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Armsad majad, kus koolikell ei kõla:

Taasiseseisvumisest

alates on Eestis kinni pandud 337 kooli. Neist
rohkem kui kümme Lääne-Virumaal. Osaga neist koolihoonetest
on läinud hästi: seal on kellegi
kodu või tegutseb aktiivne
selts. Muist on suure õhinaga ära ostetud, aga
jäetud paremaid aegu ootama. Mõnes koolimajas asub raamatukogu, mõnes hooldekodu.

Anu Viita-Neuhaus
anu.viita-neuhaus@
virumaateataja.ee

küla-

See, et niimoodi

on

läinud, selgus kuus

aastat tagasi, kui haridusministeeriumi analüütiku Priit Laanoja lauale jõudis kaustik. Va-

riiulis seisnud punane klade oli käsitsi täidetud ning sisaldas aastakümnete kaupa infotkoolide avamise-sulgemise ja
ümberkorralduse kohta. Kaustikuga koos olnud legendist selgus, et seda oli täitnudkauaaegne haridusministeeriumi ametnik Ellen Sii-

rem ministeeriumis

maste. Laanoja otsustas kaustikut

edasi täita, ta
oli andmetel silma peal hoidnud alates 1991.
aastast, kuid kaustikus mindi ajas veel 30 aastat tagasi. Nagu ta ise ütleb, andis see võimaluse tugitooliturismiks.
Nii juhtuski, et kui Postimees tundis huvi
maste aastate jooksul suletud koolide vastu, oli
haridusministeeriumilanda palju põhjalikum ja
kaugemale ulatuv materjal. Koos maakonnaleh-

vii-

Kummituslik kool, kus aeg on seisma jäänud
ANNIKVERE KOOL 1904–1997
Kai Tingas on eluaegne õpetaja, kellele sügises on pisuke nostalgia, veidike kurbust.
Annikveres on üks tema koolidest, milles aeg peatus 20 aastat tagasi... hetke pealt.
See peidab täiskirjutatud tahvleid, hingedelt kukkunud uksi ja poolelijäänud õpikuid.

Annikvere

kooli välisuks on lahti. Ent

Kai Tingas ei taha majja astuda. Ta

peatub trepil ja võtab hetke. Esimest
korda siit uksest sisse minnes oli ta vaid kolmeaastane tirts, kellest hiljem sai kooli vilistlane ja siis muusikaõpetaja. Siin on õppinud
juba tema isa-vanaisa, õed ja õpetanud
lapsi ema. See on tema kodukool.
“Tean, mis mind ees ootab, see mahajäetus pole ilus, vaid tohutult kurb,” sõnab Kai
Tingas. Ta silmad valguvad vett täis. On ka
põhjust. Sisseastuja saab kohe aru, et esimesel korrusel on olnud garderoob, mille suur
eesruum annab aimu, et lapsi käis selles koolis palju. Praegu valitseb siin suur segadus.
Voodid, mis kõrguvad üksteise peal, on kuskilt siia toodud, eest ära pandud. Küllap on
see mõnus paik kola kuhjamiseks.
Füüsikaklassi uks on irvakil. Keegi oleks
justkui hetk tagasi siia puid tassinud, üks halgudest on hunnikust pudenenud. See võtaks
kohe tuld, kuid siinsed ahjud ei köe juba ammu. Ajahammas on purenud siin nii usinalt,
sissevajunud põrand on endaga ühes upakile
kukutanud koolilauad ja -toolid.
Muusikaklassi me ei lähe, vaikus on liiga
valus. Aga loota ei saa. Kai räägib kahest õpilasest. Kaido-poistest. “Üks käis 3. klassis ja
teine 8. klassis ja nende klassid olid kõrvuti.”
Väiksem Kaidodest oli paras saperdis, nii et
Kai pidi kord nõudlikult kõvemat häält tegema. “Röögatasin, et Kaido, istu otse,” räägib
õpetaja. Järsku, täiesti ootamatult, koputus
uksele. “8. klassi Kaido astub klassi ja küsib
minult, et õpetaja, mida te soovite,” jutustab

kooli-

Kai Tingas.

Õudusfilmilikku miljööd täiendavad majas

teadetetahvlid,

mis arvude ja nimede keeles

räägivad nendest, kes koolikoridorides korra
eest vastutasid, spordis kohalikke rekordeid
jooksid. Nüüd on stopper kinni pandud, siin
koolis ei hüpata teistega võidu kaugust ega
kõrgustki.
Söögisaalis on kapiuksed hingedelt lahti
tulnud, mööda maad vedelevad tarkusest pungil õppematerjalid. Siin on gaasimaskid, mõned venekeelsed raamatud, üks hindeta kontrolltöö.
Muusikaõpetaja tähelepanu köidab seina
ääres kössitav vana klaver. Kai Tingas ei saa
käsi klahvidelt. Ta toksib nii ja naa. Heli ei
le, no ei tule. Lõpuks pill leebub ja laseb kuuldavale noodi, teisegi. Kai silmad säravad. Ta
püüab laulda viisi, mis siin majas ikka kõlas.
Hääl väriseb nii, et ta lõpetab. “Nagu laulus
öeldakse, vana valge maja siiski püsib, endiselt on selles majas kool. Aga siin on vaid
müürid,” sõnab Tingas.
Mitte ainult, köögis on potid, pannid, posu
kulpe. Tipp-topp tassid, millel isegi kõrvad
küljes. Samasugustest joodi Võrust Rakvereni, Saarepeedilt Annikvere koolini. Siin onjogurtitopsid, Valio omad, mis igavikku vajanud,
poes enam selliseid ei müüda.
Omaaegset hõngu kannab ka telefon,
sõrmkettaga, millel toru hargilt tõstetud. “Kui
ma hästi mõtlen, tuletan Annikvere kooli
numbri meelde,” sõnab Kai Tingas. Ja rehmab
siis käega, las ta jääb. Olgu nii. Nii on parem,
vähem valusam.
Köögi kõrval on pisike tuba, veidi viirastuslik paik. Kooli kütjaonu kodu. Vana Viks,

tu-

kes vahetpidamata köhis nagu kopsuhaige, on
ammu maisest elust lahkunud. Rahvas räägib,
et pimedatel öödel kobistab siinsamas kummitusmajas kössakas mees ahjuustega.
Legendaarseid hingi on koolimajja aastate jooksul jätkunud. Klahva, kes sai omale
hüüdnime number suuremate kingade tõttu,
mis sundisid teda kõndima jalgu järgi vedades. Või sõnakas eesti keele õpetaja, kes ütles
nii, et oli tunne, et naelutatud oled saanud seinale. Esimese ja teise korruse vahele.
Kai julgeb arvata, et läheb aasta, kõige
rohkem kaks, kui korrus kõrgemale pole enam
mõistlik minna. Nii lagunenud on kõik. Praegu sinna veel saab, uhke lai trepp oleks nagu
kuristiktaevatrepp, mis võib otseteed viia
ku.
Klassid. Teine korrus on neid täis tipitud,
valime matemaatika-ja füüsikaklassi. Tahvlilt pole aeg kriidijälgi kustutanud. Siin ilutseb
kuupäev 06.06.1997 ja valemilohe, mis aitab
eksaminandidel parimat lahenduskäiku leida.
Ahi, see on siin ruumis kogu oma raskusega
prantsatanud põrandale.
Keemiaklassis on tõde, perioodilisuse süsteem näitab, et koolimaja võib küll laguneda,
aga miski ikka püsib. Olgu ajad missugused
tahes. Esimese klassi ruumis on A-le püüdlikult joonistatud sappa B. Riburada järgneb
klassiseinal kogu tähestik, maailma avarust
näitav gloobus, millekõrval pikutab nukk, kel
riided kaduma läinud.
Õpetajate tuppa on raske siseneda, kõik on
segamini pillutatud. Taldrikud on kukkunud
tuhandeks killuks, puiduliist püüab hoida lage kaela kukkumast. Ühes nurgas on
...

...

tunni-

plaan, selline lahtritega tahvel, mis näitab, et
tunnid võiks jätkuda sealt, kust 20 aastat tagasi pooleli jäid. Lapsi aga pole, siin ei liigu hingelistki.

Saalis ootavad rööbaspuud ja kits kedagi, kes
sooritaks harjutuse perfektselt. Kehalise kasvatuse riietusruumid on ju siinsamas, katus pole
tilkagi läbi lasknud, vanad tilaga kraanikausid
on aga ilmselt vanaisaaegsed. See võib Kai
ÜHE EURO KOOL
Tingase arvates olla kurHaljala vallavanem Leo Aadel:
ja juur. Kool, kus polnud
erinevad vallavalitsejad on püüdvett ega kütet, aga reegnud endist Annikvere koolimalid olid juba nii karmid, et
ja müüa. Selle teevad raskeks
tuli leppida kinnipanekumuinsuskaitse määratud tingiotsusega. Vilistlane usub,
mused. Maja on olnud müügis
et kui omal ajal oleks Anühe euro eest ja hetkel liigume
nikvere koolile appi tulselles suunas, et esitame volikonud Viru kolhoos, oleks
gule ettepaneku see maja taas
saanud veel kõike päästa.
müüki panna. Annaksime selle
“Praegu küsin, kas seda
kasvõi euro eest ära. Valitsemimaja saab üldse päästa.”
seks me seda ei vaja, soovin, et
Ajarännak saab lõpu,
see maja säiliks ja leiaks endale
Kai
Tingasel on au keerahea peremehe.
ta uks lukku. Ta ohkab,
korra veel. Kergem on olla. Veidike. Ehkki, nüüd
pole taas siia majja kellelgi mõnda aega asja.
Tuld Annikvere kooli akendesse ei tule. Aga
hing sellest ei hooli, ikka meenub mõni seik selle kooli loost. See, kuidas koolilapsed armastasid istuda maja ees pingil, ja puud, need olid nii
väikesed. Piinlikult puhas kooliaed, mis nüüdseks rohtu kasvanud. Või lugu aastakümnete tagant, tüdrukust, kel suri ema, ja sellest, kuidas
kõik koos vaatasid pikalt-pikalt järele mööduvale leinarongile.
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kas uuestisünd või tondilossistumine?
tede ja Kanal 2 telesaatega “Radar” analüüsiti
Laanoja tabel rida realt läbi ja püüti jõuda selgusele, mis on neist koolihoonetest praeguseks
saanud.
Tulemused on olemas Postimehe artiklis
aadressil www.postimees.ee/suletudkoolid.
Lääne-Virumaal kinni pandud koolide kohta nentis endine Lääne-Viru maavalitsuse haridusosakonna juhataja Aivi Must, et need on

lõpu leidnud põhjusel, et lapsi ei ole. Ta on
arvamusel, et kui kaob kool, siis sureb ka küla. j
“Kool võib hoida küla päris kaua, aga kui
see suletakse, siis tuleb tühjus. Tööd ei ole ja
inimesed lähevad,” rääkis haridusspetsialist.
Statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur ütles Postimehele, et 2000. aastate algul
oli umbes 13 000 sündi aastas, majandusbuu-

2007.–2008. aastast oli
juba ligi 16 000 sündi aastas. Eestis on keskmine sündide arv stabiilne olnud viis viimast
aastat – 14 000 kandis.
“Sündide arv Eestis tervikuna küll kasvab,
aga mõnes maakonnas on see stabiilne või
gi languses. Isegi kümne aasta tagune sündide kasv ei ole mõnes maakonnas koolide kestmisele kaasa aidanud, sest laste vanemad on
mi ajal algas kasv ja

ise-

välja rännanud. Inimesedkoonduvad Tallinna ja Tartusse,” rääkis Aivi Must.
Viimase aja suunana nimetas Must väiksemate gümnaasiumide kinnipanekut. Ta tõi
näiteks Haljala kooli gümnaasiumiosa sulgemise aasta tagasi kevadel. “Praegu püütakse
võimalusel kooli mitte ära kaotada. Kui on
olemas järjepidevus, siis nii kaua kui vähegi
võimalik kool jääb,” sõnas Aivi Must.

Annikvere videosid
Vaata ka Kulina ja

https://virumaateataja.postimees.ee.
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mitmekihiline ajalooline kodu

KULINA KOOL1980–1999
Ajaloolane ja poliitik Anti Poolamets elab koos perega Kulina vanas mõisahoones.
Selles kodus asub 900 ruutmeetril ka klassituba. Mõisapidajad otsustasid, et see
jääb sinna, kus on. Nii suudetakse edasi anda mõisa ja endisaegse kooli hõngu.

Saaks

vaid linnast maale, tundis Anti Poolamets aastat viis tagasi. Mis siis, et perekond oli just Tallinnas valmis saanud
sajaruutmeetrise uhke korteri. Kõik oli mõistagi hästi, ent kutse rinnus ei andnud rahu.
Pereisa on olnud vanade majade austaja nii
kaua, kui end mäletab. Noore arheoloogina
käis ta usinalt mõisaid uurimas. “Need võrgutasid mind,” tunnistab ta.
Nii jätkas ajaloolane otsinguid. Mõis, nii
suurelt siiski Poolametsad mõelda ei tihanud.
Oleks sobinud ka talu või tuulik. Ühel hetkel
langesid aga asjaolud kokku, õige suurusega
mõis ootas neid Kulinal. “Maja ise kutsus,” ütleb Anti Poolamets.
Nii jõudsid nad tühja mõisakooli, mis oli
juba 14 aastat tagasi uksed kinni pannud. Kui
nad nelja aasta eest kohale jõudsid Hetk oli
täiuslikult imeline. Maikuu soe lõpukuupäev
pani sirelid lopsakalt õitsema. “Majagi oskas
võrgutada,” lisab Poolamets. Ehkki aknad olid
kinni löödud, vundament murenenud ja vajus
maja raskuse all, oli suur õnn selles, et katus
polnud vett läbi lasknud. Lagunenud polnud
palju. Üsna kiiresti mõistis paar, et see, et hoones oli olnud koolimaja, oli tulnud kasuks: see
oli aidanud maja hoida.
Poolametsad olid mõisa ostnud. Kui nad
olid Kulinale kolinud ja elasid esiti kottide otsas, saabus ühel kaunil päeval naabriproua,
siin õpetajana töötanud Niina Lossi, kes kutsus nad kohvile. “Mõisaaeda oli kaetud laud,
millel troonis tort. Siis mõtlesin küll, et issand,
linnas ei ütle naabrid isegi tere, aga siin on
nad nii külalislahked. See oli ilus,” meenutab
mõisaproua Evelin Poolamets.
...

Maja ise tundus esiti suur ja üllatusi täis.
Perekonnal tuli väärt mõte vaadata esialgu läbi populaarne noortefilm “Kevad südames”.
Jah, seesama, kus kuldkõri Toomas Uibo laulis jumalikult lastekoori suvelaagris. Režissöör
Mati Põldre film oli vändatud just nimelt Kulina mõisasja filmikaadrid andsid kiiresti
vaate, milline uhkus on endale soetatud. Anti Poolamets mõistis kohe, et mõisas “puhtalt
voodi pärast pole mõtet elada, sellele tuleb
da teine dimensioon”.
Ajaloolast muidugi köitis vana maja see
lihtsalt on nii huvitav –, koolimaja ja mõisa
hõng läbisegi andsid talle mitu mõtet. Kui teisel korrusel üllatasid pererahvast tapeetide
gant välja tulevad vanad mõisaaegsed maalingud, siis esimesel korrusel olid siin-seal koolipingid, eeskojas ilutses Kulina kooli silt. Aknalaudadel tindipotid, koolivormid ja propagandaplakatid. Kui miksida mõisa- ja kooliajalugu, saab Kulina mõis olla täiuslik. “See on maja arheoloogia siin on alati midagi avastada.
Võtad ühe asja lahti, kui hakkab igasugu kraami tulema,” räägib Anti Poolamets, kellele on
maja kogu aeg huvitav ja uus.
Kohe kujunes nii, et kooliga seotud inimesed hakkasid neile tooma fotoalbumeid, vilistlased on õuele oodatud. Kõik 125 õpilast, kes
siin oma esimese aabitsa saanud. Lugusid,
teab ajaloolane, on siin rääkida igaühel, nii on
tavaline, et Anti Poolamets paneb tööle kaamera, et säilitada omanäoline ajaloomälu.
Üks lugu, mis mõisaomanikele hinge läks,
oli see, kui üks noormees ütles, et Kulina väikeses koolis käimine oli tema elu üks õnnelikumaid aegu. Võimas oli näha ka kohtumist,
...

üle-

an-

–

ta-

–

mis toimus selle aasta avatud talude päeval.
“Üks õpetaja lappas pildialbumit ja tema juurde tuli neiu, kellel beebi süles magas. Pedagoog ei tundnud oma kunagist õpilast esiti
ära, kuid jällenägemine tõi võimsad emotsioonid. See oli eriline,” ütleb Evelin Poolamets.
Pererahval läheb süda soojaks ka siis, kui
endised õpilased ütlevad, et kooli võlu oli selles, et direktor tervitas hommikuti lapsi uksel.
Täismehed aga meenutavad, et koridoris polnud nurka, kus poleks ulakuse pärast seistud.
Paljudel on oma lugu ühest emotsionaalsest hetkest. Kooli mustim päev oli 9. oktoobril 1995. aastal, kui punane kukk sattus räästasse ja tuld võtsid maja katus ning juurdeehitis. Kaos oli täielik, kustutustööde käigus said
omakorda kannatada koolimaja saal ja klassiruumid, nii et õppetöö seisis nädal aega.
Anti Poolamets räägib siis ka, kui teeb soovijatele väikese ringkäigu. Kindlasti sellestki,
et pere leidis siit ühe väga salapärase peidiku.
Mõisa kahe korruse vahele mahub lausa kolm
meest. Unikaalsest salapeidikust polnud
selt siinsetel vilistlastel aimugi.
Palju on pererahvas kuulnud ka imestamist, miks nimetatakse koolimaja mõisaks.
Maja minevik ja olevik on olnud paljudele üllatuseks ja nii ongi üsna loogiline, et mõisamajas on üheskoos kodu ja klassiruum.
“See on seotud ajaloolase geeniga kui
oled hea ajaloolane, siis sul on oma muuseum.
Siis on missioon täidetud,” nendib Poolamets.
Nii on plaanis muuseumiosa veelgi laiendada.
Aukohust täita ehk polegi nii keeruline,
sest nagu ütleb Evelin Poolamets, on nad koos
majaga saanud endale ka perekonna. Kooselu

ilm-

–

nendega, kel Kulina hinges, kõik need inimesed, kes toovad ajaloo koju kätte. Nii on “koju” jõudnud ka omaaegse õpetaja Arnold Alliku reliikviad. “Lipp ja selle alus, mille talle
olid kinkinud õpilased,” ütleb Poolamets. Vähe sellest, alles on ka koolmeistri portfell ja
prillid.
Kui kodus on selline ajalugu ja reliikviad,
siis kas on ka kodukäijad
kohal? Evelin Poolamets
ütleb, et kohalikud küll
räägivad, et kuulevad samme, ka uksed lukustuvad
Mõisaaeda oli
iseenesest. “Aga mulle ütles üks teadja, et mõisatud laud, millel
koolis on nii tugev laste
nis tort. Siis mõtlesin energia veel sees, et kumküll, et issand, linnas mitused sinna ei tule.”
Nahkhiired küll. Mõisaei ütle naabrid isegi
valitsejale meenub lugu,
tere, aga siin on nad
kuidas neil polnud esimesel aastal mingit aimu, et
külalislahked.
See
nii
jagavad elupaika nende
oli ilus.
imetajatega. “Kui siia kolisime, hoidsime aknaid tuulutamiseks lahti. Ühel ööl kogesin alfredhitchcockilikku elamust,” alustab Anti Poolamets. Ta ööbis suures klassiruumis, välku
lõi ja nahkhiirevarje lendles ringi. “See oli nii
kummituslik, kui nad lendasid üle pea. Kui
nahkhiir mu voodisse lendas, siis hakkas küll
kõhe. Põgenesin ära, ma ei tahtnud koos
nahkhiirega magada,” nendib Poolamets
kaaselanikest rääkides. Nüüd ollakse harjunud, sest kui ühel mõisal on hobune, tõld ja
vilistlased, siis las olla ka nahkhiired.

kae-

troo-

