kristjan Kobin (juhendajaks õpetaja Kuum), matemaatikaolümpiaadil sai põhi-
koolide arvestuses Jaanus Hansen I ja Kristjan Kobin III koha (õp Marianne 
Hansen), vabariiklikul “Laulukarusselli” võistlusel tuli maakonnavooru 
võitjaks Marco Margna (õp Pang), maakonnameistriteks kergejõustikus tulid 
Reiko Sülla ja Katrin Taigla (õp Malle ja Heino Poska), maakonnameistriks 
males sai Anu Raidma.

1997. aasta oktoobris lahkus töölt direktor Jüri Hansen, kes asus tööle 
Paide linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana. Vastemõisa val-
lavalitsus määras direktori kohusetäitjaks õppealajuhataja Marianne Hanseni.

Alates detsembrist 1997 valiti uueks direktoriks Tiiu Rünne. 1998. aasta 
jaanuaris alustas arvutiõpetajana tööd Edgar Adams, tänu kellele sai Kildu 
põhikool oma esimesed arvutid, korraliku arvutiklassi, pidevat arvutialast 
infot ja abi ning kodulehekülje, mida kiidetakse nii teistes koolides kui ka ha-
ridusosakonnas. 9. klass alustas valikainena õpi- ja kutsesuunitluse õppimist, 
mida andis direktor.

Tiiu Rünne alustas kooli dokumentatsiooni nõuetele vastavusse viimist, 
tõi kooli palju uuendusi ja tegi pidevalt tööd, et muuta õppetöö sisukamaks 
ning tulemusrikkamaks.

“Õpilaste ja õpetajate stendidele hakkavad ilmuma teated koolis toimuva-
te ürituste, vastuvõetud otsuste, põhimõtete kohta, avalikustatakse paranda-
tud (õppenõukogus, hoolekogus) kooli kodukord.”

Jaanuaris tegi Edgar Adams arvutikursuse õpetajatele.
11. veebruaril toimus vallamajas koosolek, kus arutati kooli juurdeehituse 

(võimla) küsimust.
26. veebruaril toimus 

järjekordne kooli suurüritus 
“Kildu Ööbik”.

Aprilli lõpul külastas 
Kildu kooli sõpruskool Soo-
mest Reisjärvelt.

Tiiu Rünne tegi õppe-
aasta lõpuks kooli põhimää-
ruse projekti. Juunis alustati 
kooli raamatukogu korras-
tamist, sest siiani olid raa-
matud kõrvalhoone kapis ja 
puudus ülevaade olemasole-
vatest väljaannetest.

 2004. a Kildu I Olümpiamängude avamisel. 
Vasakul tollane Vastemõisa vallavanem Lembit 

Kruuse, paremal Eesti Olümpiakomitee president 
Mart Siimann.
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Kooli lõpetas 14 õpilast.
Enne järgmist õppeaastat lõi direktor uuenduste sisseviimiseks töögrupid: 

õppekava sisuline töö, tugiõppe ja individuaalse õppekava alusel õpiraskustes 
olevate õpilaste õpetamine, projekt Hea Algus, infotehnoloogia koolis ja kooli 
raamatukogu.

Pensionile jäi õpetaja Heljo Loim, uute õpetajatena alustasid tööd Kersti 
Kudu (Reinapu), Jaan Riis (Uudelt) ja Viiu Kobin (Toomingas). Õpilasi oli 
138. Septembri lõpul alustas Kildul tööd logopeed Katrin Inso.

Oktoobri algul sai kooli ajaleht, mille peatoimetajaks oli õpilane Siim 
Kohv, keda juhendas Ene Adams, nime Kildu Killud.

16. oktoobril pandi nurgakivi kooli juurdeehitusele. Kohal olid haridus-
minister Mait Klaassen, maavanem Helir-Valdor Seeder, valla volikogu liik-
med ja vallavanem.

1999. aasta jaanuaris alustati koolis õpetajate ja personali ametijuhendi-
te väljatöötamist (mis viidi sisse märtsis), direktor alustas kooli arengukava 
koostamist.

Veebruaris külastas Tiiu Rünne Tornimäe Põhikooli Saaremaal, et luua 
nendega sõprussidemed.

Märtsis alustati tööd kooli sümboolika loomisega, aprilliks sai valmis 
kooli logo.

Juuni keskel külastas kooli Läti sõprusmaakonna Bauska Griķu kooli 
delegatsioon.

Augusti lõpul valmis juurdeehitus. Sekretärina alustas tööd Maret Savka, 
näiteringi juhendajana Erika Tetsman. 

Õpetajad väljasõidul Kihnu saarele 2008. a.
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Kooli lõpetas 15 õpilast.
Septembris 1999 algas kooliaasta juurdeehituse avamisega. Kohal olid 

Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar, haridusministeeriumi järelvalveosa-
konna ametnik Meelis Kond, Viljandi maavanem Helir-Valdor Seeder, maa-
konna haridusosakonna juhataja Kalle Küttis, Vastemõisa vallavanem Rünno 
Johanson, külalised sõprusvallast Soomes, palju endisi õpetajaid ja õpilasi, 
lapsevanemad ning ümbruskonna elanikud.

Kool sai internetiühenduse. Maret Savka hakkas 5.–7. klassis õpetama 
eesti keelt ja kirjandust.

Valmistuti Kildu kooli 90. aastapäeva ürituste korraldamiseks, selleks 
ajaks valmisid kooli sümboolikaga lipp, eksliibris, pastapliiatsid, voldik ja 
kooli laul (sõnad Erika Tetsman, viis Valli Pang).

Novembri lõpul käisid koolis Viljandi maakonna haridusosakonna järel-
valveametnikud, kes andsid kooli tööle kokkuvõttes hea hinnangu.

Jaanuaris esitati valda kinnitamiseks kooli põhimäärus.
Kooli lõpetas 15 õpilast.

Mida kirjutas Kildu kooli tegemistest 
kohalik ajaleht aastatel 1956–1958

Merle Rang 

Vastemõisa raamatukokku on imelisel moel jõudnud hoiule ajalehe 
Oktoobri Lipp 1956.–1958. aastakäigu numbrid. 

Ajaleht ise ilmus selle 
nime all 1. jaanuarist 1953 
kuni 31. jaanuarini 1959. 
Sellel ajal oli Eesti NSV-s 
39 haldusüksust, neist üks 
oli Suure-Jaani rajoon, mis 
hõlmas praegust Suure-
Jaani ja Kõo valda ning 
Võhma ja Suure-Jaani lin-
na. Kildu 7-klassilise kooli 

elu kohta leidsin sealt 58 artiklit. Selles kirjatöös käsitlen ma vaid neid, mis 
puudutavad allpool nimetatud nelja teemat.

Ajalehe Oktoobri Lipp päis.
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Kooli õppetöö ja materiaalne baas
Tähtsaim õppe- ja kasvatustööd käsitlev koosolek toimus tavaliselt 

talvevaheajal, mil tehti kokkuvõtteid ja ülevaateid rajooni koolide õppe-
tööst. V. Juurme kirjutas 7. jaanuaril 1956, et Kildu kooli matemaatika ja 
füüsika õpetaja Tõnis Leivits koos teiste koolide õpetajatega (Raudrohi,  
Bogdanov, Päeva, J. Veevo, Kass, Sova jt) on püüdnud oma töös rakenda-
da sel ajal nii aktuaalset polütehnilise õpetuse metoodikat, mille eesmärk 
oli luua elulisi seoseid matemaatika ja vabrikutöö või muude tehnikasse 
puutuvate küsimuste vahel.15 Suuri raskusi oli V ja VI klassides tööõpetuse 
läbiviimisel. Negatiivselt tõsteti esile Võhma ja Kildu kooli, kus puudusid 
üldse vastavad töötoad. Nagu tol ajal tavaks, kritiseeriti direktoreid Oja ja  
Aventit, kes kontrollivat nõrgalt tööõpetuse õpetamist, mistõttu see olevat 
koolides kujunenud lihtsalt käsitöö õpetamiseks jne. Aasta hilisemas ajale-
hes märgitakse, et kitsad töötoad (tööõpetuse jaoks) on Võhma, Suure-Jaani 
ja Kildu koolil16. Samas kiidab Viljandi rajooni täitevkomitee haridusosa-
konna juhataja Raudsepp Kildu kooliperet, tõstes nad rajoonis Reegoldi koo-
li järel teisele kohale: “...neis koolides on vähe õpilasi, kes ei suuda õpetaja 
küsimusele anda rahuldavat vastust.” Eriti kiidab ta tööõpetuse õpetajat Jaan  
Kütti (Kivipõld), kes on omal algatusel palju teinud, et tema õpilastel oleks, 
millega tööoskust omandada.”

1957. aasta suvel viidi läbi kooli kapitaalremont, mille teostas Vändra 
Ehitus-Remondikontor. Tööde käigus parandati ahjud, remonditi klassid ja 
õpetajate eluruumid17 .

Pärast õppetöö algust 1957. a sügisel arutati ka kooli õppe-töötoa laien-
damist ja leiti, et “ehitus sobib kõige paremini pealisehitusena koolimaja 
vahetus läheduses olevale keldrile. Muretseti vajalikud ehitusmaterjalid 
ja puhkepäeval läks tööks lahti. Tööle tulid õpilaste vanemad Jaan Soolo,  
Oskar Kobin, Arthur Paap jt. Traktorist Aleksander Tõnismaa tegi vaja-
likke traktoritöid. Tööde “peainseneriks” hakkas tööõpetuse õpetaja Jaan  
Kivipõld, osalesid direktor Hermann Avent ja õpetaja Arnold Jürisson. Ja 
käed panid külge poisid ise. Nii olid ehituse juures tööl 5. klassi õpilased 
Toivo Hallas ja Ants Kütt, 6. klassi õpilased vennad Uno ja Benno Kalevid, 
7. klassis õppivad Enno Halmann ja Pikkar Joandi. Edaspidi kavatseti sa-
mamoodi ühisel jõul ehitada koolile autogaraaž milline töö oligi juba käsil. 
Samuti taheti kevadeks ühiselt valmis ehitada koolile kasvuhoone.” 18

15 V. Juurme. Rajooni õpetajate nõupidamine. – Oktoobri Lipp , 7. jaanuar 1956.
16 Rajooni täitevkomitee haridusosakonna juhataja sm Raudsepa intervjuu. – Oktoobri 

Lipp, 17 märts 1957.
17 E. Visnap. Kapitaalremont edeneb – Oktoobri Lipp, 25. juuni 1957.
18 J. Tukk. Ühistööna valmis töötuba. – Oktoobri Lipp, 2. november 1957.
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Kuu aega hiljem, 14. detsembril 1957, teatab A. Laas ajalehes:
“Nüüd on töötuba valmis, avar, 50-ruutmeetrine ruum, kus on võimalik 

läbi viia kõiki programmis ettenähtud töid. Esmaspäeval toimus selles esi-
mene tund. Töökoja avamise au langes V klassile, kuid pidulikul avamisel 
viibisid ka VII klassi õpilased, kes kõik olid osa võtnud töökoja ehitamisest. 
Kui õpetaja Jaan Kivipõld juhtis õpilased oma töökohtadele, leidis igaüks 
eest vajaliku kruvipingi ja plekikäärid. Kavas oli valmistada plekitööna küp-
sisevorm. Selleks tuli plekki lõigata, valtsida ja tinutada.

Enne veel kui tund lõpule jõudis, olid kõigiti laitmatud vormid valmis 
Toivo Hallasel, Martin Mihkelsonil, Jüri Paasil, Jüri Toomsalul ja teistel. 
Kõik nad tundsid rõõmu oma kätetööst. Toivo Hallas ja Ants Kõpp aga ka 
sellest, et ruum, milles nad nüüd töötasid, ei olnud valminud ilma nende 
abita.”19 

Kooli varustamine elektriga
1958. aastat võime nimetada kooli korraliku elektrivooluga varustamise 

aastaks. P. Roosipuu annab 12. aprilli ajalehes teada, et elektrivalgustus on ol-
nud Kildu koolimajas juba üle 30 aasta.20 Seda antakse kohalikust vesiveskist 
õhtuti ja hommikuti lühikest aega, olenevalt sellest, millised on veevarud. 
Niisugune vool ei rahuldanud enam kooli vajadusi ajal, mil ümberkaudsetes 
kolhoosides oli kõikjal korralik elektrivalgustus, mitmed olulisemad masinad 
töötasid elektri jõul.

1957. a kevadel tekkiski kooli komsomolialgorganisatsioonil ja lastevane-
mate komiteel mõte ehitada ühisel jõul kõrgepingeliin 3 km kaugusel asuva 
Kalju kolhoosi keskuse juurest kooli juurde. Sellest olid niisamuti huvitatud 
kolhoosi kaugemad brigaadid, kohalik metskond ja ümbruskonna rahvas, eriti 
lastevanemad. Kõik lubasid ühistöös kaasa lüüa.

Nii toimuski 6. aprillil 1958 lastevanemate ning vanemate klasside õpi-
laste ja õpetajate osavõtul järjekordne pühapäevak, mille käigus puhastati 
elektriliini trass metsast ja kooriti postid. Tööle tuli üle 50 inimese. Lapse-
vanem Jüri Aule tuli ligi 15 km kauguselt, kolhoosist Ühine Kodu. Töös olid 
tublid 7. klassi õpilased. Kuigi nad lõpetasid kooli juba kevadel, soovisid nad, 
et nooremad õpilased jätkaksid õppimist Kildul hästi valgustatud ruumides. 
Usinalt töötasid 2. klassi õpilane Ellen Kobin, 3. klassi õpilane Arvo Pettinen 
ja teised.

Enne koolitöö algust augustis teatas ajaleht veel sedagi, et Kildu koolima-
ja saab uue fassaadivärvi ja veevärgi ning ajakohase elektriliini, seega alalise 
varustatuse elektriga, ja seda juba kooliaasta alguseks.21

19 A. Laas. Kildu kooli töökojas. – Oktoobri Lipp, 14. detsember 1957. 
20 P. Roosipuu. Kildul jätkatakse ühistöö traditsioone. – Oktoobri Lipp, 12. aprill 1958.
21 E. Raudsepp. Uus õppeaasta kohustab. – Oktoobri Lipp, 16. august 1958.
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M. Sõrmus kirjutab 2. septembri lehes: “Kaunimaks on muutunud meie 
armas koolimaja,” kinnitasid Kildu 7-klassilise kooli õpilased, kui nad 1. sep-
tembril taas tõttasid kooliteed. Koolimaja oli värskelt värvitud. Teeristil võis 
näha suurt palgivirna liiniposte, mille abil rajati uus elektriliin, toodi kooli 
elekter. See valmistas lastele tõsist rõõmu.”22 

Samast artiklist saame teada, et kaugemal elavad Kildu kooli õpilased 
jäid kohe internaati. Laste vanemad võtsid välja voodivarustuse enam kui 
50 õpilasele. Teisel koolipäeval algas internaadis toitlustamine. Hea kingituse 
valmistas lastele kolhoos Ühine Kodu, kust teatati enne õppetöö algust, et 
nad võimaldavad kõigile oma kolhoosist pärinevaile õpilastele tasuta toitlus-
tamise.

Vaatamata lubadustele jõuti elektritöödega lõpule alles 1959. aasta jaa-
nuaris. Kui õpilased näärivaheaja lõppedes kooli tulid, oli valgus majas. Koo-
limajja toodi lisaks ka tööstusvool. Nüüd saadi kooli töökojas luua õpilas-
tele hoopis avaramad võimalused mitmesuguste tööoskuste omandamiseks. 
Kooliõpilastest tehnikaringi liikmed soovisid ise teha töökoja elektritööd uue 
töökoja juhataja õpetaja Jaan Kivipõllu juhtimisel.23 

Juurdeehitus ja võimla Kildu koolile
Seitse Kildu ümbruse kolhoosi otsustasid 1958. aastal ühisel jõul koolile 

võimla rajada ja laiendada muid vajalikke ruume. Moodustati 11-liikmeline 
orgkomitee. Nagu märgib 1959. a jaanuarikuu ajaleht, toimus komitee järje-
kordne koosolek, kus arutati ehitusega seoses olevaid küsimusi.24 Kuna Kildu 
7-klassiline kool kavatseti lähemail aastail muuta 9-klassiliseks, siis oli juur-
deehitus eriti vajalik. Juba oli valminud esialgne projekt. Võimlahoone pidi 
saama silikaattellistest voodri. Selle juurdeehitusega laienenuks koolimaja 
rohkem kui poole võrra ja suutnuks mahutada ümmarguselt 250 õpilast. Uues 
ehituses oli tähtsaim normaalmõõtudega (360-ruutmeetrise põrandapinnaga) 
võimla. Võimlat kavatseti kasutada ka peo- ja kinosaalina. Samal ajal taheti 
tunduvalt laiendada ka internaadi ruume, ehitada duširuum, uus köök ja söö-
gituba.

Juba sama aasta suvel kavatseti rajada võimlahoone vundament ja kohale 
tuua ülejäänud ehitusmaterjalid. Katuse alla loodeti hoone viia 1960. aasta 
suvel. Kahjuks need kavatsused seekord ei teostunud.

Kool ja Köler
Maalikunstnik professor Johann Köleri sünnikoht Kõõbra seisis 1957. aas-

tal mahajäetuna. Olukorda kirjeldas kirjasaatja O. Joorik: “Raske on uskuda, 

22 M. Sõrmus. … ja Kildu koolis. – Oktoobri Lipp, 2. september 1958.
23 E. Kaar. Kildu kool sai elektri. – Oktoobri Lipp. 15. jaanuar, 1959.
24 J. Talvik. Kolhooside ühine ehitus. – Oktoobri Lipp, 17. jaanuar, 1959.
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kui unustusse jäetuna näeb välja Köleri sünnikoht täna, sada kolmkümmend 
üks aastat pärast kunstniku sündi. Veel raskem on sellest kirjutada.

On hall sombune sügispäev, tinaraskest taevast piserdab üksikuid jääkül-
mi piisku, süvendades veelgi nukruse ja mahajäetuse tunnet hinges, kui lähe-
nen Köleri sünnikohale, mis nüüd juba aastate eest on muudetud “Edasi” kol-
hoosi hobustekopliks. Ja siin ta siis seisabki, see ahervare keset paljaksnäritud 
söödipõldu. Õieti küll mingeid varemeid polegi. On ainult maapinnast pisut 
kõrgemale ulatuv rohtunud vundamendi piirjoon, mis moodustab ristküliku. 
Peale selle on keskel rinnakõrgune hunnik halle poolpõlenud maakive, see tä-
histab kunagise reheahju aset. Maapinnal leiduvate kõrgemate ja madalamate 
kohtade järele võib saada siiski kujutluse olemas olnud ruumide asetuse üle. 
Lõunapoolses otsas on näha kahe väikese kambri piirjooned, keskel asus re-
hetare ja põhjapoolses otsas rehealune kahe vastakuti asetseva väravakohaga 
vundamendil. Hommikupoolsel küljel asetseb laiaküljeline lävekivi, kust uks 
arvatavasti on viinud tarre. Elutarest kümmekond meetrit eemal võib näha 
mingi väiksema kõrvalhoone, arvatavasti aida jäänuseid üksikute pehastanud 
palgijuppidega. Ja see ongi kõik, mis tähistab praegu Köleri sünnipaika. Ei 
kusagil korrastavate inimkäte jälgi.”25

Kodanliku valitsuse ajal puhutud asi mitmel korral valju kisa ja käraga 
üsna suureks. Maja lubati võtta muinsuskaitse alla ja ümbritseda laudadest 
katusealusega ilmastikumõjude vältimiseks. Need lubadused jäidki ainult lu-
badusteks. Hoone pehastus ja langes kokku ning tarvitati talu küttepuudeks. 
Nii jäigi asi soiku. Artikkel lõpeb paljutõotavalt: külanõukogu esimees Liina 
Pernits lubas Kildu ja Metsküla kooli õpilaste ning õpetajatega ühiselt maja-
aseme korrastada, istutada ümbrusesse ilupuid ja püstitada mälestustahvli.

“Meest sõnast- härga sarvest!” ütleb vanasõna ja seekord peeti öeldust 
kinni. Neli kuud hiljem, mais 1958, saame lehest lugeda, et Vastemõisa kü-
lanõukogu initsiatiivil on astutud samme kunstniku sünnipaiga jäädvustami-
seks.26 Külanõukogu kultuurikomisjon esimehe Heljo Loimi eestvedamisel 
oli välja töötatud vastav tegevuskava.

Kõõbra talu asukohale kavatseti rajada umbes poole kuni ühe hektari suu-
rune park ja sinna paigaldada Köleri büst või mälestustahvel. Pargi detailpla-
neeringu lubas koostada Vastemõisa metsaülem August Soosaar, tehes enne 
mulla analüüsi ning seejärel valides istutamiseks sobivad puuliigid. Köleri 
büsti või mälestustahvli ülespanemise küsimuses pöörduti rajooni täitevko-
mitee kultuuriosakonna poole. Kildu 7-klassilise kooli ja Metsküla algkooli 
õpilased lubasid puhastada prahist Kõõbra talumaja alusmüüri.

25 O. Joorik. Professor Johann Köleri sünnipaik. – Oktoobri Lipp, 26. detsember, 1957.26. detsember, 1957.
26 S. Kiik. Nad armastavad kodukolhoosi. – Oktoobri Lipp, 1. aprill, 1958.S. Kiik. Nad armastavad kodukolhoosi. – Oktoobri Lipp, 1. aprill, 1958.



23�

AJALUGU

Kaks nädalat hiljem teatabki kirjasaatja J. Tuulik, et maikuu esimesel pü-
hapäeval alustati Kõõbra pargi rajamisega.27 Töös osalesid Kildu 7-klassilise 
kooli õpilased ja õpetajad ning Ilbaku metskonna ja kohaliku sideagentuu-
ri töötajad. Järve kolhoosi autojuht Hendrik Loim vedas kohale puuistikud. 
Metsaülem Soosaare projekti kohaselt valiti ümbrusega hästi kokku sobivad 
pihlakas, kask ja kadakas. Kildu koolipere eestvedamisel rajati allee ja istu-
tati puud pargi keskele, kuhu tulevikus kavatsetigi püstitada Köleri büst või
mälestustahvel. Ajaleht märgib ära pargi rajamise töös innukalt osalenud õpi-
lased, need olid Henn Järv, Aino Kallas, Anne Sults, Aino Änilane, Toivo 
Hallas jt. Tööl olid ka kunstniku sugulased, õpilased Linda ja Juhan 
Köhler. Nädal hiljem jätkati puude istutamist. Park piirati aiaga.

Need väikesed killud meenutasid elu Kildu koolis viiskümmend aastat 
tagasi.

Kildu koolimaja ümberehitus 

Rünno Johanson 

Vastemõisa vallavanem 1��3–2001, 
Suure-Jaani vallavolikogu ja kooli hoolekogu liige.

Järgnev Kildu kooli juurde- ja ümberehituse lugu 
on kirja pandud minu mälestuste järgi. See toetub koo-
li kroonikaraamatule ja arhiivis olevatele, selleaegse 
Vastemõisa valla otsustele, mida üle lugedes täpsustasin nimesid ja sündmus-
te kulgu. 

Minu mäletamised Kildu koolist ulatuvad aastasse 1981. Siis oli koolima-
ja 150 lapsele ja internaadile ikka äärmiselt kitsas, pime ja haisev, kusjuures 
koolidirektor ja majahoidja elasid samas majas.

Uue koolimaja ehitus oli käeulatuses 1950. aastate lõpul, isegi vundamen-
di kraavi olla juba kaevatud, siis jäi lõpuks asi seisma kangete kolhoosiesi-
meeste ja rajooni juhtide vaidluse tõttu kooli asukoha üle. 1970. aastate lõpp 
tõi veelgi mustemaid pilvi. Rajooni juhid olid otsustanud Suure-Jaani koolile 
teha suure-suure juurdeehituse ja väiksemad koolid lähiümbruses hoopis kin-
ni panna. Õnneks jäi seegi plaan realiseerimata ja kool töötas jõudumööda 
edasi.

27 J. Tuulik. Park Köleri sünnikohale. – Oktoobri Lipp, 15. mai. 1958.
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Nüüd siis minu mäletamistest 
1985. aastal löödi maja üle TEP-plaadiga. 1986. aastal krohvisid maja ehi-

tusmehed, keda nende tumeda jume ja võõra keele rääkimise tõttu “utsuuli-
deks” nimetati. Samal aastal alustati ka õuepealse maja ehitust ja maaparan-
dust. Maaparandus lõpetati 1987. aastal. Suve lõpuks valmis ka õuepealne 
maja. Sinna mahtusid tüdrukute tööõpetuse klass, autogaraaž ja riietusruu-
mid.

Samuti vahetati suvel välja kõik koolimaja aknad. Aknad tegid Valdek ja 
Alar Ulk kolhoosi puidutöökojas Tiitsul.

1987. aasta 7. mail toimus esimene tõsine nõupidamine uue koolima-
ja ehituse ja asukohaga seotud küsimustes Viljandis rajooni peaarhitekti 
Raivo Mändmaa juures. Osalesid Jaak Sulg (rajooni täitevkomitee esimehe 
asetäitja), Reet Sova RTK haridusosakonnast, Ants Velleste (Kalju kolhoosi 
esimees), Jüri Hansen (Kildu kooli direktor) ja Ako Luts Kalju kolhoosi ehi-
tusosakonnast. Konkreetset otsust ei järgnenud, kuid alustati ehitustegevuse 
planeerimist. 

1988. aasta suvel parandati ja värviti üle kooli katus. Samal suvel alustati 
elektrijuhtmestiku väljavahetamist ja novembrikuu lõpuks olid kooli sööklas 
elektripliit, elektriline küpsetusahi ning veekeetja.

Vahepeal oli kolhoosi jõukus kasvanud, alustati uue kultuurimaja ehituse-
ga ja juhatusel oli tõsine tahtmine kooli ehitusele õlg alla panna. 1. septembril 
1991. aastal võetakse poole kohaga tööle Vello Kase, kelle ülesandeks sai uue 
koolimaja ehitusega seotud küsimuste lahendamine. Valmis uue koolimaja 

Teise korruse trepi ehitus 1999. a ümberehituse käigus. Rünno Johansoni foto. 



23�

AJALUGU

projekt, ehituse asukohalt kooriti pinnas ja tehti muidki ettevalmistusi kohe 
algavaks ehituseks. Võtmeküsimuseks said raha ja ehitusluba. 

Suure “sula” tagajärjel poliitikas oli tekkinud demokraatlik moodustis 
maavolikogu, kelle pädevuses oli suuremate ehitusrahade jagamine ja ehi-
tamisele tulevate objektide määramine. Ja sinna see asi kinni jäigi. Jällegi 
sai esimeseks komistuskiviks kooli asukoht. Küll pakuti Vastemõisat, küll  
Vaalamäed, rõhuti võimsa katlamaja olemasolule Vastemõisas ja õpilastrans-
pordi kokkuhoiule, kuid asi paigalt ei nihkunud. Tähtsamad olid Võhma 
juurdeehitused, uue kooli ehitamine Leie asulasse või Viljandi linna koolide 
remont. 

Mäletan selgelt üht järjekordset hääletust Kildu kooli ehitamise kohta, 
mille eel Jaak Sulg pidas südantlõhestava kõne Kalju meeste lollusest kool 
kaugele metsasohu ehitada ja lõpetas sõnadega: ainult üle minu laiba. 

Koolielu kulges omasoodu, õpilaste arvu langus tegi murelikuks pal-
jusid kooli- ja vallajuhte. Kildul esialgu suurt muret ei paistnud, kuid uut  
1993. aastal valitud vallavalitsust pani mõtlema kooli ehituseks tehtud pro-
jekt, mille järgi uus maja mahutas 200 õpilast. Mis saab tühjaks jäävast vanast 
majast, kust leida raha suure maja ülalpidamiseks? Kas kaks maja kõrvuti 
sobivad või tuleb vana hoopis  maha lõhkuda?

Küsimusi oli palju, kuid vastuseid tuli kiiresti otsima hakata, sest sellises 
majas, kus on 20. sajandi lõpul kuivkäimlad, puudub elementaarne pesemis-
võimalus, seisavad poolkasutult endised internaadi- ja direktori eluruumid, 
laest läheb rohkem sooja välja, kui ahjud kütta jõuavad ja kooritud ehitus-
platsilt hakkab varsti küttepuid saama, on võimatu koolihariduse andmist 
jätkata.

8. märtsil 1994 kutsus kooli omanik, Vastemõisa vallavalitsus, kokku pä-
devate inimeste nõupidamise, et otsustada kooli edasine saatus. Kohale tu-
lid valla poolt Helle Konrad, Mare Andrei, Kaja Nihvelt, Ants Velleste, Ako 
Luts, Ants Aavik ja Rünno Johanson, õpetajate poolt Jüri Hansen, Maimu 
Hakkaja, Valli Pang ja Aime Kuum, lastevanemate poolt Eili Oruväli, Lembit 
Kruuse, Mai Pruus ja Leonhard Pruus. Pikka vaidlemise järele tuli otsus: uut 
kooli ei ehitata, tuleb alustada kiiresti järkjärgulist juurdeehitust. Nüüd oli 
vallavalitsusel ainuke mure, kust saada raha, et teha projekt ja alustada ehi-
tust. Ainuvõimalik koht oli riigieelarve. Maakonna haridusinvesteeringutest 
poleks piisanud ja neistki jäeti 1994. ja 1995. aastal ilma, sest kogu raha läks 
Leie kooli lõpetamisele. 1996. aastal jagati sama raha juba laste arvu järgi. 
Saadud rahaga eemaldasime kooli laelt savisoojustuse ja katsime lae puiste-
tselluvillaga, talvel olid jääpurikad katuseräästast kadunud. 1997. aasta inves-
teeringute toetuse raha kulus kanalisatsiooni ehituseks, et järgmisel aastal 
kaotada kuivkäimlad. 1998. aastal ehitati ümber I korruse vasak tiib, kool sai 
korralikud WC-d. Samal ajal käis vilgas lobitöö raha leidmiseks Riigikogus 
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ja haridusministeeriumis. 1996. aasta sügisel külastas kooli haridusminister 
Mait Klaassen. Minister vaatas kooli üle ja leidis, et siin on asi halvasti. Võt-
meks sai juba valmisolev pisike staadion. Pärast selle nägemist ütles minis-
ter kindlalt, et aitab kõigiti kaasa kooli juurdeehituse rahastamisele. 1997. a 
riigieelarve eelnõusse saigi pärast käänuliste teede läbimist Kildu Põhikooli 
juurdeehituse rida. Nüüd oli vaja Riigikogus teha kõik võimalik, et see saaks 
seaduseks. See polnud lihtne. Riigikogulased olid ju eri maakondadest. Neist 
igaüks pidi hääletamisel arvestama oma maakonnast tulnud nõuetega.

Eelnõu lugemiste käigus selgus, et omadest (Rahvaliit) ei ole abi, sest 
kõigil on kodust ülesanded kaasas. Abi tuli vastasleerist (Reformierakond), 
Heiki Kranich ütles, et tema isa ja onu on selle kooli lõpetanud ja meie toe-
tame sinna raha suunamist. 1998. aasta riigieelarve võeti vastu ja selles oli 
haridusministeeriumi lahtris rida: Kildu kooli juurdeehituseks kuus miljonit. 
Nüüd läks vallavalitsusel kiireks. Kehtis juba riigihanke seadus ja ainuvõima-
lik edasiliikumine oli projekteerimis-ehitustöövõtt.

Nimetatud hange on tellijale kõige halvem, kuid see oli ainus võimalus.
1998. aasta 16. oktoobril pandi kooli juurdeehitusele nurgakivi. Selle 

sündmuseni kulus palju higi ja pisaraid nii omade vahel kui ka projekteerija-
ga ja ehitajaga suheldes.

1999. aasta suvi sai kõvaks katsumuseks ja seda just vana ja uue liitekohas, 
sest ühel pool seina olid ühed ehitajad ja teisel pool teised. Uus karp kerkis pro-
jekti järgi, vanas tehti tööd põrandale tõmmatud kriidijoone järgi, keskkütet tuli 

Vastemõisa vallavanem Rünno Johanson ja kooli direktor Tiiu Rünne 
juurdeehituse nurgakivi panekul 1998. a.
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ehitada nii, et paikapandud torud kütaksid kohe vana maja mõningaid ruume ja 
järgmisel aastal saaks kogu vana maja sooja. Samad probleemid olid elektriga. 
Tuli ette ka erilisi juhtumeid, nagu asfaldi panek kooli ette. Asfaldikoormad 
tulid õigel ajal. Ka rull ja laialiajamise masin olid kohal. Siis aga selgus, et nen-
de juhid olid kukkunud “pudelisse”. Natuke aru pidanud, mõistsime, et õhtuks 
on asfalt kivistunud ning tuleb tegutseda. Otsisime Heino Poskaga kokku kõik 
inimesed, keda saime. Kummikud jalga ja kühvlid kätte.

Kuidagi pusisime rullile hääle sisse ja õhtuks oli asfalt maas, kus ta seisab 
tänapäevani.

Kõik vaprad asfalteerijad ei meenugi enam. Aga Hilda ja Ants Rõigas, 
Silvi Longe, Maimu Hakkaja, Heino Poska ja… Mäletan, et jalad tahtsid kee-
ma minna.

Kord, kui pidime kanalisatsioonitrassi uude settetiiki viima, oli meie loo-
dijamees kadunud nagu tina tuhka. Kopp kohal ja valmis kaevamist alustama, 
aga kui sügavalt? Õnneks olid loodimisriistad kohal ja nii tuli minulgi ammu 
EPA-s õpitut meelde tuletada. Jällegi hoidis Heino Poska latti ja sinnapoole 
see asi ikkagi sai, solk jookseb. 

Kuid pidin ju kirjutama ehitusloost, mitte probleemidest.
Kooli täielikuks renoveerimiseks oli vald sunnitud võtma laenu. Laen 

saadi headel tingimustel, kevadeks 2000 olid projektid II korruse renoveeri-
miseks ja kogu maja keskküttele üleviimiseks valmis. Suvi kujunes keeruli-
seks, sest objektil olid sageli nelja ehitusfirma mehed. 1. septembril 2000 oli 
Kildu Põhikool selline nagu praegu, oma sajandal sünnipäeval.

Esimesel septembril 1999. aastal ütles kirikuõpetaja Jaan Tammsalu 
oma koolimaja õnnistuskõnes: see on ime. Kooli avamisel olid kohal peami-
nister Mart Laar, haridusministeeriumist Meelis Kond, Viljandi maavanem 
Helir-Valdor Seeder ja palju sõpru.

“See on Kildu küla suurpäev”, ütles direktor Tiiu Rünne.
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V. Lisad:

Lisa 1

Kildu kooli mõte ajakirjanduses 
sada aastat tagasi

Koostas Aimur Joandi 

Ajalehtedes ilmunud teadetest selgub hästi, millised olid eelmise sajandi 
algul uue koolimaja ehitamisega seotud arvamused ja meeleolud erinevatel 
huvigruppidel ning kuidas tehti katset manipuleerida vallarahva arvamusega. 

Tsaarivalitsuse elavnenud venestuspoliitika mõjul hakati 1880. aastatel 
agaramalt looma nn ministeeriumikoole, mille ehitust ja ülalpidamist toetas 
oluliselt riik. Nii oli ka Vastemõisa valla volikogu koosolekul 30. märtsil 1877 
arutusel koolimaja ehitus. Selleks küsitleti vallarahva hulgas 215 inimest. 
Neist soovis kooli endisele kohale Eprasse 86 ja uude kohta Kildule 129 ini-
mest.1 Uue koolimaja ehitusest sel korral asja ei saanud, kuigi Vastemõisa 
riigimõis oli juba eraldanud selleks Kildule ühe tessatiini suuruse nn kooli-
maa. Ligemale 30 aastat hiljem sai see maatükike aastaid kestnud vaidluste ja 
arutluste objektiks, kuhu uus koolihoone ehitada.

Kildu kooli eellaseks võib pidada mitut külakooli: Kasari, Epra ja Kabila. 
Kõige esmalt, 1900. aastal, kavatseti ministeeriumikooliks ümber muuta just 
Järevere (ka Järavere, Jääravere), mida aga rahvasuus kutsuti kohanime järgi 
ikka Kasari külakooliks. Tegelikult avati ajutiselt, kiirendatud korras, minis-
teeriumikool 1902. aasta sügisel Kabila külakooli ruumides.

Eesti Kirjandusmuuseumi bibliograafiaosakonna andmetel on Kildule 
ehitatud ja seal tegutseva kooli kohta ajalehtedes teateid 1901–1940 kokku 
kolmekümne ringis.

Muutke Kasari külakool ministeeriumikooliks
Külakoolid Vastemõisas olid hoogsamalt käigus juba 19. sajandi esimesel 

poolel, neid peeti taludeski. Näiteks Ado Johanson märgib oma isast kirjuta-
des, et umbes 1830–1840 tegutses kool lühikest aega Lemmakõnnu talus.

Hans ei käinud koolis rohkem kui ainult Suure-Jaanis leeris. Lugema ja 
kirjutama õppis ta oma venna Jaani juures, kes oli kooliõpetaja Reeguldis. 

1 Karl Kranich. Andmeid Vastemõisa minevikust III. Koigi, 1988, lk 1.
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Kool asus mõni aeg tema oma vanemate talus Lemmakõnnus. Sel ajal oli 
Lemmakõnnu küla Reeguldi valla all.�

Tulekahju tõttu 1880. aastal ehitati ühe suvega Kasari kooli lastele maaki-
videst uus koolimaja asukohaga samas Kasaril. Paarkümmend aastat hiljem 
jäi koolihoone väikeseks.

31. juulil 1901 kirjutas Kuressaare ajaleht Saarlane järgmist
1900. aasta suvel otsustas “Vastemõisa valla volikogu talurahva asjade 

kommissari poolt isiklikult saadetud ettepanekul” Kasari (Järawere) küla-
kooli ümber muuta ministeeriumikooliks. Seega tuli otsus teha ootamatult, 
kiiresti ja see ei tulnud kergelt. Nagu ajaleht mainib, polnud asi enne volikogu 
koosolekut päevakorraski olnud, seega teinud volikogu jaatava otsuse “teata-
va mõju all”, ilma pikema järelemõtlemiseta...3

1900/1901 talvel tuli rahvakoolide inspektor ise Vastemõisa volikogu 
koosolekule. Vaatamata sellele muutis volikogu oma varasemat otsust Kasari 
koolimaja kohta, sest see “suur kivist koolimaja ainult Ev.-Luteruse hingede 
kulu pääl ehitatud on”, lisaks tooks uue kooli sisseseadmine rahalisi raskusi. 
Nüüd otsustas volikogu, et kuna kroonu poolt ka abi saab, tuleb valla tulevane 
kool ehitada hoopis Kildule, juba olemasolevale ühe tessatini suurusele 
koolimaale. Et aga ministeeriumikool õppetööd varem alustada saaks, lubas 
volikogu selle esialgu (1902) Kabila luterlikus koolimajas sisse seada.

Volikogu sellegi otsusega ei jäädud rahule. Ministeeriumikooli soovisid 
valla õigeusulised volimehed. Kui aga aasta lõpul uus volimeeste valimine 
toimus, ei valitud tagasi ühtegi ministeeriumikooli pooldanud volimeest, 
ehkki valimisi küll kommissari käsul korrati.

1901. aasta kevadel tulnud rahvakoolide inspektor jälle volikogu ette ja 
soovitanud volikogule kolmas kooliõpetaja uuele koolile juurde paluda, et 
kool saaks “suurema kasuga töötada”. Seepeale astunud volikogu uue kooli 
asutamise mõttele otsesõnu vastu, teatades, et nemad seda kooli ei tahagi, 
sest vallal ju koolisid küllalt, nimelt neli õigeusu ja viis luteriusu kooli, rah-
vas rohkem koole enam ei vaja, edasiõppimiseks on mõlemausulistel ka oma 
kihelkonnakoolid. Inspektorihärra seletanud kindlalt, et kool peab nüüd asu-
tatud saama. Seepeale nõudnud üks vanem volimees, endine vallavanem, et 
inspektor koosolekult ära läheks, niisugusel koosolekul võõraid inimesi ei 
tohi olla. Inspektor lahkuski koosolekult ja sõitis ära.

“Ajad on kehvad ja maksud suured, nii et vald oma väljaminekuid, kui asi 
vähegi lubab, mitte suurendada ei soovi.”4

2 Aadu Johannson. Päewaraamat 1893 (isiklik). Vt ka Aimur Joandi. Ado Johanson põllu-
majanduse arendaja. Tartu, 2006, lk 24.

3 Viljandimaalt. – Saarlane, 31. juuli 1901, nr 30, lk 2.
4 -u. Suure-Jaanist. – Uudised, 16. jaanuar 1904, lk 2.
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16. jaanuaril 1904 kirjutas ajaleht Uudised järgmist
Vastemõisa vallas sai 1902. aasta sügisel ministeeriumikooli mõte hoo-

gu ning seetõttu tuli külakooli, kus esimesel aastal töötas kaks õpetajat, 
1903. aasta sügisest kolmas õpetaja juurde. Vastemõisa vald oli alguses väga 
uue kooli vastu, aga siis enam ei kahetsetud, et vastu tahtmist kool saadi. 
Kuigi koolikulud olid suuremad, oli kasu ka tõusnud. Koolil olid mitmesugu-
sed uuemad õppevahendid, mis vallakoolil täiesti puudusid, need kergendasid 
õppimist ja õpetamist. Kooli õppetöö oli üle paari kuu pikem.

Veel märgiti, et koolis on ligi 120 last, aga ruumi vaid 60 jaoks. See mõjus 
väga halvasti nii laste kui ka õpetajate tervisele. Koolitöö ei saanud jõudsasti 
edeneda. Vaja oli uut koolimaja. Kes ehitab?

11. märtsil 1909 kirjutati ajalehes Virulane
Kui Kildu koolimaja ehitus juba käis, avaldati lühike arvamus 

ministeeriumikoolide küsimuses 11. märtsil 1909 Tallinnas ilmunud ajalehes 
Virulane.

Et küll Postimees ägedat võistlust ministeeriumikoolide ellukutsumise 
vastu pidas, siiski kasvas viimasel ajal siin ja seal nende koolide arv. “Kes 
rahva majanduslist seisukorda ja janu hariduse järele lähemalt tunneb, see 
ei imesta sarnaste otsuste üle sugugi. Erakooli ülalpidamine nõuab kulusid, 
nõnda et selle peale ainult raharikkad kohad, nagu linnad ja alevid, võivad 
mõelda. Mis peavad aga vähemad külad tegema? Kas sootuks ilma koolideta 
olema, ministeeriumikooli ära põlgama? [...] Kuid rahvas otsustab teisiti. Ka 
Kaansoo ümberkaudsed elanikud (Vastemõisa) näikse selles arvamises ole-
vat. Lähemal ajal on siin kahe vallakooli ministeeriumikooliks ümbermuut-
mist oodata. Siinsed elanikud, niipalju kui ma nendega selle ümbermuutmise 
üle rääkinud olen, näikse sellega rahul olevat. Sellest näeme, et maal arusaa-
jaid inimesi on, kes endid kõmukõnedest eksitada ei lase. Üle jõu toimetami-
ne hävitab.”5

Ministeeriumikoolide rajamise vastuseisu väljendati näiteks 1910 avalda-
tud Sakala lühiteates, mille saatja arvas:

“... koolikulud suured olevat... vallamaksu sisseseadmisel müüakse palju-
del vaestel inimestel, kes vallamaksu ära ei jõua maksta, nende viimane lehm 
ära... niisugune olukord kaotab rahva usalduse ja lugupidamise ministeeriu-
mikooli kohta ja paljud hakkavad neid kui viletsuse sünnitajaid põlgama.”6

5 Ministeeriumi kooli asutamise mõte. – Virulane, 11. märts 1909, lk 2.
6 Vastemõisa vallast. – Sakala, 22. veebruar 1910, lk 3.
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Poleemika ministeeriumikooli asukoha üle
15. märtsil 1907 vastati pseudonüümi –n. all Rahvalehes Kildu kooli ehi-

tamisplaanide kohta kahele teisele “pseodonüümile” (“Valla liige” ja “Hüüd-
ja”)7.

Rahvalehe 17. numbris oli keegi Valla liige vaielnud vastu ajalehes Maa 
avaldatud Hüüdja kirjale, miks viimane Vastemõisa valla ministeeriumikooli 
maja ehitamist Kildule soovitab.

“Et H poolt ette toodud põhjused tühised on, ei saa salata. Kuid ka VL 
arvamistes leidub vähe asjalikku.

Eksiarvamises on VL, kui ta tõendab, et ministeeriumi koolimaja ehita-
misega Eprasse sealsed kaks külakooli ära kaduda võivad. VL unustab siin 
ära, et ministeeriumikoolil teine ülesanne on kui külakoolil – nimelt peab ta 
kõrgemat õpetust andma kui külakool. Ka oleks olema tõeste pöörane temp 
kahte Epras olevat vastupidavat külakoolimaja maha lõhkuda ja nende ase-
mele suurte kuludega üksainus külakool ehitada – sest kui ministeeriumikool 
külakooli aset peab täitma, siis temale ju muud nime anda ei või kui külakool. 
Peaks aga Vastemõisa vald tõesti nii tegema, et ta Epra vakuse külakooli las-
te jaoks ministeeriumikooli ehitab, siis sünnib see sellegi pärast väga hästi 
Kildule, sest Kildul on kool suuremale jaole EPRA vakuse rahvale lähemal, 
kui Epras.“

(Mõiste “vakus” oli endisaegne lõunaeestlaste ja liivlaste haldus- ja 
maksustusüksus, mis hõlmas harilikult 3–4 küla. Makse maksti tavaliselt 
kaks korda aastas, oli sügis- ja talvevakus. Tasunud maksud, korraldasid 

7 Toimetusele tulnud kiri (Vastemõisa valla kooliolude asjus). - Rahwaleht 1907. 15. märts, 
nr 21, lk 3, v 3-4.

Kabila koolilapsed ja õpetajad 1912. Riina Baumi kogu.
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talupojad maksunõudjatega – feodaalidega – ühise pidusöögi ehk vakupeo, 
ilmselt tulenes sellest ka mõiste “vakuraha”. Oli ka koolivakus, mitut lähes-
tikku küla, ehk üks kindel piirkond, kust lapsed kooli käisid.)

Veel ütles –n., et asjata nimetab VL Kildu kooli kohta “soo äärseks pori 
auguks”, kuna ta tõesti seda mitte ei ole. Kildu koolikoht on niiskepoolne,  
savipõhjaga maa, nõuab esialgu küll truubitamist, on aga siis täitsa hea aia-
maa. Epras on aga maa aia tarvis väga liivane ja kuiv. “Soo ääres seisavad küll 
mõlemad koolikohad, niihästi Epras kui Kildul, kuid tervise pärast ei maksa 
nii väga kohkuda, sest et sood väikesed on ja ainult ühel pool koolikohtade 
küljel seisavad, kuna teistel pool külgedel koolikohti põllumaad piiravad.

Asjata kardab VL, et Kildul seen või vamm koolimaja kallale tuleb. Koo-
limaja ehitatakse 3 jalga maast kõrgemal seisva vundamendi peale ja vunda-
mendi sisse pandakse tihedasti õhutorud. Ka ei ole õige, et seen savipõhjaga 
maas iseäranis kardetav on – on tähele pandud, et seen just liivapõhjaga maas 
edeneb, iseäranis siis, kui liivamaa vesine ehk keedene on.”

Vastemõisa vallavalitsus, taotledes 1906. aastal Liivimaa kubermangu 
kroonu varanduste valitsuselt luba sealsamas kõrval olevat kroonu maatükki 
olemasoleva Kildu koolimaa vastu ümber vahetada, ei tunnistanud sellega 
mitte Kildu kohta kõlbmatuks, nagu VL arvab, märkis –n., vaid vallavalitsus 
avaldas seda palvet selles mõttes, et ta teiselt poolt hoopis poole rohkem kooli 
tarvis lootis maad saada. Maa iseenesest olnud aga mõlemal pool oma headu-
se poolest ühesugune.

VL kurtis veel, et Kildule teede poolest ligipääsemine “väga vaevali-
ne” olla. Talvel olnud aga peaaegu suuremal jaol Vastemõisa valla elanikel  
Kildule lühem ja parem pääseda kui Eprasse. “Ka suvel pole võimatu  
Kildule pääseda, sest et sinna needsamad maanteed viivad, mis Eprassegi. 
Et aga Suure-Jaani poolt valla rahval maanteed mööda Kildule minek kaunis 
kõverdi on, sellepärast peaks küll Eprast tee otsekohe Kildule tehtama. Kuid 
andeksandmata ülekohus oleks seda teed siis tegemata jätta, kui ministee-
riumikool Eprasse tuleb, nagu VL seda näikse soovivat. Ütelgu VL, kas need 
inimesed üksinda teed tarvitavad, kes Epra poolsel küljel elavad, ja kas need 
mitukümmend talu Kildu poolsel küljel lennates oma lapsed Eprasse kooli 
peavad tooma? Ei, seda ei saa minu mingisuguse õigusmõiste järele õigeks 
tunnistada. Tee peab tingimata Kildult Eprasse saama tehtud, kui ka kool 
Eprasse ehitatakse.

Nõnda näeme, et Valla liikme põhjused, miks ta ministeeriumikoolimaja 
Eprasse ehitada soovib, koguni nõrgad on.”

Kodumaa mainis 1907. aastal 29. märtsi numbris, et toimetusele on terve 
rida kirju saabunud Kildu ministeeriumikooli asutamise asjus.8

8 Viljandimaalt. – Kodumaa, 29. märts 1907, lk 5.
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Arutelu uue kooli asukoha valiku üle oli läinud kohati lausa teravaks. Ühe 
kirja autor (pseudonüüm –u) teeb oma kirja lõpus asjakohase märkuse:

“Kui volikogule ja vallavalitsusele rahva tahtmine tõeste püha on, siis 
muretsegu vallavalitsus kommissari käest täiskogu kokkukutsumiseks luba, 
et terve valla rahva soovisi teada saada, ja selle rahva enamuse tahtmise 
järele tehku siis volikogu, – see oleks volikogule auuks.”

Teise kirja kirjutaja Hüüdja andis kolmandale – Keegi – mõista, et see 
nähtavasti suurt Vastemõisa valda, kus 236 talu on, ei tunnegi. Keegi on vis-
tisti Sürgavere või Lõhavere mees, sellepärast soovitab ta Vastemõisa minis-
teeriumikooli Sürgavere piiri äärde – Eprasse. Vastemõisa inimesed teadvat 
kõik, et Kildu rohkem valla keskel on kui Epra. Kildu plats on maantee ääres, 
mis Eprast tulles Ilbaku peale viib.

Keegi soovitas lõpuks, et “kõik ühel meelel oleks ja koolimaja Kildule 
ehitataks, kuhu materjal juba valmis veetud”.

Kolmanda kirja oli saatnud Vastemõisa valla volikogu president Hans 
Johanson.

“Niihästi Epral kui Kildul on omad puudused. Mõlemaid kohti võrreldes 
tuli vaadata kaugemale tulevikku. Sest küsitav on, kas suur Vastemõisa vald 
tulevikus ühe ministeeriumikooliga välja saab? Teist kooli tuleb tarvis. Aga 
kui nüüd esimene Eprasse ehitatada, jääksid koolid liiga üksteise ligi.

Nii tuleks seekord Kildule, mis Suure-Jaani alevist umbes 10 versta 
Viljandi pool ja edespidi teine Kaansoosse, Suure-Jaani alevist umbes 18 versta 
Vändra poole, kus ümbruses palju rahvast elab /.../. Kildu ümbrus pole sugugi 
metsik, kus läheduses inimesi ei elaks ja ka “nälga” ei ole kooliõpetajatel 
iialgi karta: toidukraami on ümbrusest küllalt saada...”

Viljandis ilmuv Rahvaleht teatas 7. mail 1907, et Vastemõisa valla voli-
kogu pidas 3. mail koosoleku ja otsustas kaheklassilise ministeeriumikooli 
kohaküsimust. Arutati pikalt ja laialt Epra ja Kildu asukohta, ette tuues head 
ja vead. Kildu kohta peeti rohkem valla keskkohaks kui Eprat, sest Kildu üm-
ber olid järgmised vakused: Järevere, Keto, Kobruvere, Epra, Kabila, Härma 
ja Aleksandri, ainult Mäeküla ja kaks Põhjaka küla on Kildust viis versta 
kaugemal kui Eprast, seega otsustas volikogu 13 poolthäälega 3 vastu kooli 
Kildule asutada.9

Veel kord ja lõplikult otsustati kooli asukoht 15. novembril 1907 valla 
volikogu koosolekul, sest kubermanguvalitsus oli eelmise otsuse mõnede 
kaebuste põhjal tühistanud ja uut otsust nõudis. Kildu asukoha poolt andsid 
hääle Kabala, Kobruvere, Järevere, Keto ja Härma ning Põhjaka ja Mäeküla 
vakuste volimehed, ainult Epra vakuse volimees hoiatanud teisi. 14 häälega 
3 vastu otsustati seegi kord kool Kildule asutada.

9 Vastemõisast. – Rahwaleht, 3.–7. mai 1907, lk 3.
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Koolimaja ehitamisest Kildul
Koolimaja ehituse kavatsusest on kirjutatud ajalehes Uudised 1904. aasta 

jaanuaris.
Vald peaks püüdma nii, et juba eeltuleval talvel uue koolimaja ehitamine 

käsile võetaks, kirjutas ajaleht. Materjali muretsemiseks on praegu paras aeg. 
Tuleb selle järgi vaadata, et uue koolimaja ruumid asja- ja ajakohaselt sisus-
tatakse. Praegune maja, mis küll külakoolile kõigiti kohane oli, ei jõua siiski 
mitte oma kohuseid täita.10

Ajaleht Kodumaa avaldas 1907. aastal toimetusele saabunud pseudonüüm-
se kirja Kildu kooli kohta, milles tuuakse esile, et volikogu andnud Kildu koo-
limaja ehitamise 6690 rubla eest hr Grünbaumi kätte, kuid olnud neid, kes töö 
1000 rubla võrra või veel odavamalt oleksid teinud, näiteks lätlane Surin. Veel 
halvem olla materjali muretsemisega. Kroonu andis 1000 puud palkideks. Algul 
langetasid vedajad ise puid, nüüd otsustati see eraldi langetajatel raha eest teha 
lasta, puudulike pakkumiste tõttu läks töö mõne volimehe ja nende “sõprade” 
kätte. Iga puu mahavõtmise eest maksti 12 kopikat. Palgid pidid olema ladvast 
mitte alla 7 tolli jämedad. Nüüd on ligi 100 palki 6 tolli jämedad, paljud isegi  
5½–6 tolli, osa palke on tüvest mädad, teised jälle ladvapuud jne. Tulivihane 
Peegelpoiss küsib:

“Kust need on võetud? Kuidas neist seina teha, mis alt 7, ülevalt 6 tolli paks 
piab olema? Kui juba nüüd niisugusi “korratusi” ette tuleb, mis siis veel, kui see 
suur ehitus valmis saanud? Vististi lasub ta pääl siis nii palju vandeid, et vesine 
Kildu seda kanda ei suuda.” 11

Veel märgitakse ära Kaansoo koolimaja puudulikku krohvimist ja imesta-
takse, “miks ikka vallatööde juures niisuguseid asju ette tuleb, kas ilma “lii-
kudeta” midagi ära teha ei saa, kas liigud ja töö kuidagi ühenduses ei seisa”. 
Veelgi teravama osa kirjast oli toimetus otsustanud avaldamata jätta ja avaldas 
lootust, et “valla täiskogu koosolekul kõik tumedused selgitatud saavad”.

Koolimaja avamispidu
Novembris 1909 teatas Tallinna ajaleht Virulane Kildu koolimaja avami-

sest ehk pühitsemisest. See oli Vastemõisas väga tähtis sündmus. Kohal olid 
ka naabervaldade esindajad. Preester Pihlak12 pidas talituse õigeusu ja õpetaja  
Georg Rosenberg Suure-Jaanist luteriusu kombe kohaselt. Viimane tuletas  

10 -u. Suure-Jaanist. – Uudised, 16. jaanuar 1904, lk 2.
11 Viljandimaalt. – Kodumaa, 29. märts 1907, lk 5.
12 Ülempreester Mihhail (Mihkel) Pihlak (1872–1942) õppis 1884–1894 Riia vaimulikus 

koolis ja seminaris. Seejärel oli Olustvere koguduse köster-kooliõpetaja. 1899. a pühitseti 
preestriks ja teenis selles ametis Murro-Tõhelas ja Kergus, olles samades kihelkonna-
koolides usuõpetaja. Suure-Jaani kogudust teenis 1906–1933 ja 1939–28.12.1940, alates 
1925. a ülempreesterina. 1936–1939 Viljandimaa praost (õigeusu kirikute ringkonna val-
vaja). Sergei Seleznjovi andmed A. J.
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kõnes meelde Kolga-Jaani õpetaja Villem Reimani ütlust Odiste kooli avamise 
puhul: “Kool ilma jumalakartuseta kasvatab vilunud kurjategijaid.”

“Uuemal ajal laidetavat kirjanike ja seltskonnategelaste poolt usuõpetuse 
andmist koolides, kes nimetavat seda asjata ajaraiskamiseks ning surnud tuupi-
miseks. Ei olevat aga usuõpetus selles süüdi, et see tuupimiseaineks on tehtud.

Nagu tuli rumala lapse käes suurt kahju võib sünnitada, kuna meie ilma 
tuleta ometi mitte läbi ei saa ja see mõistlikult tarvitades meid valgustab ja 
soendab, nii on lugu ka usuõpetusega.”

Rahvakoolide inspektor Lafin rääkis pikemalt kooli eesmärkidest. Kooli 
programmis olla emakeele tundide arv kaunis suur, nii et lapsed selles küllalt 
vajalikke teadmisi võivad omandada. Usuõpetuse eest oli ka tarvilikul mõõ-
dul hoolt kantud. Vene keele tundide arv olla suur, sest kooli siht on riigile 
truid alamaid kasvatada, kes ennast terves Vene riigis tunneksid selle riigi 
kodanikud olevat. Inspektor avaldas rahulolu õppejõudude (õpetajate) suhtes, 
lubades hoolt kanda, et varsti ka viies õppejõud ametisse pannakse. Ta lubas 
koolile kroonu poolt 3000 rubla ühekordset toetust ja igal aastal 600 rubla 
muretseda. Kuna kohalikud olud võimaldavad, siis tahtvat ta hoolt kanda, et 
see kool ainukeseks omasarnaseks õppeasutuseks terves Liivi kubermangus 
saaks, nimelt tahtvat ta kooli juurde põllutööosakonda asutada.

Samas teatas tuntud mesinik ja mesindusnõuandja J. Kullamaa, et ta kin-
gib omalt poolt koolile viis mesipuud. Järgnes pidulik õhtusöök täiskasvanu-
tele – alkoholita, kuid ka ilma selleta saadi lõbus olla – ja õpilastele. Viimase 
heaks annetas rahvakoolide inspektor 30 rubla.

1909. aastal õppis Kildu koolis 210 õpilast, kuid paljud soovijad pidid 
ruumipuudusel koolist välja jääma.13

1924. aasta detsembris teatas Postimees, et Kildu kool on Viljandimaal 
kõige suurem kool, õpilasi üle 220. Vallanõukogu otsustas koolimajja elektri-
valgustuse sisse viia. Elektrivool saadi lähedalolevast vesiveskist.14

1933. aasta novembris teatas Päevaleht Vastemõisa valla 24 lapsevane-
ma märgukirjast haridus- ja sotsiaalministeeriumile, milles nad kaebasid, et 
kuueaastane koolikohustus teeb neile raskusi, nelja-aastasest jätkuvat. Paluti 
midagi ette võtta, et Vastemõisas koolid kättesaadavamaks teha, nüüd tuli 
paljudel lapsed kooli saata kuni 20 km kaugusele.15

1939. aasta 6.–13. veebruarini suleti osaliselt Kildu algkool Suure-Jaani 
jaoskonnaarsti korraldusel esimeses ja teises klassis esinenud sarlakijuhtumi-
te tõttu. Viis õpilast eemaldati koolist ja saadeti kodusele ravile.16

13 Suure-Jaanist. Vastemõisast. Uue koolimaja pühitsemine. – Virulane, 27. november 1909, lk 2.
14 Vastemõisa koolimajasse seatakse elektrivalgustus sisse. – Postimees, 4. detsember 1924, lk 4.
15 Nõutakse kuueaastase koolisunduse kaotamist. – Päevaleht, 1. november 1933, lk 2.
16 Kildu algkool suleti osaliselt. – Päevaleht, 10. veebruar 1939, lk 7.
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Lisa 2

Paar killukest 
Koostanud Aimur Joandi

Käesoleva teose koostamise käigus sai läbi vaadatud suur hulk ajalehe- 
ja ka arhiivimaterjale. Sealt kogunes nii mõndagi vanemate õpetajate kohta, 
mida ei tahaks lasta kaotsi minna. 

Mart Ant

Mart Ant oli Kildu kooli direktoriks 
aastatel 1917–1922. Kahtlemata oli ta väl-
japaistev õpetaja. Ühe õpilase, nõukogude-
aegse kolhoosi Kindel Tee tuntud esimehe – 
Kildu kooli lõpetaja 1925. a – Martin 
Linnase meenutuse järgi ei olevat ta andnud 
koolijuhataja mõõtu välja. Ant olnud loha-
kalt riides ja poisid teinud temale igasugu-
seid vigureid. Kui ta tundi tuli, polevat ta 
kunagi oma pingile vaadanud. Lösutanud 
end sinna lohakile istuma. Õpilased olid 
pannud liimitud paberi pingile ja kui pärast 
Ant sellega ringi jalutas, olnud naeru kui 
palju.17

17 Endel Rössler. Vastemõisa koduloost. Vastemõisa minevikust, kultuuriloost ja majandu-
sest. Tartu, 1980, lk 73.

Mart Ant 1923. a.
 Viiu Heina kogu. 
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Papa Jürisson

Õpetaja Arnold Jürisoo (Jürisson), keda 
õpilased ja ka kohalikud hüüdsid Papa 
Jürissoniks, oli pärit Vana-Tänassilma 
vallast, sündinud isa Hansu ja ema Saara 
pojana 3. detsembril 1898. aastal, ristitud 
6. jaanuaril 1899.18 Ta oli lõpetanud Miitavi  
(Jelgava) reaalkooli 9. mail 1919. a. Elades 
Kildul, kirjutas ta 12. septembril 1922 aval-
duse Tartu ülikooli rektorile sooviga asuda 
õppima matemaatika-loodusteaduskonda. 
Mingil põhjusel oli ta sunnitud õpingud 
katkestama ning uuesti kirjutas ta rektorile 
avalduse kaheksa aastat hiljem 18. augustil 
1931, sooviga õpinguid jätkata.

Arnold Jürisoo, sel korral Jürisson saa-
tis 7. septembril 1924 Kildult Postimehele 
kaastöö19 pealkirjaga “Oleks juba aeg!” Sel-
les ta kirjeldab õpetajate olukorda, tuues näiteks, kuidas paar aastat tagasi 
kandideerinud ühele õpetaja kohale 2–3 inimest, nüüd aga 16–20 ja isegi 40 
kandidaati, kel enamasti kõigil seminari- ja mõnel sekka ka ülikooliharidus, 
seega on märgatav õpetajate üleproduktsioon. 

Arnold Jürisso töötas Kildu koolis põhiliselt matemaatikaõpetajana üle 
neljakümne aasta, kuni 1960. aastate keskpaigani.

Suure-Jaani koguduse õpetaja Kristi Sääsk teatas, et kirikuraamatu and-
meil registreeriti Arnold Jürisoo (Jürisson) abielu Lydia Vingisaarega, poeg 
Ants sündis 1936. aastal. 

Arnold Jürisoo suri üle 80-aastasena 25. veebruaril 1979. aastal ja on 
maetud Suure-Jaani kalmistule.

Papa Jürisson oli kahtlemata hea, kuid nõudlik ja koguni vali õpetaja. 
Näiteks vanemate poiste juttudest on teada seik, kuidas Jürisoo pannud mürt-
sutaja poisi seina äärde, astunud oma raske jalaga talle varvastele ning siis 
surunud rusikaga lõua alt mitte valu tehes seina pidi ülespoole, tekitades üle-
annetus väikestki hirmu õpetaja korranõude ees. Neid jutte on teisigi.

18 EAA, f 2100, n 1 s 3990, l 6 (Viljandi kirikumõisa köstri J. Siimeri 16. detsembril 1922 
välja antud tunnistus).

19 EAA, f 2111, n 1, s 3642.

Arnold Jürisson 1932. 
Ajalooarhiiv, 

EA  2100.1.3990.
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Õpetaja Andres Krieger 

Sakala 1903:
22. novembril 1903 tähistas Andres Krieger oma 25. tööaasta möödu-

mist õpetajana Kasari külakoolis. Peale kohaliku vakuse rahva olid kutsutud 
kohalik kirikuõpetaja, köster, kihelkonnakooli juhataja, mõisahärra ja mit-
med ametivennad. Kõnelejad märkisid Kriegeri ausat tööd õpetajana, millega 
ta kohalike elanike suure armastuse ja lugupidamise on võitnud. Kriegerile 
kingiti tänutäheks vakuse rahva poolt kasukas ja 30 rubla sularaha. Kiriku-
õpetaja ja mõisahärra kinkisid hõbetaskukella koos hõbeketiga, kooliõpeta-
jad lambi ja kirjutusvahendid marmoralusel. Üks taluperemees kinkis laua 
ja laudlina ning kaks lühtrit ja seinapildi. Laulis Suure-Jaani Karskusseltsi 
meeskvartett.20

Rahvaleht 1907:
Vastemõisa valla volikogu pidas erakorralise koosoleku 4. oktoobril 1907. 

Tähtsamaks päevakorrapunktiks oli uue õpetaja valimine Kasarile. Kohalik 
kooliinspektor oli vabastanud sel kohal 28 aastat töötanud Andres Kriegeri 
vastu rahva tahtmist. Uusi kandidaate oli viis, neist kolm oma vallast. Voliko-
gu valis häälteenamusega uueks Kasari kooliõpetajaks Madis Raabe.21

EELK Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur 2009:
Andres Krieger on minu vanavanaisa. Ta sündis 4. mail 1858 ja suri 

1944. aastal. Andresel oli neli venda ja kaks õde. Seega oli tema vanematel 
metsavaht Jüri Kriegeril ja Maril seitse last. Andres Kriegeri abikaasa Ann, 
neiuna Jaeski, sündis 5. augustil 1866 ja suri 5. juunil 1931. aastal.

Kooliõpetajal ja -juhatajal Andres Kriegeril oli kolm last.
Tütar Marie oli Eesti Vabariigi ajal Suure-Jaani koguduse organist, kes 

mingil ajal asendas kedagi Kappidest ja mingil ajal oli iseseisev organist. Val-
laline.

Andres Kriegeri poeg Jüri läks tsaariajal Siberisse ja abiellus seal. Elas 
Omski oblastis, vist Kasekülas (Berjozovka). Viimast korda käis Eestis 1950. 
aastate lõpul. Venemaal võib olla tema lapsi või lapselapsi, nime ta minu tea-
da ei vahetanud. 

Poeg Peet (minu vanaisa) sündis 31. detsembril 1898 (ukj), sõdis Denikini 
armees, jäi tüüfusesse, Vene kodusõja lõpus põgenes Venemaalt Eestisse, 

20 Viljandimaalt. Suure.Jaanist. – Sakala, 2. detsember 1903, lk 3.
21 Suure-Jaanist. – Rahvaleht, 11. oktoober 1907, lk 3.
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jättes püksid Vene piiril okastraati. Töötas esmalt Taevere valla sekretärina, 
pärast Teist maailmasõda aga Viljandi konservivabrikus ja tikutehases. Nime 
vahetas Kalduriks 1930. aastatel. Minu teada Andrese teised lapsed nime ei 
vahetanud. Peetil oli kaks tütart. Ethel sündis 1925. aastal, on pärast abiellu-
mist Vilt, temal on tütar Helle ja kolm tütretütart, minu ema Ilse aga sündis 
1930. aastal ja ma olen tema ainuke laps.

Lisa 3

Ma tahtsin öelda tõtt
Herman Avent

Sõnavõtt Kildu �-klassilise kooli �0. aastapäeva aktusel 
1�. novembril 1���. a

Kallid Kildu kooli kasvandikud, lugupeetud kaasvõitlejad, töökaaslased, 
kolleegid, armsad sõbrad ja peokülalised!

Mul on täna niisugune tunne, et kõik, mis olen elus ette võtnud, on olude 
sunnil pooleli jäänud või poolikult tehtud. Paremini on ehk õnnestunud muu-
sika ja laul, mis läbi aegade on kõlanud ja päästnud nii mõnestki ebameeldi-
vusest nii nagu meie esivanemaid, vanu eesti mehi ja naisi pimedal orjaööl.

Mälestan tänutundega oma südames kõiki eelkäijaid ja töökaaslasi, kes 
on manalasse langenud ja kes on tera-tera haaval jaganud vaimutarkust  
ja -valgust väikestele poistele ja tüdrukutele.

Täname vilistlaste ja kõigi kokkutulnute nimel praegust vaimuvalguse 
edasikandjat koolidirektor sm Vello Hunti, kes on noor, energiline ja võime-
kas, ja tema tubli kollektiivi selle toreda peoõhtu organiseerimise ja läbivii-
mise eest.

Lubage, kallid sõbrad, heita “läbi luubi” pilk minevikku.
See on kokkusattumus, et kool on 70 ja mina ka 70. Siin koolis olen läbi 

aegade, läbi raskete ja keeruliste aegade, kui pilk ette ei näe – ümberringi 
nagu pime öö – töötanud kooli juhtimisel pidevalt 21 aastat. See on peaaegu 
kolmandik selle kooli elueast. Üldse on mul pedagoogilist tööstaaži 36 aastat. 
Esimene töökoht oli Põltsamaa valla Vitsjärve 6. klassilise algkooli juhata-
ja 1929.

1909. Mis see vana koolihoone siin on kuulnud ja näinud läbi aastaküm-
nete, kui ta saaks seda ise jutustada! Tsaariajal ta ehitati, välisseinale pandi 
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vägev vene riigilipp, siseseinale riputati Nikolai näopilt, usupreester, vene 
papp, pidas õnnistuspalve ja lõpuks laulis “publik”, vabandust “rahvas” võim-
salt ja vägevalt tsaarihümni, mida laulis kaasa venestamise vastane tõsine 
eesti mats oma südame ja suuga oma emakeeles.

1918. Pärast revolutsiooni lauldi siin ruumides “Mu isamaa, mu õnn ja 
rõõm” ning seinal rippus Pätsi ja Laidoneri pilt. Jah, olid ajad ja suured muu-
tused, uued ideaalid ja lihtrahvale jäi ikka töö, töö ja töö, uue ehitamine ja 
vana lõhkumine. 

1940. Tuli võimule töörahvas. Algas kauaigatsetud nõukogude võimu aeg. 
Ja minul koolis töörahvaga hoogne ülesehitustöö uues vaimus. Kohe sügisel 
siia Vastemõisa saadetuna hakkasime koos kohalike kuulsate laulu ja muu-
sikaentusiastidega lugupeetud Sternide suguvõsaga kohalikule rahvale revo-
lutsioonilisi laule õpetama. Osavõtjaid oli väga palju. Töö koolis läks ka täie 
innu ja suure vaimustusega. Kevadel oli koolis pioneeriorganisatsioon juba 
loodud ja avalik pidulik koonduski peetud.

1941. Aga oh häda! Algas Suur Isamaasõda. Hitleri raudne sõdurisaa-
bas tallas meie püha kodumaa pinda. Tuli Saksa okupatsioon. Jah, aga vaene 
koolijuhataja! Vastuta ja anna aru oma ja töökaaslaste tegude eest. Tuli koo-
limajja Saksa poliitilise politsei agent, uurija ja küsis minult: “Teil oli koolis 
pioneeriorganisatsioon. Kes oli selle juht ja kus ta on?” Vastasin: “Mina olin 
ja siin ma olen. Pidime tegema, oli käsk, aga ega see kõik nii väga südamest 
olnudki.” Tema: “Ah nii!” Õnneks oli uurija eestlane ja sai asjast aru. Ohkas 
ja mõtles omaette: “Mis ma pean kirja panema oma ülemusele, saksa fritsule. 
Ära tee midagi ja lõpeta see asi ära.” Lõi käega ja sellega see küsimus lahe-
nes, kellelegi kurja tegemata.

1944. Sõda kestis. Punaarmee ülivõimas löögirusikas peksis südilt saksa 
sõdalasi “Vaterlandi” poole. Hitleril oli surmahirm. Mind mobiliseeriti Saksa 
sõjaväkke nii nagu kõiki eesti mehi “kamraadidele” appi, et päästaksime ko-
dumaa ja rahva “punaste” käest. Aga kuue kuu pärast tulin koos musta hobu-
se ja vankriga Kildu koolimajja tagasi. Kahuripaugud kostsid läänes, Berliini 
suunast. Eestimaa oli vaba ja algas taas töö nõukogulikus vaimus.

1945. Suure Isamaasõja lõpp. Tulid tagasi võidukad “rahusõdurid”. Mõn-
da neist tundsin. Küsisin neilt andmeid oma venna Jaani saatuse kohta. Öeldi, 
et võitles vahvasti Punaarmees ja langes lahingutes 1942/1943 Velikije Luki 
all. Hauda ei tea. 

Jälle uurimine ja vastuse andmine. Kuid see oli palju põhjalikum ja ran-
gem (patukoorem oli kasvanud). Öeldi: meie teame, et olid eesti ajal üheksa 
aastat Järvamaal Vao 6-klassilise algkooli juhataja, kiriku vöörmünder, laul-
sid vaimulikke laule, matsid surnuid ja ristisid lapsi pühas ristiusu vaimus. 
Vasta, anna aru! Nõukogude ajal oled sa jälle koolidirektor, aga meie küsime 
sinult, Avent, Herman Joosepi poeg, mis tegid sa Saksa ajal? Sa olid Saksa 
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nuhk?! Ohkasin ja vastasin: “Oh, ei. Olen laulnud ja orkestrit juhatanud, kooli 
juhtinud ja rahvale vaimuvalgust jaganud! Olen vaese päritoluga, kasvasin 
üles Vändra metsas Pärnumaal. Isa oli noorelt küla pillimees (viiul, kannel), 
hiljem seitsme lapsega vaene pops (Andresaru kooli ääremaade rentnik). 
Tahtis Päts muusikat, soovis sakslane orkestrit, usun, et tahab ka nõukogude 
võim laulu ja muusikat. Ja seda olen ma põhiliselt teinud koolitöö kõrvalt, 
ilma palgata, kuid südamega!” Näis, et mind usuti ja usaldati tööd jätkama 
koolipõllul ja rahva hulgas.

Kuid mu oma süda ei andnud rahu. Sain ise aru, et ma pole enam sobiv 
inimene koolitööd edasi juhtima. Andsin kirjaliku lahkumisavalduse hari-
dusosakonnale. Sellele ei reageeritud ega ei vastatudki. Mis teha? Töötasin 
edasi ja paari aasta pärast arvati palgalt maha ja hoiatati kogu Viljandimaa 
ametiasutusi, et mind ei tohi mitte kusagile tööle võtta. (Ei tea, miks? Aru-
saamatus?) Aga ei! Vastased juubeldasid!

Aga mis sellest. Ega ma kahetsegi ega oiga. Tööst ja leivast pole puudust 
tundnud, väljaarvatud lapsepõlves, kasvades ja õppides viletsates oludes, re-
hetares, suitsunud parte all, kui nii mõnigi kord pidime koos suure perega 
tühja kõhtu kannatama. Olen püüdnud inimeseks kasvada, tõeliseks inime-
seks, aga aeg ja ruum, millel on oma seadused, seob käsist ja jalust. 

Aitab ühestainsast maduussist või vaenlase tabavast püssikuulist, et ini-
mest surmata. Mingi saatuse käsi on mind sellest hoidnud. Näete, kallid sõb-
rad, ma olen alles ja seisan teie ees. 

Aga teisitimõtlejatega, salakaebajatega, seljatagant susijatega on mul te-
gemist olnud. Need inimesed pole mitte õiged ja ausad inimesed, need on 
karjeristid, kes püüavad omale teeneid saavutada iga hinna eest hoolimata 
kellestki ega millestki, et aga tõusta oma ülemuste silmis. Seesuguseid lei-
dus ka siinkandis, kuid neist kõige kangemaks pugejaks osutus üks õrnemast 
soost isik ja ka temale annan ma andeks, kui sellest teadlik rahvas unustab 
ta rumalad teod, mis kellelegi kasu ei toonud. Vabandage, ärge saage valesti  
aru – ma ei mõtle siin oma armast abikaasat, kes on praegu koduhoidja ja 
vabandab, et täna siit puudub.

1961. Algasid mul rännuaastad. 
I töökoht. Töötasin Kalju kolhoosi põllutööbrigaadis. Tõstsin hoolega 

hangu ja tegin nurisemata kõiki töid, kus oli vaja abistavat kätt külge panna. 
Õhtuti juhatasin kolhoosi klubis laulukoori, õpetasin vanu ja noori pilli pu-
huma.

II töökoht. Oli vaja laulu-, muusika- ja tööõpetuse õpetajat Hargla 8. klas-
silisse kooli Läti piiri ääres. Määratigi mind sinna kooli lapsi õpetama. Õhtuti 
käisin kohalikus kultuurimajas vanadele muusikat ja laulu harjutamas.

III töökoht. Lõuna-Eestist tagasi tulnud, viis saatus mind Läänemaale 
ja nimelt Valgu kultuurimaja direktoriks. Samanimeline kool pakkus mulle  
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laulu-, orkestri-, tööõpetuse ja loodusõpetuse tunde. Tegin, mis sooviti ja 
oleksin seal heameelega edasi töötanud, kui mitte…

IV töökoht. Suure-Jaani keskkooli direktsioon (tänu neile, sest pean tun-
nistama, mu süda ja hing jäi Kildule) julges mind tagasi kutsuda samasse  
Viljandi rajooni ja pakkus tööd koolinoorte seas Suure-Jaani keskkoolis.  
Parajasti tunti puudust laulu- ja muusikaala kogemustega õpetajast.

Tööpõld oli laiem kui minu võimed küündisid. (Tegutsesin ka kohalikus 
kultuurimajas.) Töötasin kaks aastat ja siirdusin nüüd juba omal soovil pen-
sionile.

Tõtt-öelda, mu töö mujal, võõrsil enam nii hästi ei laabunud, kui siin arm-
sas vanas Kildu koolis, oma tublide kolleegide, heade laste ja nende töökate 
vanemate ning kallite sõprade ringis.

Lõpuks see vana koolimaja mäletab väga palju. Ruumid on muutunud 
valgemaks ja puhtamaks. Endiselt pigistab ruumikitsikus. Puudub ajakohane 
peosaal. Ligemale 20 aastat on sellest möödunud, kui mina siin töötasin, aga 
ruumipuudus kollitab veelgi. Eriti valusalt annab see tunda rahvarohkete pi-
dude ajal nii nagu vanasti ja kes teab kui kaua tulevikuski. /.../  Siin võib täna 
meid koos olla 500 ja ülegi. Oli kord aeg, kui Kildule oli antud võimalus uut 
koolimaja ja peosaali ehitada. Kuid kahjuks aeti see rumalasti nurja. Kuid ka 
kitsastes oludes saab teha ja on tehtudki head tööd, kui selleks leidub kind-
lat tahet ja valitseb üksmeel töötajate vahel. Selleks teile, lugupeetud kooli-
personal, palju jõudu ja head tervist, rohket õnne ja õnnestumisi oma ette- 
võtmistes. /.../ 

Julgelt edasi helge tuleviku poole! Head peotuju kõigile!

Äärtemärkus autorilt: Mis Avent ütles või öelda tahtis? Vastus: TÕTT!

Vihik H. Aventi käsikirjaliste kõneteesidega Kildu 8-klassilise kooli  
70. juubeliaktusel on saadud tema tütrelt.
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Lisa 4

Mälestusi Kildu kooli päevilt22

Meldrette Hallas 

Koolimaja ümbrus oli kena. Kahest küljest ümbritsesid maavaldust hekid: 
maja juures maantee ääres ja aias elupuuhekk, majast kaugemal piiras kooli-
aeda kahest küljest kuusehekk. Aias õunapuud, marjapõõsad, juurviljapeen-
rad ja maja ees iluaias lillepeenrad.

Teisel pool maja oli majapidamisõu. Ukse ees vasakut kätt oli kooli puu-
kuur. Sealt tõid ka kooli töötajad, kes majas elasid, endale kütte. Ainult allkiri 
tuli anda selle kohta, et riita ei tohi segi ajada – tuli võtta järjest, olgu peene-
mad või jämedamad.

Maja vastas oli päratu pikk katusealune. Selle ühes otsas oli vihusaun, 
aga maantee poolses otsas laudaruum. Suurem osa hoonest oli ilma eesseina-
ta, tagumise seina ääres lasipuud. Sinna sai hobused koos sõidukitega halbade 
ilmade puhul varju ajada. Lasipuid oli veel õuelgi, sest esmaspäeva hommi-
kuti ja laupäeva pärastlõunal oli õues palju hobuseid. Koolimaja otsa juures 
oli avar mänguplats.

Koolimajal oli kolm 
ust. Maantee pool oli rõdu 
ja kahe poolega uks. Sellest 
õpilased ei käinud. Eeskoja 
vasakpoolsest uksest pääses 
koolijuhataja korterisse: esiti 
kööki, sealt paremale tuba-
desse, vasakule teenija tup-
pa. Eeskojast otse (trepi alt) 
viis uks tütarlaste magamis-
tuppa.

22 Meldrette Pärnoja-Hallas oli Kildu õpetaja aastatel 1939–1961 ja 1964–1975. Tänu tütreleMeldrette Pärnoja-Hallas oli Kildu õpetaja aastatel 1939–1961 ja 1964–1975. Tänu tütrele 
Mare Mauringule (Hallas) on Kildu koolil ulatuslik arhiiv Meldrette Hallase käsikirjali-
ste mälestuste, dokumentide ja fotodega. Dokumentide seas on ka üksikasjaline ülevaade 
Kildu koolis töötanud õpetajatest. Suurem osa fotodest on varustatud neil jäädvustatud 
inimeste nimedega. Lühem osa mälestustest on avaldatud Kildu kooli 95. aastapäeva 
almanahhis. 

Meldrette Hallase pühaliku vandetõotuse leht 
1939. M. Hallase arhiiv.
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Suurem käimine majja oli õuepoolsest uksest, mis viis alumise korruse 
koridori ja risti läbi maja kolmanda ukse kaudu üle rõdu jälle õue, otse kooli 
iluaeda. Seda väljapääsu kasutati ainult pidulikel puhkudel.

All koridorist vasakul oli tütarlaste pesemis- ja ülerõivaste ruum ja edasi 
magamistuba. Selle tagumises osas oli sahver, kus riiulitel leivakotid. Maga-
mistoa tagumisest uksest sai õpetajate eeskotta ja sealt jälle õue.

Alt koridori esimene parempoolne suur ruum oli kooli köök. See oli ühtlasi 
ka poiste pesuruum ja kõigi õpilaste söögituba, pikad lauad sees, pikad pingid 
ääres. Selle ruumi tagumises osas oli vasakul kooliteenija korter – üks tuba –  
ja selle kõrval paremal kooliteenija sahver, kus riiulitel ka poiste leivakotid. 
Köök oli keskmine ruum ja tähtsuse andis talle pikk pliit sisemise seina ääres 
ja selle ahju suu, mis soojendas ka koridori. Kööki läksid väljast tulijad ikka 
sooja.

Teine uks viis alumise korruse koridorist poeglaste magamistuppa, mis oli 
vajaduse korral ka peosaal, tagumisse ossa näitelavagi tehtud.

Koridori vasakpoolsest uksest sai koolijuhataja kantseleisse, sealt edasi 
korterisse ja selle ukse lähistelt viis trepp maja teisele korrusele. Trepi all oli 
varn väiksemate koolilaste ülerõivaste jaoks.

Ülemisel korrusel olid klassiruumid ja õpetajate tuba. Nelja klassi uksed 
avanesid “saali”, kaks paremale, kaks vasakule ja kahe klassi uksed koridori. 
Läbi nende klassitubade sai õpetajate koridori. Aga õpilased sealt ei käinud, 
sest polnud tarvidust. Seal oli kummalgi pool üks õpetaja korter kahe toa, 
köögi ja sahvriga. Aga juba oli parempoolse korteri tagumine tuba antud uue 
õpetaja eluruumiks ja temale eraldatud koridorist vaheseinaga köök, millel oli 
küll aken, kuid ruum oli poolpime, sest aken avanes vahekoridori trepi kohale, 
mitte otse õue.

Üleval õpilaste koridoris just trepi vastas seinal oli suur seinakell. Tema 
järgi helistati tunde sisse ja välja. Aga veel oli sel kellal teine ja ütlemata suur 
kasvatuslik tähtsus: tema alla saadeti seisma see poiss (väga harva tüdruk), 
kes millegi keelatuga hakkama sai. Kellaalune oli väga nähtav koht. Seal ei 
tahetud seista ja seepärast jäi poistel mõnigi “koerustükk” tegemata.

Saali nurgas seisis päevinäinud harmoonium, parajasti nii suur, et kaks 
poissi seda kanda jõudsid. Viia oli teda aga vaja just sinna klassi, kus oli alga-
mas laulutund. Hea pill oli, sest seda tohtisid mängida ka õpilased, kes ainult 
huvi tundsid ja pisutki oskasid.

Veel oli ülemise korruse koridoris just õpetajate toa ukse kõrval küttepuu-
de kast, hiljem kapp. Sinna kandis kütja-kojamees-kooliteenija Jaan T. päeval 
puud tagavaraks, et sealt öösel oleks lähedal võtta, kui oli vaja ahjud küdema 
panna. Mul on veel praegugi nagu silmade ees, kuidas Jaan ladus kuuris paraja 
kõrgusega tünni otsa rihma peale hunniku puid, sealt rihmaga turjale tõstis ja 
trepist üles puukasti viis. See oli raske töö, kuid ruumid olid alati soojad. /.../
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Internaadis tuli vahel ka seda ette, et õpilastel kadus õppetarbeid, raha ja 
isegi paremat toitu sahvrist leivakotist. Siis oli selgitamist, kes, ja saadi jälile-
gi. Mäletan, et kord tabati toidu võtmiselt 1. kl tüdrukuke M., jõuka metsatalu 
ainuke laps, kelle leivakott sisaldas paremat kui paljudel teistel. Vanemad kut-
suti kooli, tuli ema. Selgus, et laps tohtis kodus sahvririiulilt võtta ja süüa kõi-
ke, mis meeldis, sest kõik oli oma. Lapseke arvas, et ka kooli sahvrist tohib nii 
võtta, sest talle olid tundmatud mõisted m i n u  j a  t e i s t e .  Küll ta emake 
nuttis õpetajate toas, et ta laps on varas. Aga ta ei olnud ju – püüdsime emale 
selgeks teha. Ei juhtunud selle õpilasega enam kunagi midagi niisugust.

Palju pahandust tegi raha, kui seda kellelgi kaasas oli. Kiputi omavahel 
äritsema ja näppamagi. Selle vältimiseks andsid mõned vanemad raha kas 
õpetaja või Kildu kaupluse müüja kätte hoiule. Ja omavaheline asjade ost-
mine-müümine ja vahetamine oli keelatud. Leidus aga nutikaid poisse, kes 
sellega ikka hakkama said. Mäletan, kui Jaani-nimeline poiss kõndis kord 
internaadis uhkelt ringi, suur tabalukk näpu otsas. Tundsin asja vastu huvi: 
imetlesin lukku ja pärisin nagu muuseas, kust ta selle sai. Jaan: “See Ennu 
andis selle mulle, aga p ä r i s  m u i d u . ” Mina: “Nii tore asi ja päris muidu?” 
Jaan: “Aga mina andsin temale ühe jõulukaardi, ka p ä r i s  m u i d u . ”

Vägisi meenub mulle üks internaadi õhtu. Lõpuklass õppis oma ruumis 
saalist vasakut kätt. Ei mäleta, millega Paul oli ära teeninud, et kirjutasin talle 
märkuse teatevihikusse – see vihikuke oli sidepidajaks kooli ja kodu vahel. 

Kildu Algkooli õpilased Viljandi lossivaremetes 1930. aastatel. 
Meldrette Hallase kogu.
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Ja järsku märkasin: vihikuke rippus niidi otsas klassi ukse kohal. Minu lähe-
nedes ta tõusis, kuid eemaldudes vajus allapoole. Minu eemal seistes rippus 
ta nii parajal kõrgusel, et käega võtta. Nii me “manööverdasime” korduvalt. 
Mu süda oli ääreni täis, nagu öeldakse, kuid suutsin seda õpilaste eest varjata. 
Oodati midagi põnevat. Kuid et ma midagi ei teinud ega öelnud, tüdinesid 
nad nähtavasti ootamisest ja järgmiseks tunniks oli vihikuke maha võetud.

Juurdlesin kaua küsimuse üle, kuidas teadis niiditõmbaja mu liikumist. 
Vastuse sellele sain alles aastakümneid hiljem, kui nende lapsed juba koolis 
käisid. Äraandjaks olid olnud saali ja klassi ühised põrandalauad. Õpilased 
olid imetlenud mu enesevalitsemist. Aga raske oli see mulle küll, nii et elu-
ajaks meelde jäi. /.../

Järgnesid sõja-aastad. Õpetajad, minu töökaaslased olid siis Ludmilla Ant, 
Arnold Jürisson, Linda Kimmel ja Ants Varblane. See pedagoogiline kollek-
tiiv püsis muutuseta neli koolitalve ja koos nendega tuli näha kurje päevi –  
küllap nad sellepärast mu mälus on püsinud.

Jõuluvana tuli koolilastele neilgi aastail, aga tal ei olnud midagi tuua. 
Mäletan, et õpetajad ja lastevanemad organiseerisid toiduainete korjanduse. 
Kel oli, see andis jahu, võid või rasva ja midagi magusat: suhkrut, enamasti 
siirupit. Siis oli enne jõule koolimaja köögis präänikute tegemine. Tegevuses 
olid suuremad internaaditüdrukud, emad lähematest peredest ja mina. Ette-
võtmise üldjuht oli proua Kimmel, nagu sel ajal öeldi. Toodang loeti ükshaa-
val üle, jagati õpilaste arvuga ja tehti pakikesed jõuluvana kotti.

Veel mäletan materjalipuudust tööõpetuse tundides, olin tütarlaste kä-
sitööõpetaja. Poistega oli lihtsam: punuti korvikesi looduslikust materjalist, 
valmistati puust tarbeasju ja köideti raamatuid hr Jürisoo juhatusel. Tüdru-
kud kudusid peamiselt sokke ja kindaid, sest villast lõnga kodudes leidus, aga 
mitte kõigis. Jälle pöördusime abi saamiseks lastevanemate poole ja neist ko-
dudest, kust oli võimalik, saadeti lõngakerakesi minu kätte. Nii said tundides 
tööd kõik tüdrukud ja kogunes kindapaare neile, kellele oli hädasti vaja.

Kitsas oli käes ka paberiga. Mäletan, et proua Ant, kes õpetas peamiselt 
nooremates klassides, kogus hoolikalt puhta paberi lehekesi. Koos nendega 
tuli ta hommikuti varakult kooliruumidesse ja istus tooliga trepinurga juurde, 
sinna suure seinakella vastu. Varem koolimajja jõudnud õpilased kogunesid 
tema ümber vestlema, sel ajal kui internaadilapsed tegid oma hommikusi toi-
metusi. Räägiti õpilasi huvitavatel teemadel: mida söödi, mida kuuldi-nähti 
kooliteel jne. Kui ta kõiki kuulda ei jõudnud, said mõned lehekesed ja ülesan-
de minna klassi ja kirjutada, mis tal oli põnevat juhtunud. Peatselt oli kirjutaja 
tagasi, kohe loeti “looming” läbi, parandati vead ja anti suuline hinnang.

Mulle meeldis selline nii suulise kui kirjaliku väljenduse arendamise 
vorm, lisaks distsipliini säilitamine, sest korrapidaja-õpetaja oli siis all inter-
naadi õpilaste juures.
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Valgust koolile andis sel 
ajal elekter, mida “tootis” Kil-
du vesiveski Kildu järve veest. 
Aga häda tuli siis, kui varas 
oli pimedal sügisööl tungi-
nud läbi akna masinaruumi 
ja kaasa viinud hea nahkse 
rihma. Arvatavasti lõikas ta 
sellest saabastele taldu ja käis 
neid ehk turul müümaski, sest 
sel ajal oli sellisel kaubal väga 
hea minek. Kuid koolimaja oli 
pime.

Veski pererahvas (I. ja 
J. Tääker) olid elatanud ini-
mesed. Nad kandsid küll ku-
lud, kuid uue rihma organi-
seerimise pearaskus oli kooli-
juhataja Aventi õlgadel. Uus rihm saadi ja koolil oli jälle valgus majas. /.../

Kildu Mittetäielik Keskkool – jälle uus aeg Kildu elus, sest hakkas tööle 
7. klass. Kuigi see polnud alguses kohustuslik, tuli kooli tagasi 17 õpilast – 
enamik 1944. a kevadel lõpetanuid. Kuid kuhu nad õppima panna, kui majas 
oli ainult kuus klassiruumi!

Mäletan, et klass töötas ülemise korruse trepikojas. See oli läbikäidav 
ruum ja nii õpilastel kui ka õpetajatel oli seal väga raske. Parem lahendus 
leiti, kui direktori kabinet alumisel korrusel muudeti klassiruumiks ja nii jäi 
see mitmeks aastaks.

1951./1952. õppeaastal oli majas kapitaalremont. Siis tehti vahesein suure-
le klassiruumile saalist paremat kätt ja uks saali. Sündis seitsmes klassiruum, 
õpilaste kõnepruugis “soolaputka”. Kui koolis alustas tööd ka 8. klass, lahen-
dati ruumipuudus sellega, et võeti maha vahesein õpetaja korteri kahe toa 
vahelt (koridorist vasakul). Et õpilastel oleks võimalus sinna pääseda, eraldati 
läbikäidavast klassist vaheseinaga kitsas koridor.

7-klassilises koolis kasvas õpetajate kaader. Oli küll ka aasta ja paari-kol-
me järel lahkujaid, kuid ajavahemikul 1945–1960 alustasid koolis tööd õpeta-
jad, kes jäid Kildule kauaks ja kellest kujunes püsiv teotahteline koolikollek-
tiivi tuumik. Õppetööle lisaks hoogustus klassiväline tegevus.

Mul on meeles, kui käidi prof Köleri sünnikohta Kõõbrale parki rajamas 
1958. a. See oli Vastemõisa külanõukogu, Kildu Mittetäieliku Keskkooli 
ja Vastemõisa metskonna ühine ettevõtmine. Mindi kooli veoautoga, mil-
lele laoti metskonna poolt istutusmaterjal (neli kadakat sünnimaja nurkade  

Tervitus Meldrette Hallasele Siberist. 
M. Hallase arhiiv.
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tähistamiseks, kased allee jaoks ja teisi lehtpuid kaugemale istutamiseks). 
Spetsialistidena läks kaasa metskonna töötajaid ja istutajateks kooli juurest 
vanemaid õpilasi ja nooremaid õpetajaid. Mina kaasas ei käinud. Aga sellest, 
kuidas seal kõik toimus, jutustasid teised, eriti mu poeg, kes noorimana kaasa 
võeti ajaloolise sündmuse tunnistajaks. Õpilastele oli elamuseks näha sealset 
ümbrust ja paika, kus oli sündinud Vastemõisa Suur Inimene, kes tänu oma 
visadusele oli elus palju jõudnud.

Mina aga mõtlesin seoses selle sündmusega Lubjassaare Köhlerite pe-
rekonnast. Vanemad lapsed, minu õpilased, olid Kildu kooli juba lõpetanud. 
Tundsin hästi nende vanemaid, kes hariduselembeste inimestena käisid tihti 
koolimajas ja vestlesid oma laste klassijuhatajatega.

Juba Kildu 6-kl. Algkooli päevil oli kujunenud traditsioon pidada õppe-
aasta jooksul vähemalt kaks pidu. Need olid õpilasperes oodatud sündmu-
sed, olid nagu aruanded vanematele, mis koolis peale õppetöö veel oli tehtud. 
Kavas olid koorilaulud, deklamatsioonid, tantsud ja tingimata näidend, aga 
peamine – orkester.

Mäletan näidendite õppimist all laval. Tegelased olid kohal, lisaks huvi-
lisi pealt vaatamas ja vajadusel sekka löömas. Meeles on O. Lutsu “Kevade” 
dramatiseering, “Lumekuninganna”, “Okasroosike”, “Kuldvokk” ja paljud 
teised. Ka koolipere täiskasvanud liikmed lastevanemate ja õpilastegi osavõ-
tul hakkasid näidendeid mängima ja pidusid korraldama. Oli ju sel ajal koolis 
kümmekond noort teotahtelist õpetajat. Õppisime ja esitasime A. Kitzbergi 
näidendeid “Libahunt”, “Veli Henn ja Hennu veli”, “Kauka Jumal” ja teisi.

Nii õpilaste kui kogu koolirahva peod olid rahvarohked, ka need, mis 
korraldati väljaspool koolimaja. Pidude sissetulek kulus aga õpilaste 

Kildu kooli isetegevuslased 1930. aastatel lavastuses “Kullaketrajad”. 
Meldrette Hallase kogu.
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ekskursioonideks, mis olid hädavajalikud meie üksikutest metsataludest tul-
nud õpilaste silmaringi laiendamiseks. Sõideti lahtiste veoautodega, üleval 
kastis pingid istumiseks, kaski kasti nurkades ja kaasas present, kui peaks 
vihma tulema. Käidi Lõuna-Eestis (Munamägi!), Kirde-Eesti kaevandustes, 
Tartu muuseumides ja Pärnus mere ääres. Ikka veel kerkib mu silmade ette 
mälestuspilt Pärnust. Läksime jalgsi muuli tippu, meie ümber oli m e r i . Ei 
saa unustada, millises vaimustuses olid meie metsade valla Vastemõisa õpi-
lased, milliste silmadega imetles ümbritsevat veevälja Juku – erksa vaimuga 
maismaa poisike. Kahju, et ma ei tea, kas tast sai meremees.

Kildu rahvamajal ei olnud endal ruume. Silt oli koolimaja seinal ja proo-
vid ning peod toimusid koolimajas. Kõigeks oli vaja ruumi leida – ja leitigi. 
Pidude puhuks tuli alt saal poiste vooditest tühjaks teha. Need kanti trepist 
üles klassiruumidesse, kus eelnevalt olid koolipingid koomale aetud, ükstei-
se pealegi tõstetud. Aga esmaspäevaks, tundide alguseks oli kõik jälle oma 
kohal.

Pikkadel talveõhtutel särasid koolimaja kõikides akendes tuled ja maja 
sumises nagu mesilastaru. Kõige häälekamalt tegutsesid pillimehed. Mäletan 
selgesti õpilaste orkestri sündi. See oli üsna 7-kl kooli algusaastail, kui juhtus, 
et Kibaru küla poisid olid salaja kooli kaasa toonud lõõtspilli ja mängisid seda 
saalis vabal ajal. Oskajaid oli mitmeid, kuulajaid aga rohkesti ja mängijate 
ümber kogunes huviliste tihe ring. Ei saanud poisid riielda, nagu internaadi 
agaramad tüdrukud kartsid, vaid selle õpilaste huvi muusika vastu kasutas 
ära direktor Avent, kes hakkas poistele süstemaatiliselt õpetusi jagama. Töö 
muusikapõllul edenes üsna hästi ja aastakümneid oli kool kuulus oma õpilas-
te puhkpilliorkestriga.

Herman Avent juhatas Kildu kooli aastatel 1940–1961. Ta oskas peda-
googilist kollektiivi koondada ja koos õpilastega rakendada ühistele ettevõt-
mistele. Olin selle “meeskonna” liige 21 aastat. Ta pidas lugu füüsilisest tööst 
ja järgis koolimaja hoolika peremehena põhimõtet “Kus viga näed laita, seal 
tule ja aita!” Ja kuigi Avent oli töötanud nii enne kui pärast Kildut ka mujal, 
olid tema süda ja hing kuulunud ikka Kildule, nagu ta ise ütles oma kõnes 
kooli 70. aastapäeva tähistamisel.

Juba on aasta 1997. Üle viiekümne aasta on kooli kimbutanud ruumipuu-
dus ja kõik direktorid on sellele probleemile lahendust otsinud. On ehitatud 
või lammutatud vaheseinu, on juurdeehitust või uut koolimaja taotletud, kuid 
tulemusteta.

On hea meel, et koolis töötab neiski tingimustes teotahteline kollektiiv, 
direktor Jüri Hansen. Õpilasteks on juba minu õpilaste lapselapsed ja õpeta-
jateks tublid oma ala spetsialistid.

Olgu Kildu koolil helge tulevik!
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Lisa 5

 Kildu kooli vilistlased aastatel 
1910–2009

1910
Ivan Blau, Hans Ehrenpreis, Augustin Hansen, Johan Kalmus, Martin Konrad, Jaan Kukk, 

Johan Kõrge, Jaan Raabe, Jüri Raba, Joann Soo, August Tirmann, Maria Urbel. 

1911
Toomas Adamson, Jakob Feldmann, Jaan Hagestoltz, Alma Hansen, Hans Kibar, 

Tõnis Kibar, Martin Kuldkepp, Martin Käär, Mihhail Mjakišev, Hugo Nõmmik, Karl Oru, 
Martin Paltsmar, Mart Peterson, Aleksander Soe, Julia Soosaar, August Terien.

1912
Jaan Abram, Magdaliina Kuresson, Jaak Niider (Rohila), August Nõmm, Tõnis Ots, 

Liisa Paap, Maria Reichenbach, Orest Uudelt, August Vendelin.

1913
Jaan Gröön, Jaan Jams, Albert Kivikas, Martin Lesdorf (Lehola), Jaan Maasepp, 

Feodor Martinson, Juhan Meiner, Tõnis Meiner, Jaan Muru, Johan Ojakäär, Jaan Palmeus, 
August Stern, Georgi Viies.

1914
Jüri Poolak, Jüri Pärson. 

Mõlemad on lõpetanud Kildu kooli, kuid ei ole teada, kas just 1914. a., 
sest selle aasta andmed puuduvad.

1915
Aleksander Bachmann, Viktor-Adalbert-Osvald Kreitţstein, Peet Kriiger, Antoni Kuresson, 

Jüri Lemps (Lõmps), Ivan Malken, Jüri Nanelson, Jaan Ruusiauk, Aleksander Sääsk, 
Mart Takk.
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1916 

Peeter Kind, Albert Kondrat, Jaan Metsamärt, Jüri Mielberg, Jüri Mikalai, 
Hans Nilson, Tõnis Raabe, Karl Saarepera, Maria Soolo, Aleksander Stiim, 

Juula Tarien, Martin Teinfeldt, Hans Toobal, Arnold Tõnisson.

1917 

Ado Blokmann, Martin Elbing, Arnold Gürtel, Ado Karlov, Johannes Kändsimon, 
Tõnis Lehto, Anna Ojasoo, Anna Pärtel, Liina Soolo, Jaan Stiim, Jüri Tääker, 

Alma Vendelin.

1918
Jaan Juurak, Georgi Kimmel, Jüri Meiner, Maria Mielberg, Elmar Riisenberg, 

August Stern. 
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1919

Hugo Hanschmidt, Johannes Jaanson, Anastasia Kureson, Peet Lesdorf (Lehola),
 Johanna Palmeos, Peet Siim, Marie Soop, Martin Toobal, Marie Treiberg. 

1920
Liina Holtsmeier, Paul Kamar, Anna Palmeos, Johanna Palmeos,

 Eduard Saar, Liisa Stern. 

1921

7. kl. Jüri Arma, Paul Kamar, Johanna Palmeos.
6. kl. Olga Kuresson, Salme Metsamärt, Marie Niider, Martin Nõmm, 

Martin Reichen, Jaan Stiim, Anette Vollmann. 
4. kl. Jaan Blau, Alvine Kass, Leida Kiilas, August Lesdorf (Lehtpuu), Jüri Lesdorf, 

Johannes Linde (Leinsoo), Tõnis Miilberg, Ella Rebane, Tõnis Soosaar, Martin Varm. 
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1922
6. kl. Peet Arm, August Hammer, Meeta Kivikink, Hans Mulgi. 

1923
Olid 6. klassis, ei ole teada, kas lõpetasid:

Jaan Blau, Hans Ihloff (Leesmäe), Jaan Ihloff, Jüri Ihloff, August Jürgenson, 
August Lesdorf (Lehtpuu), Evgeni Martinson (Mart Mustla), 

Mefodi Martinson (Aarne Marand), Arnold Rebane, Jaan Soosaar, Tõnis Soosaar. 

1924

Saara Ihloff, Oskar Kadastik, Osvald Keridon, August Licht, 
Methodius Martinson, Alice Raabe, Jüri Viilip, Johannes Vomm. 

1925 

1925. a lõpetajad IV klassis.
Helmi Grünberg, Jaan Johanson (Joandi), Jaan Jürisson, Salme Lesdorf (Lehola), 
Johannes Linder, Martin Linnas, Marie Mikk, Johannes Moorats, Selma Moorats,

 Richard Müürissepp, August Paltsmar, Selma Raabe, Linda Rebane, 
Martin Rebane, Vladimir Reesen, Marie Soolo.
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1926

Pildilt kaasaegsete mälestuste järgi.
Valter Kõpmann (Kõpp), Alma Raabe, Sinaida Viies. 

1927

Pildilt kaasaegsete mälestuste järgi.
August Hagestolz (Hallas), Elmar Johanson, Joh. Järvekülg, Julius Kimmel, 

Paul Kõlu, Valter Kõpmann (Kõpp), Peet Köhler, Aleksander Läänson, Martin Nurk, 
Amanda Olev, Arvo Raabe, Liisa Soolo, Ellinor Taalmann, Jaan Teiverlaur (Tali), 

Martin Veidner, Meeta Veldemann. 
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1928
Martin Ehrenpreis, Hans Ihloff (Leesmäe), O. Ihloff, Salme Ihloff, Volde Jäärats, 

Helmi Krieger (Kalev), Ervin Kõpmann, Arnold Lesdorf (Alliksaar), 
Johannes Müürisepp, Paul Põder, Marta Rebane, Marta Roslender, Maria Soosaar, 

Salme Ulk, Leonilla Varm, Ida Vatlik, Hans Vomm. 
Pilt leheküljel 71. 

1929 
Oskar Birk (Kase),  August Elbrecht, Johannes Enner, Marcella Grünberg, Alice Hakkaja, 

Linda Ihloff (Leesmäe), Jefim Johanson, Paula Johanson, Selma Kivi, Martin Kivistik, 
Nikolai Laas, Arnold Raabe, Heino Raabe, Endel Riisenberg (Riismäe), Oskar Sprenk, 

Helmi Tammann, Oskar Tolberg, Sinaida Viies, Lydia Vingissaar, (Aimur Murd).

1930

Marie Binsol, Helma Enders (Rajaväli), Selma Feldmann, Oskar Glück, 
Martin Gröön (Urb), Oskar Kivisild, Johannes Krieger (Kalev), 

Eduard Krieger (Kase), Leida Kummelpuu, Vaike Meiner, Selma Paltsmar, 
Salme Roslender, Arnold Toobal, Marta Vilu.

1931
Martsella Ehrenpreis, Linda Enders, Jüri Erdmann, Linda Grünberg, August Johanson, 

Martin Johanson, Heinrich Kibbar, Hulda Kibbar, August Kiin, Jaan Kraut, Magda Kukk, 
Helga Kulpa, Marie Kõrge, Albert Licht, Kristjan Müürissepp, Jüri Nõmm, Hilda Olev, 

Jüri Põder, Voldemar Põder, Marta Päärson, Johanna Reimann, (Mai Roosna), 
Selma Vaader, Marie Viir. 
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1932 

Johannes Adams, Kristjan Angeelius, Erna Ehrenpreis, Oskar Enner, Karl Golding, 
Meeta Hakkaja, Helga Ilus, Aleksander Juhkam, Arnold Kaarelson, Eduard Kõlu, 

Kaete Moorats, Erna Mägi, Liisa Nõmm, Hilda Parm, Theodor Piir, Hilda Soosaar, 
Helmi Tomson, Vilma Toobal. 

1933 
Albert Gröön, Hans Jaeski, Ernst Kahu, Hans Kivisild, Kalev Krieger, Laine Licht, Amanda 
Mägi, Koidula Mägi, Liidia (Linda) Pärtel, Leida Tomson, Ferdinand Trump, Helga Vomm.

1934

Aleksei Johanson, Marta Eichfeldt, Jaan Golding, Tõnis Grünberg (Rohumäe), 
Jüri Hakkaja, Heino Johanson (Järvet), Johannes Jürisson, Selma Krieger (Kalev), 

Oskar Linde, Leida-Johanna Oksermann, Peet Olev, Jüri Tammekivi, 
August Tolingling (Toomeoks). 
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1935
Hans Eichfeldt, Heinu Gröön, Hugo Grünberg, Karl Johanson, Ants Leivits, 
Selma Licht, Alfred Loigu, Artur Lomp, Paul Pollmann, Jaan Riisenberg, 

Paul Simonlatser (Siimu), Aita Tomson.

1936

Jaan Eichfeldt, Ella Grünberg (Rohumäe), Hugo Johanson, Jaator Kalev, 
Laine Kalev, Niina Kink, Maimu Leivits, Leida Liivakivi, Leida Linder, Meta Mägi, 

Albert Nider, Salme Polmann, Elmar Raabe, Endel Reimann (Roosna), 
Kaljola Rohilaht, Jüri Simson, Ülo Tamm.

1937 

August Aasma, Paul Binsol, Heino Jakobson, Evald Kelk, Endel Kibar, Juhan Köhler, 
Martin Lehtla, Linda Liivakivi, Alma Lään, Agnes Naarits, Arnold Niider (Rohila), 

Linda Parm, Lembit Perner, Karl Piltse, Georg Rannaste, Lembit Rosenblatt, 
August Saarepera, Vilma Trump, Elise Vendla. 
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1938
Silvia Annilo, Linda Blau, Helga Kahu, Sirje Kaldma, Kunileid Kink, Salme Kink, 

Vilhelm Koff, Karl Kranig, Raimund Kuldkepp, Lembit Kull, Heino Lehiste, Sulev Liht, 
Selma Loigu, Leili Lomp, Jaan Meiner, Meeta Meiner, Jüri Mägi, Oskar Müürisepp, 

Leili Peet, Aino Põder, Selma Raabe, Vaiki Riisenberg, Harald Roslender, Endel Trump, 
Mihkel Viir, Linda Vomm.

1939

Vilma Annilo, Maud Elmet, Vaike Joandi, Martin Jürissoo, Leida Kalev, Helmi Kelk, 
Elfriede Kiin, Edvin Koitla, Eino Leinsoo, Laine Licht, Lilli Licht, Linda Moorats, 

Naima Moorats, Ado Ots, Helmi Peet, Asta Peterson, Johannes Rabe, Kainu Raidma,
 Juta Rajaväli, Manivalde Rohilaht, Martin Saarepera, Jaan Simonlatser (Siimu), 

Heino Toopalu, Martin Vendla, Endel Vilu.

1940 

 1940. a lõpetajad 1935. a.
Helga Eensoo, Naima Ehasalu, Linda Eichfeldt, Laine Hansen, Johannes Järvekülg, 

Felix Kalev, Heino Kallas, Peet Lehola, Karla Lehtla, Tőnis Leivits, Paul Lepik, 
Hendrik Loim, Heino Meiner, Linda Meiner, Endel Moorats, Jüri Moorats, Lilli Mägi, 
Maimu Ohakas, Linda Olev, Vaike Paas, Ilungi Pill, Johannes Rannaste, Uno Riimand, 

Juta Rohtsalu, Osvald Roslender, Valdek Saar, Tõnis Salusoo, Olev Simson, Oskar Simson, 
Heino Süssberg, Eha Tammann, Paul Tasak, Elmar Urb 
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1941

1941. a lõpetajad II klassis.
Edgar Aasma, August Allikas, Asta Annilo, August Aule, Hilda Aule, Oskar Eichfeldt, 

Valter Hansen, Linda Joandi, Adele Johanson, Leili Kalev, Vaike Kull, Ülo Lehiste, 
Salme Liivakivi, Heino Loigu, Elmar Moorats, Salme Moorats, Martin Müür, Heino Parm, 
Enno Raabe, Aino Rohila, Marta Rohila, Ülo Saar, Aleksander Saarepera, Linda Salusoo, 

Salme Sääsk, Jaan Tõnisson, Lembit Uljas, Herbert Vare, Eha Vendelin.

1942
Valli Binsol, Elli Eichfeldt, Hilda Hendriksoo, Georg Jakobson, Heino Kalev, Arvo Kimmel, 
Eduard Kivikink, Maimo Laaneorg, Magda Lehtla, Ellen Lepik, Reino Meet, Elma Meiner, 
Jaan Moorats, Vaiki Peet, Jaan Rohila, Johannes Rohilaht, Naima Roosna, Helmi Salusoo, 

Endel Takk, Heino Tõnisson, Valve-Laine Uljas, Paul Vendelin, Leida Vendla.
.

1943
Arnold Adams, Jaan Annilo, Jaan Aule, Elli Ehasalu, Lembit Enders, Jüri Juhansoo, 

Valve Jõemaa, Helmut Karu, Linda Kivimaa, Linda Kuusik, Jaan Lepik, Astrid Meiner, 
Maimu Müürisepp, Heino Olev, Juhan Olev, Jüri Peet, Selma Roomets, Leoniita Salumets, 

Amelia Sander, Kuno Seinoja, Vaike Seisler, Väino Tähti, Kalju Vare, Heino Vendelin.
 Pilt leheküljel 90.

1944
Uno Binsol, Helju Eensoo, Maimu Hammer, Maia Hein, Olga Hints, Erna Jöesaar, 

Valentine Kannaste, Paul Kelk, Endel Konrad, Ellen Kull, Tõnis Kuresson, Ilmi Kuum, 
Jüri Kuum, Jaan Laaneorg, Evi Lehtpuu, Endel Leinsoo, August Lomp, Martin Lõim, 

Viktor Müil, Aale Nurk, Jaan Peet, Arvo Rohilaht, Leida Ruiso, Ülo Saar, Leida Salusoo, 
Kalju Sildaru, Leo Soolo, Laine Tõnisson, Ants Tõnissoo, Väino Tääker, 

Heini Utt, Ants Vomm.

1945
Jaan Annilo, Maia Hein, Tõnis Kuresson, Ilmi Kuum, Jüri Kuum, Jaan Laaneorg, 

Evi Lehtpuu, Endel Leinsoo, Martin Loim, Aale Nurk, Jaan Peet, Naima Roosna, Ülo Saar, 
Leida Salusoo, Leo Soolo, Ants Tõnissoo, Väino Tääker.
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1946
Evald Adams, Salme Gröön, Endel Konrad, Silvi Kuuskler, Hellef Kõrgesaar,

 Mahta Lehtla, Selma Licht, Ingrid Maslennikov, Aita Mägi, Viktor Müil, Juta Nurk, 
Heino Olev, Elvi Roosna, Heino Saar, Milvi Sikkemäe, Kalju Sildaru, Taisy Tuuksam,

 Hilda Tõnissoo.

1947

Silvia Eensoo, Jaan Gröön, Arno Kalev, Arvo Kasemaa, Arvo Kink, Gunnar Kirs,
 Maimo Klettenberg, Marie Liivakivi, Ella (ekst.) Männik, Jaan Olev, Hillar Riis, 
Martin Riisenberg, Jaak Rohila, Enno Saarla, Endel Subi, Elmar Uljas, Elvi Utt.

1948 

Ants Idla, Elvi Jaeski, Johan Jürimaa (ekst.), Paul Kelk, Helmut Kööbler, Linda Loim, 
Ingrid Miilimäe, Erik-Raymond Mutso, Vaiki Mägi, Jaan Müil, Valve Müil, Heino Nuija, 
Marie Nurk, Edi Peet, Asta-Aurelie Põldmaa, Richard Rae, Aino Randlepp, Uno Rõuk, 

Jaan Siimer, Uno Sikkemäe, Selma Sildaru, Jaak Tepper, Erika Tibar, Heini Utt. 
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1949 

Jüri Elbing, Heino Jaeski, Erika Jauss, Ado Joandi, Linda Kundla, Kalju Lensen, 
Ingrid Licht, Aino Mikalai, Kuno Mägi, Evi Olev, Elfriede Puda, Hilja Roosna, 

Aili Ruus, Jüri Siimer, Valdek Siirus, Lembit Soop, Erich Soosalu, 
Jaan Zoobel, Jaan Tepper. 

1950 

Jaan Arukask, Eino Ehasalu, Eigo Elbing, Maimu Hakkaja, Uno Jaanson, 
Viivi Joandi, Asta Kalev, Arno Karu, Salme Karu, Elli Kuusik, Imbi Laas, 

Silvi Lee, Hudo Lehiste, Endel Mägi, Aleksander Müil, Berta Pettinen, 
Jaan Saetalu,  Ivi Soolo, Milvi Soosaar, Jaan Säde, Ants Tepper, 

Maia Terien, Udo Tõnissoo.
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1951  

Hilja Aule, Uko Joandi, Väino Joandi, Ants Jünssoo, Voldemar Kranig, Reinu Kuum, 
Tõnis Kösler, Vaike Laaneorg, Vaige Müil, Mare Paas, Elvira Pettinen, Heljo Põder,
 Jüri Roslender, Lembit Sillandi, Jaak Soosaar, Ilmar Takk, Elju Tali, Helvi Vendla. 

1952
Vaike Aule, Eha Eensoo, Ilme Ehasalu, Saima Ehrenpreis, Elsa Jaakson, Ants Jaanson, 

Helgi Johanson, Elvi Joorik, Mati Köhler, Ene Mets, Õie Olev, Vaike Parm, 
Leili Pollmann, Meeli Pool, Milvi Põder, Linda Põldmaa, Kalju Roosna, Tõnis Soop,

 Juhan Säde, Hilja Tekko, Aldo Tibar, Aleksander Trump, Linda Trump, 
Jüri Vahtramäe, Heini Veidenbaum. 

1953 

Laine Aule, Maia Jaeski, Heljo Joasaar, Jaan Kimmel, Silvi Kink, Heino Kundla, 
Leili Köbler, Tiit Lehto, Ella-Aino Lensen, Juhan Marand, Villu Marand, Albert Pettinen, 

Ando Reimann, Jaan Riisenberg, Endel Roosimägi, Leida Saarepera, Elvi Siimuste, 
Olev Tali, Leida Talves, Jaan Tiidemann, Juta Vahtramäe, Enn Vare.
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1954

Lembit Joorik, Leho Kalev, Anatoli Kulkov, Tõnis Kutsar, Elvi Köhler, 
Luule Laaneorg, Uno Lehto, Asta Lensen, Endel Lettens, Aavo Mets, 

Neida Mägi, Evi Müil, Leili Pindsoo, Eha Pugi, Tiiu Raidma, Jüri Saetalu, 
Leida Šmidt, Saima Trump, Leili Vendelin, Jüri Väljaots.

1955  

Olev Eensoo, Luule Helimets, Rein Jaeski, Maie Kivisild, Jaan Kundla, Kalev Kundla, 
Inno Laas, Aadu Lee, Sirje Liht, Eerik Linnas, Maret Linnas, Saima Ohakas, Rein 

Pollmann, Aino Raba, Mare Raidma, Kaljo Ruus, Aita Siimuste, Rein Simson, 
Vello Soolo, Leili Tammerand, Linda Tääker, Sulev Vingissaar.
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1956

Mare Adams, Liidie Arendi, Asta Asav, Urve Hallik, Jaan Halmann, 
Heli-Mai Helimets, Mati Jaeski, Eda Kõpp, Eduard Mäemees, Mart Niidri, Mare Oru, 

Arnold Raitma, Heino Randma, Ellen Reivelt, Eha Riismäe, Kaljo Taaramäe, Valli Tali, 
Milvi Tammerand, Juhan Tepper, Salme Vendelin, Endel Vendla.

1957 

VII a kl. Rein Christensen, Helgi Jaamann, Joosep Kordziejonek, Milli Kõrge, 
Elsa Köhler, Eino Laas, Saima Liidemann, Linda Metsamärt, Malle Mihkelson, 

Olav Perkmann, Taavi Pool, Mari Ruus, Avo Sassiad, Ella Sillaots, Arvi Subi, Jaak Sults, 
Jaak Sumeri, Jaan Tomson, Helju Torrim, Hilja Tõnisson, Hille Vare.

VII b kl. Ilona Alliksaar, Mare Hallas, Raimu Holtsmeier, Piia Kalev, Mare Kuusik, 
Maie Kõpp, Siiri Lehto, Mati Liht, Tiiu Lohk, Aino Murd, Maimu Murd, Jaan Mägi, 

Aino Müil, Voldemar Puda, Helle Raba, Olev Roslender, Peet Sander, Ülo Soolo, 
Elle Soosaar, Aare Tõnismaa, Heino Tõnisson, Elmo Vahtramaa, Helve Varm.
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1958  

Valdeko Alliksaar, Jaan Andrei, Illar Eensoo, Rahno Hakkaja, Enno Halmann, 
Ants Joandi, Kõu Joandi, Pikkar Joandi, Velle (Valve) Kimmel, Vello Kink, 

Evi Kundla, Lea Leinsoo, Arvo Lettens, Tiia Nugis, Saima Rahuorg, 
Merike Raidma, Maimo Riisenberg, Tiit Seisler, Elle Soolo, Vello Soosaar, 

Anne Sults, Leida Tammerand, Marju Toomsalu, Tiia Veldemann, 
Jaan Vendelin, Aino Änilane.

1959 

Hilja Alliksaar, Lembit Asov, Jaan Aule, Arnold Ilumets, Hans Jaeski, Benno Kalev, 
Uno Kalev, Silvia Kordziejonek, Uku Kõpp, Linda Köhler, Helve Liht, Reet Lohk, 
Toomas Lohk, Jaan Lään, Hans Mikk, Mari Mäemees, Jaan Paltsmar, Elle Siim, 

Alfred Vendelin. 
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1960 

Toivo Hallas, Asta Hallmann, Aino Kallas, Ester-Ruth Kredemann, Ants Kõpp, 
Martin Mihkelson, Maire Mikk, Ants Mäemees, Aino Mägi, Tea Müil, Jüri Paas, 

Madis Ruus, Kalev Teever, Tiit Teras, Margit Tiidemann, Jüri Toomeoks, 
Maia Tõnismaa, Eha Vendla.

1961 

Henn Järv, Maive Johanson, Milvi Jürgen, Mati Kuulmata, Elvi Köst, Tiiu Laas, 
Kalev  Linnas, Lembit Linnas, Made Lohk, Heino Meronen, Laine Murd, 

Linda Nõmmeloo, Avo Paas, Mai Peterson, Mati Pärn, Virve Raabe, Asta Riismäe, 
Urve Riismäe, Helgi Sander, Elizaveta Šefer, Enna Tamm, Tiio Tiidemann.
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1962
Lőpetajaid ei ole. Lőpuklassiőpilased viiakse 7. klassist 8. klassi.

1963 

Ahto Alliksaar, Asta Holtsmeier, Ille Innos, Malle Jaeski, Aimur Joandi, 
Ilme Johanson, Henn Järv, Kalev Järvsoo, Mari Kõpp, Juhan Köhler, 

Kalle Laikoja, Virve Licht, Andres Liht, Margit Liht, Kärt Lohk, Kiira Moorats, 
Juta Murd, Mats Oru, Salme Paas, Arvo Pettinen, Elvi Roomets, Hilja Siimu, 

Otto Šeffer, Linda Teever, Leo Tõnismaa, Agu Vainola, Aita Vendla.

1964

Heikki Allikas, Liilia Alliksaar, Tea Licht, Jüri Ilumets, Ado Jürgen, Eha Koit, 
Helle Kärner, Ene Leinsoo, Arvo Lepik, Lea Mägi, Elle Müller, Aldo Nurmeots, 
Tiit Ojala, Vello Paltsmar, Rein Pihlakas, Kalev Raabe, Maive Seisler, Ants Tali, 

Veiko Tammelohu, Ülle Tammelohu, Hilja Tomson, Ly Vaine.
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1965  

Janne Golding, Vambola Järvsoo, August Jürindi, Valja Kajava, Raja Kangur, 
Reet Kees, Ellen Kobin, Marju Leivits, Einar Luik, Elmar Marand, Rein Meokas, 

Aavo Mägi, Eha Nõmmeloo, Ülle Päärmets, Reet Raadla, Ülo Soosaar, 
Lembit Toomsalu, Aavo Vendla, Jüri Vendla.

1966  

Gunnar Järvsoo, Koidu Kivikas, Leo Kobin, Vaiki Murd, Tarmo Mägi, Aare Müller, 
Koit Paltsmar, Ants Parm, Enno Siimu, Ludmilla Smelova, Ilme Soosaar, Reet Sova, 
Jaan Stern, Sirje Tali, Sulev Teever, Vambo Tõnisson, Rein Vahemaa, Jüri Änilane.
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1967

Ellen Aasav, Marge Alliksaar, Elle Jõerand, Mati Jõerand, Eha Järv, Raimond Kiivikas, 
Liidia Kobin, Mari-Ann Kolga, Reino Lepik, Koit Lindla, Eha Müller, Anti Olev, 

Reet Paas, Elle Põder, Eda Riisenberg, Hilja Saarets, Artur Šeffer, Toivo Tammelohu, 
August Tepper, Alar Ulk, Mai Vaine.

1968 

Urmas Esna, Heiki Helimets, Mare Juurak, Õnne Järvsoo, Tea Kivistik, Ene Kuri, 
Anne Kõpp, Anne Köst, Helle Laas, Aime Licht, Õie Licht, Tiit Luhakooder, Heino Mägi, 

Aino Olev, Aido Rell, Aime Rinaldi, Jaan Saarepera, Jaanus Saarepera, Jaan Sander, 
Tasu Soosaar, Elle Sova, Aino Susi, Maret Tammerand, Elvi Toomsalu, Romi Varkel.
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LISAD

1969  

Anne Aaremaa, Valeri Blokmann, Ellen Innos, Enna Järvekülg, Jaan Kobin, 
Ruth Kredemann, Erik Lään, Elmar Moorats, Milvi Nugis, Evi Raadla, 
Urmas Raidma, Ellen Saarets, Silvi Siimu, Ilmar Susi, Jüri Tammekivi, 

Jaak Tammerand, Tõnu Toomeoks, Merle Ulk, Randi Varkel, Virve Vendla

1970 

1970. a lõpetajad VII klassis.
Sirje Arroval, Eha Golding, Aivi Leinsoo, Aare Johanson, Madis Jürgen, 

Raivo Lepik, Viktor Marand, Riinu Moorats, Janika Saarepera, Ly Saarepera, 
Juta Saarla, Taimi Soosaar, Rein Tammekivi.
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LISAD

1971

Helgi Avent, Astrit Helimets, Maimu Koodres, Maire Laas, Ivo Lindla, 
Urve Luhakooder, Heino Lään, Jüri Moorats, Jaan Roosimölder, Helgi Siimu, 

Tiiu Toomeoks, Maie Vendla, Väino Vendla, Taavi Vilu.

1972 

Andrus Ait, Arvid Arroval, Andrus Ehala, Vaike Johanson, Maire Kaur, Mati Kivistik, 
Rein Kobin, Eduard Kohv, Virve Kruusmäe, Agu Leivits, Urve Licht, Ilme Nugis, 

Malle Pruus, Mai Puiss, Aino Saarla, Eva Soop, Jaan Tali, Raju Tõnisson, 
Uno Valk, Maimu Vendla.
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LISAD

1973 

Hillar Elbing, Toomas Järv, Mare Kabanen, Aidu Kallas, Arvo Kasela, Jüri Kobin, 
Evi Kohv, Jüri Kruusmäe, Robert Kuusik, Maire Leiaru, Urve Paltsmar, 

Anne Raadla, Enno Tammekivi, Anne Toomeoks.

1974

Peep Ait, Arved Aus, Maire Barzdenas, Lea Johanson, Aivar Kaur, 
Aivar Kredemann, Vilve Kuusik, Lea Loim, Sulev Paap, Lea Peet, Lya Peet, 

Andres Pruus, Arvo Põder, Merike Raadla, Raimond Siimu, Kalev Subi, 
Mardo Tiidemann, EImo Vendla.
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LISAD

1975 

Edgar Adams, Anneli Aus, Enn Eigenberg (Paas), Maia Kabanen, Ervin Kaur, 
Andrus Kilk, Tiiu Kohv, Aivi Koks, Rutt Kondrat, Taimi Leinsoo, Ülo Leivits, 

Aare Peet, Ene Saarepera, Irene Saarla, Eha Vahemaa, 
Urmas Valk, Mati Välimets.

1976

Ene Avent, Berni Elbing, Urve Hanchmidt, Ellev Jaeski, Taimi Kalda, Ilmar Kiisma,
 Mare Kohv, Ilmar Kredemann, Elbe Kõiv, Vello Lehiste, Liia Lina, Tiiu Mürk, 

Tiiu Olev, Eve Paap, Maie Paas, Külli Peet, Kaarel Saar, 
Ülo Teever, Urma Tepper.
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LISAD

1977 

Villu Aun, Moonika Jaeski, Eve Jurss, Mati Kabanen, Arne Kangur, Agne Koks,
 Mati Kuusik, Tõnu Loim, Ülo Müürissepp, Kalle Nugis, Rein Orav, Tõnis Põder, 

Ülo Valk, Ivo Vesmes.

1978

Maire Aabel, Aime Aun, Veiko Aus, Virve Hanschmidt, Aive Kallas, Anne Kuusik, 
Rutt Lepikult, Reet Loim, Aare Meremäe, Mati Muttel, Viljar Mürk, Lea Müürisepp, 

Malle Paas, Tea Saar, Vitali Sidorenko, Aili Tepper, Viljar Tiidemann.
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LISAD

1979

Ene Aabel, Ago Hakkaja, Siiri Hanschmidt, Margit Kabanen, Kersti Kalda, 
Marge Kalda, Viktor Kaur, Tiina Kriisman, Karel Kõiv, Aivo Laas, Virge Laas, 

Ester Leiaru, Carmen Murd, Anu Muttel, Kersti Nõmmeloo, Raivo Olde, 
Aina Pindsoo, Heli Saetalu, Ella Tirman, Reet Viirna, Märt Välimets.

1980

Arno Allikas, Sirje Jauss, Reet Kondrat, Riina Kuusik, Ülar Lehiste, 
Toomas Loim, Väino Olev, Ene Pindsoo, Kaja Saetalu, Ene Teever.
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LISAD

1981

Priit Holtsmeier, Aivar Jaeski, Veljo Jaeski, Margus Kabanen, Merike Kiisma, 
Anne Kriisman, Jaan Kruusmäe, Peeter Kuum, Aino Laas, Tiina Moorats, 
Jaak Pari, Priit Pari, Pille Peet, Lembit Pindsoo, Tiit Tepper, Maija Tirman, 

Lea Toomeoks, Ain Veermets.

1982 

Kaja Binsol, Allar Koks, Õilme Murd, Õie Müürissepp, Rein Pari, 
Margus Raidma, Li Saetalu, Elle Säde, Ene Torim, Priit Tõnissaar, 

Valdo Vippul.
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LISAD

1983 

Ave Hakkaja, Meeli Holtsmeier, Omar Jaeski, Kunnar Jürgen, Mirjam Kabanen, 
Juhan Kruusmäe, Mart Kruusmäe, Andrus Laas, Tiina Laas, Kalle Leiaru,

 Olev Paap, Rain Rohtla, Eve Roosimölder, Eero Veermets.

1984 

Ain Jürindi, Boris Kabanen, Anto Konrad, Mari Kruusmäe, Valdo Laas, 
Peeter Leesmend, Mirjam Lepikult, Aavo Meremäe, Toivo Murd, 

Mare Nõmmeloo, Andrus Olde, Silvar Paap, Indrek Reinaru, Tõnu Rõigas, 
Enn Säde, Eha Teever, Eigo Tepper, Silja Tiido, Eve Torim, Piret Tõnissaar, 

Toomas Valk, Helgi Vendelin, Vilve Vendla.
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LISAD

1985 

Mari Binsol, Anu Hakkaja, Peeter Holtsmeier, Raul Joandi, Maire Juhansoo, 
Mati Kasak, Andres Kolga, Ants Konrad, Raivo Kõrgesaar, Raili Laas, 

Tuuli Laas, Taivo Laine, Anne Paas, Sirje Piir, Karin Saar, Gunnar Sülla, 
Aivar Tomson, Enno Torim, Anu Veermets.

1986

Ive Jaeski, Tiina Jaeski, Rita Kondrat, Irene Kuum, Liana Laur, Kaido Link, 
Agnes Luhakooder, Annika Meremäe, Aili Nõmmeloo, Jaanus Paap, 

Urve Pindsoo, Innar Sülla.
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LISAD

1987 

Raul Astel, Väino Hintsalu, Erki Jürgen, Heli Jürindi, Jaana Kabanen, Katrin Koit, 
Sirje Kolga, Heidi Link, Aivar Saalits, Tiit Sassiad, Riho Teinveld, Heidi Tiido, 

Heli Torim, Andrus Umal, Marek Umal, Inga Vendelin.

1988

Eret Joandi, Tarmo Järvsoo, Aivar Jürgen, Urmi Jürisson, Rain Kiivikas, 
Tõnu Kolga, Robert Kõpp, Marko Luhakooder, Meelis Marand, Maigi Metsaots, 

Madis Pruus, Endo Sefer, Alar Tomson, Kätlin Ulk, Heli Vainola, 
Merle Vendla, Inga Vippul. 
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LISAD

1989 

Paul Himonen, Marika Hintsalu, Heli Jaeski, Reti Joandi, Anu Järve, 
Neeme Järvsoo - ilma lõputunnistuseta, Ritaur Jürgen, Angeelika Kivirand, 

Agu Konrad, Lennard Laas, Marju Lehtla, Maidu Longe, Erki Paltsmar, 
Aime Pindsoo, Margus Prantsus, Meelis Priks, Meeli Puiss, Eduard Sangernebo, 

Kai Teever, Tiina Veermets.

1990 

Astra Aavik, Margus Alp, Meelis Hakkaja, Viive Kuusik, Astrid Lillend, 
Girke Longe, Irja Pakk, Aira Raidma, Margus Riigor, Aile Saar, Guido Seinoja, 

Epp Sults, Verner Vahemaa, Helen Vaher, Kaja Vainola.
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LISAD

1991

Urmas Aavik, Riho Annast, Heiki Aug, Piret Jaeski, Ülle Järvsoo, Alo Järve, 
Kaja Kinnas, Argo Kivirand, Rommi Kruuse, Pille Lehtla, Marek Loorits, 

Marko Mägi, Janek Ojakäär, Meelis Paltsmar, Kaja Palu, Ursula Pruul, 
Arvi Sangernebo, Raldis Sootla, Arli Subi, Triin Sults, Kari Sülla, 

Kaire Tali, Hergo Tiido, Aldo Umal.

1992 

Hanno Helimets, Riina Innos, Kaspar Järvsoo, Viiu Kobin, Riho Lepik, 
Gairis Longe, Janek Loorits, Marek Ojakäär, Elika Oruväli, Marko Peterson, 

Marika Pettinen, Taavo Šefer, Ants Tali, Priit Tammerand, Alar Toomla.
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LISAD

1993

Ingrid Ait, Sigrid Jauss, Rando Kruuse, Lii Lepik, Marek Nigai, 
Maire Nõmmeloo, Kristi Ojakäär, Virko Raude, Pille Rapp, Anu Saar, 

Tiiu Sassiad, Kairi Tammerand, Viljar Vahemaa, Annika Valk.

1994

Alari Aavik, Andro Aavik, Moonika Ehala, Veronika Ehala, Marek Gross, 
Hannes Helimets, Kairi Jaeski, Guido Kinnas, Annely Kiivikas, Marica Mägi, 

Pille Nugis, Anu Pang, Ellika Subi, Kärt Sults, Kati Teever, Ege Udu.
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LISAD

1995
Danel Gross, Riina Märso, Marek Pettinen

1996  

Kalju Ait, Maiu Ait, German Drozdov, Inga Drozdova, Natalja Drozdova, 
Erge Hanschmidt, Kadri Kobin, Erle Kõiv, Andres Luhakooder, Kersti Ojakäär, 

Margus Ojakäär, Mikk Pang, Elerin Tetsmann, Triinu Umal.

1997  

Priit Aavik, Kristo Hanschmidt, Jaanus Hansen, Maarja Hein, Anneli Jaeski, 
Ester Jürgen, Kristjan Kobin, Märt Kobin, Danel Kuusik, Marco Margna, 

Riina Märso, Rait Rajasaare, Helari Saar, Reiko Sülla, Katrin Taigla, 
Veronika Tammekivi, Kristina Valk.
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LISAD

1998

Kahro Ait, Kätrin Hanschmidt, Reelika Kalda, Jaanus Kikas, Kalvi Kirul, 
Maarja Kobin, Hannes Kuusik, Kristi Licht, Kärdi Longe, Kairi Orumets, 

Karin Taigla, Kersti Taigla, Kertu Varis, Aleksander Varusk.

1999 

Eike-Katri Ait, Inga Annast, Ingar Elbing, Agris Hansson, Andres Hein, 
Elmo Kralle, Irene Kruuse, Rivo Meremäe, Raili Oss, Raimond Oss, 

Marge Raidma, Jorgan Šeffer, Timo Teever, Andreas Valk, Airi Vendla.
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LISAD

2000 

Siiri Jürgen, Madis Kelk, Kristina Kivi, Eveli Kobin, Siim Kohv, Andreas Kruuse, 
Liis Margna, Kadi Paul, Monika Roosi, Mait Siiboja, Kerli Sootla, Mairold Sootla, 

Kaisa Sults, Diana Teever, Kersti Teever.

2001

Simo Aun, Imant Drozdov, Joonas Hansen, Helen Helimets, Kadi Meremäe, 
Alvin Orav, Kuldar Orumets, Anu Raidma, Jaan Taigla, Jaanis Taigla,

 Kristina Toomla, Arvi Vendla.
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LISAD

2002 

Katrin Aavik, Erki Adams, Kristo Hansson, Mirko Jaeski, Germo Joandi, 
Eva Kobin, Reelika Kodres, Silver Kohv, Enriko Kruuse, Allan Mälk,

 Madis Olde, Helen Takk, Sven Teng, Vahur Vendla.

2003 

Edgar Dubbelman, Raido Elbing, Siret Kabanen, Diana Kask, Kätlin Meremäe, 
Urmo Oper, Elvis Orav, Keili Piigli, Indrek Rang, Pille Saar, Aili Saetalu, 

Daniel Savka, Marit Stepanova, Riimar Säde, Inga Särg, Jaana Šeffer, Ene Uljas, 
Taavi Umal, Kuno Varusk, Allar Vendla.
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LISAD

2004 

Eveli Adams, Maris Bilitjuk, Rainer Elbing, Kadri Henn, Kaie Hiion, Lauri Kodres, 
Marit Lott, Arne Luik, Kaido Tammekivi. 

2005

Kaire Gailit, Karin Henn, Kaili Hiion, Maido Juhansoo, Eva Kass, Kertu Kiisma,
 Katrin Kivi, Heldur Kodres, Kreyt Kõiv, Maarja Linder, Kristi Longe, Mihkel Olde, 

Joosep Rang, Erika Saar, Rein Saetalu, Robert Savka, Ingmar Säde, 
Allan Takk, Karmen Valk.
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LISAD

2006 

Aivar Danõliv, Egle Eichfeldt, Kaido Gailit, Rauno Jaeski, Mihkel Järvsoo, 
Mairis Kabanen, Martin Kalda, Silver Kaljumets, Liis Kobin, Tuuli Kohv, 
Aleksander Krõlov, Rauno Mankin, Rivo Tepper, Janno Uljas, Raigo Valk. 

 

2007 

Gerli Gailit, Ragnar Johanson, Raido Jürisson, Rasmus Kodres, Kerstin Kuum, 
Triinu Lauk, Mariliis Linder, Oskar Pruus, Andreas-Antti Raid, Steven Rothberg, 

Germo Salumäe, Alvar Sülla, Raido Zverev, Raili Zverev, Timo Torim, 
Eva-Liisa Tšertovskihh, Kai Valk.
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LISAD

2008 

Egle Adams, Sten Eichfeldt, Reino Jaeski, Joel Jürissoo, Mauno Kabanen, 
Sirle Kabanen, Liina Kodres, Teele Kohv, Eva Kuum, Anu-Liis Lauk, Anti Lehtla, 

Taive Murd, Maidu Paap, Jane Raudsepp, Artur Reinart, Reigo Sassiad, 
Auli Soosaar, Merilyn Säde, Argo Valk, Andrus Varis.

2009 

Laura Drozdova, Andres Ehala, Kadi Jürisson, Paul Kalmann, Helena Kobin, 
Kaie Kolumbus, Eisi Kõiv, Aivo Lehtla, Priit Linder, Taavo Murd, Gerry Mäekivi, 

Kadri Nurmik, Marti Stepanov, Katri Teever, Gerda Tomson, Valter Vendla.




