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Sissejuhatus
Minu vanaemal Aliise Vaasmal tiiitub 2003.aastal 55 aastat, mil ta tuli ViruJaagupisse koolmeistriks, tiinavu s.o. 2002.a saab 5O.aastat elatud praeguses kodus Kupna
t<icirohked, nii pole senini kiied riipes, istunud kodus,
vaid ikka t6ttab kas kuhugi koosolekule, kiilasse inimeste m[lestusi kirja panema v6i arhiivi
mitmesuguseid materjale uurima. Peale nende tegemiste on ta meile ikka soe ja helde
vanaema.
See minu teine kodu-uurimistcici rii2igib sellest, kuidas iiks praegu juba aastates
inimene on suutnud k6igega toime tulla ja endast n6nda palju anda.

viiljal. K6ik need aastad on tal olnud

Tri<i sisu koosneb 9 osast:
1) A.Vaasma iseendast

2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)

Pojapoegade mdtted

Endiste kolleegide miilestused
M.Diitsu aryamus
Intervjuu H.Taleniga
V.Petersoni meenutus
Endiste dpilaste miilestused
A.Vaasma juhendatud kodu - uurimist<i<ide nimestik

Killuke koolielust

Tod dnnestumisele aitas kaasa minu klassijuhataja, ka endine kodu-uurija Kirsti Notta.
olen tiinulik k6igile, kes ei pidanud raskeks ja saatsid oma arvamused.

Vanaema kirjutab endast
Lapsepdlv
"Kalendrileht naitas 1928.a 18.augusti. Piiev oli piiikselS6sane, talus veeti rukkivihke.
pollult rehetuppa kuivama. Koorma otsas vihke vastu vdffes tundis lapseootel perenaine Liisa
tikki valusid. Ta suutis kenasti vastu pidada ja koorem sai koju, kus juba teenija Tiina edasi
toimetas. Kodus siindis tiitar, Paasvere valla Muuga ktilas kohapeal arsti polnud, ligem
jaoskonnaarst asus Roelas. Kuigi ema vend oli hoiatanud oma 45-seks saavat 6de, polnud
naisel hirmu: "Ma lasen 3 arsti kohale kutsuda!" Aga tegelikult ei jSudnud tihtegi tuua. Ema
jooksis lihtsalt verest kuivaks.
Ristimistalitus toimus ema puustirki panemise aegu. Valgel ristimiskleidil olid mustad
lindid. Et ema nimi oli Liisa, siis tiitar sai nimeks Aliise. Isa jdi kahe v?iikese ttitrega;
esimesest abielust 7-aastane Aurelie ja mOnetunnine beebi. Ruttu leiti lapsehoidja Reihni
marnm4 kes oli m6isas peent peret kasvatanud. Rahni mafirma oli range: lapsetuppa ei
lubanud kedagi, isegi vannivett ei lubanud isal viilja viia, reiiikimata tooriietega tuppa last
vaatama tulla. Talutddd aitas teha teenija. Isa oli tol ajal 36-aastane, 2 naist matnud mees,
v?iga hea viiljaniigemisega, naiste pilkup0tdev ja h?iid hobuseid kasvatav talumees. Tookordne
seadus oli isale iisna iihvardav, kuna talukoht oli ema oma, piiritud I mehelt, 6ieti I mehe
sugulastele viilja makstud. Kui mina oleksin sumud, siis isal poleks olnud piirimisdigust.
Eeskujuliku hoolitsuse t6ttu ja tervena siindinud lapsena kasvasin kenasti, r66muks kdigile
liihedastele: isale, vanavanematele, onule.
Kui ma olin aasta ja 11 kuud vana abiellus isa kolmandat korda Ktiti mdisast proua
Carmen Stachelbergi dmblejanna Elfriede Pihkvaga. Noorik oli 3O-aastane paruniproua
soosik, kiiinud temaga koos 1,5 aastat ltaalias, dppinud saksa keelt, Itaalias itaalia keelt,
koolis vene keelt. Majapidamisoskused omandas praltiliselt mdisas, kus proua oli pannud
aastaks nn "wirtschafti" 6ppima: so<igikeetmisest serveerimiseni, peene pesu pesemiseni.
Kutsusime teda mammaks. Tema ema oli mdisas olnud 6 aastat kiimeri (aedniku) abi. Nii
kasvatati meil aedvilja palju ja mitmekesist. Mamma toimetas toas, 6mbles, vanaema Kadri
laudas ja pdllul. Mamma seadis uue korra: s66ma hakkasime teises toas, valge lina laual. See
oli kiilas, talus tavatu. N6nda kestis, kuni siindis mammal tiitar Marta. Olin siis 4-aastane.
Isa ehitas aganikust s<i6ginurga. Kuna valge laudlina asemel liiks kaiku valge vahariie,
polnud sririmisel eftlm niisugust hirmu plekkide plirast. Laual oli karahvin viirske vee v6i
kaljaga, klaas kOrval. Olin tisna viiike, kui Uidil kiilas olles tekitasin viiga piinliku olukorra.
Palusin juua tiidi soovitas iimbrist vett vdtta. Olin ehmunud: "T?idi, sa pakud mulle
seatoobiga juua!" Kopsik oli seisvast veest liiinud hallikas-pruuniks.
Olin vist kolmene, kui mamma ehtis mind jdulupeoks koolimajas: keeras mu
lumivalged juuksed paberituutudega lokki, Ombles kena riiti5idega valge kleidikese, valged
sukad, sussid. Olin pruunisilmne heleda naha ja juustega tiidrukundps. K0larahvas kiitis:
"Ktill ikka Siibri Liisal on ilus tiitar!" Vanaisa lausus elutargalt: "kes ta nii ilusaks tegi?"
N6nda vditis vanaisa marnma siidame. Kiilas ju tehti lastele riided ikka "kasvamise jagu"
suuremad, muidugi siis paistsin ma nukukesena teiste hulgas. Imelikul kombel ma mtiletan
seda riidesse panekut enne pidu: seisin tooli peal ptisti ja mamma kammis ning seadis mind.
Mamma dmbles endale keebi ja kaisid dhtuti papaga viljasid vaatamas. Ktlarahvas
tekitas niisugune maneer v66ristust ja mammat hakati kutsuma prouaks.
Et talus rahaga viilja tulla, rentis isa maad, kasvatas hinnalisi t6uhobuseid, talvel aga
k?iis iiksinda kahe hobusega Tudus metsa vedamas. Mamma seadis sisse majapidamisraamatu,
kuhu tuli kanda kOik tulud ja kulud. Mu elus on olnud rohkem kui kord aegu, mil on tulnud
liibi ajada uskumatult vtihese rahaga, siis ma mdtlen ttinutundes sellele viiikesele vihikule,
mille arvude kohta tehti iga kuu analiiiis. Mamma selgitas: "Kroon koosneb sentidest, pidage
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meeles!" Kuigi ma siis igal niidalal munade viimise eest kokkuostupunkti ainult I sendi sain,
ometi kogunes minulgi oma raha!
Jdukust meie majas polnud sest oli tarvis osta ka p6llutorimasinaid. Kuid me olime
konalikult s<i6nud: laual rohke aedviljaga viirske toit, maitsetaimedega viirtsitatud, lisaks
mitmekesine salat. Et mamma oli 6mbleja, hea maitsega, siis oskas leida kleidikese
kaunistamiseks detaile kena v<i<i v6i lipsukese niiol. Meenub, kuidas mu valgele Ohukesele
kleidile sobis vanaema rukkilillesinine pottmiitsi lai lint.
Isa oli meistrimees: tegi puutcirid, oskas masinaid remontida, tegi sOjaajal saapapaariga
valmis. Ta oli ttipne. Meenub, kuidas ta liha soolas: tiikid olid nagu joonlauaga m66detud.
Esimeses maailmas6jas sai ta riingalt haavata, nii et vasaku k?iega t6stis paremat, et
supilusikat suhu saada. Kui aga vasak kiisi 1944.a. s6jasuvel twbahunti jiii ja sdrmedest ainult
komparad j?irele jiiid, suutis ta kolhoosis hobuseid talitadaja noori viilja 6petada. Ka kiindis,
kiilvas nagu terve mees. Esiteks oli hobuste rakendamisega raskusi. Oppisin selle ameti ?ira.
Ma armastasin hobuseid ja nemad mOistsid mind, muid loomi ei tahtnud talitada.
Mdtlesin seni, et mu kirjanduslikud huvid piirinevad emapoolsest suguvdsast, aga
m66dunud suvel kiilastasin piirast 57 aastat isa 83 a detttart, kes andis lugeda mulle oma
kiisikirjalist luulekogu, mida tiiiendab praegugi, nii et pidin oma arvamust muutma. Isa
isapoolsed meessoost sugulased kdik
vennatiitred on lOpetanud Kunstiinstituudi
meistrimehed.
Mammal oli vali hiiiil, ma kartsin teda. Ta ei tukistanud ega v6tnud vitsa" viimast
ainult tihe kona ja siis ka asja eest. TAnini kaigub kdrvus, kui ma kiinkast alla ktilasse litksin,
h6ige: "Pea piisti, selg sirgu!" Oi, kuidas on seda n6uannet elus tarvis liiinud!" Ptitidsin
mamma kiitust iira teenida. Ta 6petas mind varakult tAhti tegema ja viieselt lugesin.
Mamma ja papa elu ei laabunud. Enne minu 6-seks saamist siindis poeg. Seegi ei
toonud kooskdla perre. Olin selleks ajaks liiinud vanavanemate ja onu juurde. Vanaema suri
1934.a. veebruaris. Miiletan tema viimaseid sdnu: 'oSinu piirast tahaksin elada. Tahan nii
aknast vaadat4 kuidas sa koolist tuled". Kahjuks ei j6udnud, aga enne surma laskis mulle teha
vatiteki, et mul oleks ttidrukuna tekk olemas. Vanaisa aina kiigutas mind p6lvedel ja laulis:
"Muru kasvab mulla peale! "Vanaema surm v6ttis vanaisalt elujdu ja sama aasta augustis suri
temagi. Onu oli andnud mu emale lubaduse, et kasvatab mu tiles, kui temaga midagi juhtub ja
isajuures elu keeruliseks ltiheb. Onu pidas s6na.
Mamma ja papa lahutasid ning piirast pooleteist aastast lahus elamist laulatasid kirikus
Liiksin
koju tagasi.
uuesti.
Koolis oli tore kiiia" sest dppimine mulle mingit raskust ei valmistanud, lugemine,
kirjutamine ja esimese klassi nOudmistele vastavalt arvutaminegi oli enne kooli selge. Koolis
oli raamatukogu, kust minusugusele jiitkus lugemisvara, see oli alles r66m! Isa oli tol ajal
hoolekogus ja ei pooldanud minu iileviimist teise klassi I klassi veerandi l6pus. Oigesti tegi!
Esimesed 4 klassi lOpetasin Eesti Vabariigi p?ievil. 6 klassi aga 1942.a. L6puaktusel iitles
juhataja E.Lang tunnistust andes, et olen tile aegade parim lOpetaja. Olin 6nnelik.
Kooliaastatest on enim meeles 1939/40 aasta 4 klass esiteks Soome Talves6ja ja
suure ktilma t6ttu. Raadiot polnud, aga ajalehte ostsime. Isa iitles: "Oh, oleksin ma noorem
mees, lfieks..." Teine raske stindmus oli l.miirtsil A.H. Tammsaare srrrn. Piiev oli
p?iikesepaisteline, aga hing nuttis. Ja siis juunis Punaarmee sissetulek. Talumehed kogunesid
tavaliselt poe juurde 6htuti, kui omnibussiga ajalehed tulid. Meeles on jutt kolhoosidest, kus
k6ik pidi iihine olema - ka naised. Ka 5.klass oli eriline. Koolis toimusid suured muudatused:
uus juhataja, ka uus eesti keele 6petaja. Pioneeriorganisatsiooni moodustamine. Olin Sklassis
pisikeste patsidega viiikest kasvu, klassis suuruselt 3. Meid pandi ritta ja minust alates ei
astunud pioneeriks keegi, kiill aga 6.klassis. Ega meiega keegi selleptirast pahandanud!
Ajaloos hakkasime NSV Liidu ajalugu ja maateadusest samuti suurt kodumaad 6ppima.
Juurde tuli vene keel. Kui varem saime tunnistused aastas 2 korda, siis ni.i0d 4. Kevadel oli
tunnistusel miirkus: "viidud ndukogude kooli 5.klassi", mitte 6-dasse.
l94l.a.1.mai Direktor kutsus paar niidalat enne maipiihi minu dpetajate tuppa ja iitles:
"Sina pead l. mail ptihadekdne kooli ees!" Seisin nagu soolasammas. Kuidas seda teha, kust
materjali saada - mitte iiks s6na! Direktori abikaasa juhatas koolis raamatukogu. Ta oli viiga
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s6bralik ja abivalmis kena proua. Liiksin tema jutule ja enniie tehtud saigi. K6nepuldi
pdrandale pandi kdrgendus, et mu nina ikka viilja paistaks. Ldkendasin ette kandes juuste
juurteni.
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Samasse kooliaastasse

jiii

ka mu paari luuletuse ilmumine seinalehes. Selles eas poisid
avaldavad poolehoidu tavaliselt patsist sikutamisega. Olin tipris iillatatud, kui 6.kl igavene
marakratt tuli mu juurde ja ktisis nagu piinlikkust tundes: "Kas sa tdesti ise kirjutasid need
salmid?" Kui ma jaatasin, vaatas mulle otse silma ja iitles: "Oled ikka tSesti eriskummaline,
kirjuta veel!"
Et isa oli ostnud esimese naise 6elt teise talukoha 4 km kauguselt Rajalt 100 tuhane
eest, millest 70 tuhat sai noore tdutiiku miiiigist, kujunes elu kahe koha vahel kiiimisekstdtjtamiseks. M6letan hobuste toomist Rajalt ja pdllult: mina nooruke tiitarlaps noore tiiku
seljas, 6de vana miira turjal. Takk oli pehme seljaga rahulik loom, meelitasin teda suhkruga,
mdnikord kommidega. Ta oli nii armas, et kannatas rahulikult mu ponnistused selga
ronimisel. Igal ajal oma miingud. Kui proovisin ka varsa selga ronida, viskas see mu
kivihunnikusse n6gestesse. Suvel tehti sigadele lauda taha 6ue aed. Uritasime kolmekesi ka
sigadega ratsutad4 sest ei tulnud midagi peale hirmsa seakisa viilja.
Kasvasin suuremaks ja kasvasid ka kohustused: mamma nSudis kevadest siigiseni
voodilinade kloppimist hommikuti. Tolmu piihkimise jiirel kiiis t6mbas s6rmedega tooli
pennide (seljatoed) vahed tile. Kui olin l2-aastane, pidin pesema kogu pere pesu: korraga oli
l0 voodilina, lisaks k6ik muu. Meenub, kuidas marnma tdmbas ndorilt isa valge stirgi ja
viskas vanni tagasi, sest suvise trioga mustaks saanud puuvillase siirgi mansetid polnud
vajalikult heledad.
Eriti raske oli heinaaeg. Olin kiimnene, kui isa ostis viiikese vikati ja olin osaline
heinakaarel. l4-aastaselt panin ristikut ki@asse ja hangusin timberliikatud koormast vima.
See oli eriti raske. Isa aga vedas 2 koormat kiitini ja ltiks ise teise koha peale heina tegema.
Unistasin 2.klassis juba, et minust saab 6petaja. Siis kiill klassij,rhataja kauni jaki
t6ttu: Spetajal olid kenad kleidid. 4 klassis tahtsin seda ametit juba ameti enda piirast. Olime
onuga arutanud, et tema v6tab koolitamise kulud enda kanda kui kodus ei toetata.
1942.a kevadel maikuus pani isa hommikul kell 3 hobuse rakkesse ja viis minu ja mu
pinginaabri Rakvere giimnaasiumi eksamile. Jiiime linna mdneks piievaks, sest isa ei saanud
ju hobusega p6llutiloajal linnas passida. Tegin eksamid hiisti, sain sisse, pinginaaber mitte.
Tagasi astusime 35 km jala. L6unaks j6udsime 20 km kdnnitud - Kulinale. Olime viisinud ja
ntiljased. Teadsime, et meie endine klassijuhataja Olga Peterson oli Kulinal kooli direktor.
Liiksime sinna kiillap ta meid kostitab. Ta vaatas meid ja ohkas: "Mul on kodus ainult
natuke leiba ja piima!" Sdime selle viimseni. Otrtuts j6udsime koju. Olin ldpmata 6nnelik,
oleksin tahtnud lennata!
Mu lapsepOlv oli l?ibi, oli vaja edasi minna. Meie maja asus kiinka otsas, teda
timbritses dunapuu ja marjaaed, sirelid. Kevadel kollendasid all varsakabjad, suvehakul
kullerkupud ja ptiiisusilmad, mida korjasime ja mamma kaunitesse vaasidesse panime.
Ptihapiievaks, kui valged laudpdrandad olid seebisoobadega (seebikeetmise jii:ik) heledaks
ktitiritud, panime erksa laudlina elutuppa lauale. Ptihapiieval ttiod ei tehtud, lauakatmine oli
pidulikum. Mamma toonitas, et talu on nagu tilluke mdis. Kardaf et ta ei mdistnud alati
piiratud v6imalusi. Awan, et potidis ka laste kasvatamisel saadud eeskujul toimida: mdisas
kasvatasid preilisid v66rad ja niisugune hellus oli v?ilistatud. Tema eesmiirk oli kasvatada
minust eeskiitt konalik ja puhas moraalindudeid k6rgeks pidav tubli ja arukas kodumajandust
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tundev tiitarlaps. Selle eest olen talle surmani tiinulik. Kogu suve olin unistanud taas
raamatute taha istumisest. Siigis saabus peagi ja mu lootused nurjusid. Mamma iitles: "Kes
siis sinu koha peal ttitile hakkab, kui sa linna l?ihed?" Koht oli minu ema oma, olin selle
piirija. Tdotegijat oli tdesti tarvis. Mamma ema niiEgutas: "Vaata, tal ju pruunid silmad,
niisugune salalik!" Valasin vaikselt kibedaid pisaraid, et isa oli mammaga tihel ndul. Isa dde
pahandas sellepiirast temaga vtiga. Jiiin stigisel veel kopsup6letikku. Sellel aastal sain kodus
tdelised oskused keetmisest, kiipsetamisest, pesust, aedvilja kasvatamisest, mis hilisemas elus
on marjaks iira kulunud. Nii et kokkuvdttes polnudki see aasta kaduma ltiinud. Kui 1949.a.
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..Mitte iihelgi teisel ttidrukul pole nii valgeks pestud ja
siigisel iitles Heino, mu tulevane mees:
kodus oldud aasta peale'
sirgeks triigitud pluusi kui sinul!", siis mdtlesin tollesama
eesmiirki' Kdik mu
Sain ka aru" et allaheitlikkusega ei saavuta ma oma elus
tulevikuunistused olid seotud edasi6ppimisega'
ei ki.isinudki luba, lihtsalt teatasin oma
Saabus kevad 1943. Liiksin omapiii linna' Ma
ju vahet! Olin hommikul esimesena
otsusest. Ega kodused uskunudki, et sisse saan, talv
kust tulen jne. Kui kuulis, et tegin
koolimajas. Minuga tuli r?iifima inspektriss, kes ktisis,
tuli naerulsui: "Tulge aga stigisel
eelmisel aastal eksamid, liiks tulemusi vaatama' Tagasi
kooli. eksamitulemused olid viiga head!"

Linnas koolis
linad, k6ih k6ik' sain kaasa
Siigisel ma liiksin. Kuigi minu emast jAid majja tekid,
tehtud leiba, siis ka 2 leiba' Ma
ainult iihe padja padjaptiiiriga ja oma seljariided. n too}s.oli
.touou.*u teha lastud tet<t ja onult
voodipesu, rAtikud aitasid hiidast
polnud 6nnetu:
9a1dud.
ei ajanud pea- keegi. Kui tulid muhvid moodi, v6ttis onu oma
i511". oli s6jaaeg ja
"rrn.t
eest sain turult osta
jopelt krae ja ma sain muhvi. onu laskis viina ajada, miiiis, saadud raha
eest hoolitsejaks' 1944'a' talvel
vajaliku pesu, sukad ja muud. Kasvasin iseseisvaks enese
Tulin koju' Sakslased olid
majutati saksa sdjavdehsed koolimajadesse, oppettio seiskus.
pesu. Mamma lubas' Pesu pesin
korteris. Nad soovisid, et tasu eest pestaks ia triigitaks nende
tekke jne' Mulle ei jagunud
min4 3 piieva nadalas: iihe oma peiele, Z satsUJtele. Tasuks anti
Ta kinkis mulle suure
midagi. L6puks allohvitser vabandas: 'oMe ei teadnud olukorda!"
viirvis jiirgmisel siigisel s?irgi
villase meestesiirgi, siidisukad ja sdrmkiibara. Korteriperenaine
ning
ja 6mbles sellest kleidi. Ema allesjiiiinud kosttitimist ja kleidist sain niigusad riided
pani
v6id,
tegi
ptitti,
soolas liha
mustast kleidist 2 moekat koolip6lle. Onu tappis sea,
Ta oli elukutseliselt 6mbleja, tegi
kottidesse jatru. Meie naabritiitrest perenaine t;gi s66gi.
mulle kauneid riideid I 98O.aastani.
avati taas
polnud unustanud oma eesmiirki: saada dpetajaks' 1945'a'-.15'miirtsil
Ma
-oi.*ju,.
mu paljud
Seminar. Keskkoolist oli vdimalik iile minna' Mina nagu
nafo"re
Opetajaid oli tarvis, pealegi voisin
klassikaaslased valisid seminari. Opetaja-amet oli au sees,
peale muutus eesti keele opetaja viiga
saada iisna pea ennast ise elatama-Mu sooviavalduse
"Mis teist saab' lihtne
nukraks. Ta ptiiidis veenda, et minu koht pole seminaris:
iilikooli eesti keelt 6ppima, kirjutada,
kiilakooli6petaja. Tarvis on l6petada keskkool,
juurde mind opetaja Maalmann viis:
kirjutada!" olukorra piiiistis direktor v.Raam, kelle
..v6ib-olla tahab neiu toesti opetajaks saada!" v.Raam tuli ise ka ole seminari direktoriks.
Motlen ikka oma opetajale'
Tegin koolis haid kirjandeid ja luulekonkurssidel sain auhindu.
kirjutamisel. Oma valikut pole ma kunagi kahetsenud'
kui osalen Vinni vallast
Ta oli tiksik, tarvis oli suvel
1945.a. kevadel liiksin loplikult onu juurde elama.
pidada ja polnud voimalik
heinateol, rukkil6ikamisel, rehepeksmisel. reenilat ei tohtinud
tulid viia, talud olid alles veel'
makstagi, kuna minu koolitamis. kul.rd pidi tasurna. Normid
Inimeste kadumised
S6da l6ppes. Noor inimene on ikka pisut muretu, lootusrikas.
Leegionist naasis, ei julgenud
muutsid ktill ettevaatlikuks. Kui 1944.a. mu naabri noormees
mind juba l2-aastaselt saatnud
minna valda dokumente muretsem4 palus mind. Mamma oli
siiamaani' Sain ka naabripoisile
valda igasugu asju ajama. Harjusin julgelt tegutsema. Kasuks
dokumendid kiitte, millega hiljem passi sai'
Kiiisin seminari eelviimases
1947.a. kevadel levis kumu, et leer on viimast aastat.
202 leerilast, lehel niipalju
klassis. Suur osa meist, kiiis sel kevadel leeris. Simunas ol\
triikituna n?iha. Sain Tallinnast
nimesid pole koll kirjas, aga egakbik tahtnudki oma nime
toimus kirikus, leerimajja me
tiiikalt kleidiriide, kinlad. s-ee oti omaette siindmus. Leeriopetus
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ei mahtunud. Meie klassi muusikamees Olav Raie, hilisem koorijuht, laskis hommikuti orelil
kdlada valsse ja tangosid. 50 aastat hiljem oli kuldleeris 13 !
Noorus - see on s6pruse, armastuse aeg, olgu ajad, missugused tahes. Tunded tekivad
il,ka. 1944a. septembris juhatasin taganevatele leegiontiridele teed. Uhega neist jain silmitsi.
Ta piiiises koju. Arenes s6prus, kohtumised katkestas 1947.a. tema arreteerimine. Sellest sain
teaG 134g.a.29jaan, kui mu kooliaegne perenaine t6i temalt kaardi, mis oli posti pandud
Vorkuta vangilaagrist. Imelik, et eesti tagasihoidlik inimene oskas ka k6ige hullemas
olukorras ilu niiha sellest r66mu tunda: " ... ka siia on lOpuks suvi sisse murdnud, tundra on
kaetud rohelise vaibaga, mis meenutab suvist viljap6ldu... ja iile rohelise tundra upuvad
uduvinesse v6natud itusad Uuralid" (kin 22.07.50.a.). Ega s6jajlirgsel ajal olnudki turvaline

kiiia noorel tiitarlapsel iiksinda 6htu hilisel tunnil, kiiisime koolis ka 6htupoolikuti. Nii oli
armas, kui su saatjaks tiihistel talveohtutel oli meeldiv klassivend.
o'suurpuhastus": NKVD sdelus viilja 6pilasi, kellest nende
l947.aastal kais seminaris
arvates ei voinud saada n6ukogude Opetajaid. Meie klassist k?iisid aru andmas Vilma Teetlaus
ja mina. Vilma isa oli olnud Punaarmee ohvitser, agamaad oli liiast, nii oli temagi kahtlaste
titj*. Ka meil oli kokku maad iile 40 ha, 30 ha oli ju piir, mis v6is olla. Ei tea, kas piiiistis
see, et olin "onu laps"? Igatahes kooli ma jiiin. Klassijuhatajat ruumi ei lubatud, ta ootas
koridoris. Kui me viilja tulime, kallistas meid k6vasti. Peab iitlema" et selles nn n6ukogulikus
seminaris olid ju Opetajateks inimesed, kes hariduse saanud Eesti-aegsetes koolides, vtihemalt
minu ajal. Nende arvates pidi dpetaja olema arukas, m6istev, aus. Et me n6nda kahepalgelist
elu pidime koolis elama - ega nad vist algul seda isegi uskunud. Kui seminat avati, siis pidi
Opp-aeg olema 5 aastat ja andma kutse 7-kl koolis Opetamiseks, aga 1947.a. siigisel ilmnes, et
meie oleme viimane kursus, V viidi terves koosseisus Tallinna Pedagoogilisse Instituuti. See
tiihendas, et tuli selgeks saada k6ik metoodilised ktisimused, anda praktikatunnid ja kevadel
ja
teha riigieksamid: eesti keeles 2,vene keeles 2,matemaatikas 2, pedagoogikas, marksismis
veel septembergi koristasime,
eksamit"! Enne kooli algust
pioneeritoos, nii et
piieval
kesk
remonditoid teatas meile
seminari hoonet. Uhel
iemontisime koolimaja
lugupeetud opetaja Mari Kull, et viimane kursus liiheb pooleks, kuna Haridusministeeriumi
konaldusel peab avama vanempioneerijuhtide klassi. Et viiljastpoolt dpilasi ei flrlnud, siis
tema pidi
peab kohapeal asja lahendama. Mari Kull hakkas nimesid kirja panema
ja tema
aega
tund
solvunud:
jiiiima
Mari
oli
ainult polnud iihtki soovijat!
klassijuhatajaks
jdudis
2l-nr,
lahenduse: paneme kdik nimed kirja! Kui nimekiri
p-.b
-toiipr "po"i kinni. Leidsime
sain
23.oktoobril:
p?ievikus:
'Neljapiieval,
uilu;u kdik! Olen kirjutanud oma isiklikus
viimasel biiroole. Vanempioneerijuht peab olema
ankeedi homme koosolekule
komnoor!" Juurde tuli oppeainena pioneerit6<i, mida dpetas Pear Rootalu. Ta riiiikis meile
sellest, millega omal ajal tegelesid noorkotkad ja koduttitred. Ega ta seda otse tielnud, aga me
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teadsime seda isegi.
1948.a. kevadel l6petasin

kooli diplomiga "algklasside 6petaja - vanempioneerijuht"
Kohti oli iile vabariigi. 6pilased pandi hinnete j?irgi ritta. Esimesed said tdokoha valida,
tagumised mtiiirati. Sain valida. Arvasin, et Viru-Jaagupi on sobivaim: 20 km onu juurde, 15
km linna. Kena keskus. Minu algkooliaegne koolijuhataja oli teinud avalduse, et soovib mind
tddle. Koju? Oh ei! Seminari direktor imestas: "Ainuke, keda kutsutakse, ja ei soovi!"
1966.a. sain teisegi diplomi Tartu Riiklikust Ulikoolist, mil omistati mulle filoloogi,
eesti keele ja kirjanduse 6petaja kvalifikatsioon. Seekord kaugdppes. 1948.a. suvel pidime
tddtama pioneerilaagris. Miiiirati Ktismu. Ilus suvi, meri, mtinnimets, noored koos! Lastega
klappisin hAsti. Siiski tumestas seda laagriiilema teade: "Teid ei kinnitatud 6petajaks.
faadrileht polnud korras!" Tean, ei isal oli tegemist kulakuks tunnistamise aegu, aga minu
teada likvideeris ta ohud hobuse miii.igist saadud rahaga. Ei julgenud haridusosakonda minna
ja kutset ka ei tulnud. Ldpuks augusti keskel tuti siiski miiiiramise ktiskkiri. Arvan, et
koolidirektorit oli sellest ka informeeritud, sain tema hilisemast kiiitumisest aru.
Oli loppenud eluks ettevahnistav periood. Piirast kooli ldpetamist pdletasin oma
kaustiku luuletustega, on siiilinud piievikus tiks mdttemdlgutus, mille lugemine viib tagasi
lapsepdlve, koju.

Kodu
Piieva viisimustetina j alus,
astun liibi kastemiirja maa.

Ohtuvaikus asub juba talus,
armsaim k6igist mulle ta!
Lagund rehetare, aidad hallid,
lzingu vajund lauaotstest aed.
Kdik nad tihteviisi mulle hallid,
ei neid meelest kustutada j6ua aeg.
Kapsaaia taga karj akoppel,
eemal rohtukasvand Niidiorg,
iile kiila paistev miiekuppel,
luitund pritsikuuri torn.
P6llud kivirohked, paesed,
Alutaga asuv heinamaa,
viljad enamjagu ikka vaesed,
uudismaa j ?ii hoopis loomata.

kodu-

Olen dpetaja
Mu lapsepdlveunistus on tiiitunud: olen kutsega 6petaja, mul on t66koht ja kindel
sissetulek, mind ootavad klassis dpilased. l.sept. 1948.a. astusin esimest korda Viru-Jaagupi
kooli III IV klassi ette nende klassijuhatajana. Ainetunde oli 25, peale selle tiiis
vanempioneerijuhi koht. l.oktoobril olen piievikus kirjutanud, et sain vallamajast 538 rbl
vanempioneerijuhi t66tasu % augusti ja septembrikuu eest, koolist aga 511 rbl. Sattusin viiga
m6nusasse kollektiivi: 53-aastane direktor Voldemar Raud, kes armastas tsiteerida Schillerit
saksa keeles ja PuSkinit vene keeles. Ta iitles, et tal on viiikesed silmad, aga palju n?ievad.
V.Raud oli psiihholoog. Vanempioneerijuhi koht tekitas alevikus kui ka lastevanemate seas
v66ristust. Et mind v6ib usaldada, n?iitas direktori jiirgnine samm: 2.nov. oli lugupeetud
Klammeri talus perenaise siinniptiev. Direklor iitles mulle hommikul: "Ohtul liiheme Helmi
Klammeri stinnip?ievale, Heino Vaasma tuleb ka!" Puiklesin vastu, sest ma ei tunne neid jne.
Direktor tegi selgeks, et k6ik on korraldatud. Liiksin ja j?iin selle pere alaliseks kiilaliseks.
Umbruskonnas aga haihtusid igasugused kahtlused: kui inimene sobis niisugusesse perekonda
direktori seltsis, siis ei mingit kahtlast viirvi! Olen mOelnud,kas tiinapfleva tilemused oskavad
oma t66tajaid ndnda kaitsta, kas nad tahavad kahtlen viiga. Kui 1950.a. siigisel 6petajate
pere suurenes, kadusid usalduslikud jutud. Mis riiiikida siis veel aastatest piirast l95l.aastat,
mil dir. Raud vabastati ja jiieti isegi ilma pensionist. Seoses V.Rauaga meenub tema
60.stinnipiiev. Ta istus laua otsas ja kiirustas, kties meie kingitud h6bepeeker: "V6tame ruttu,
vdtame ruttu, aega on v?ihe. Mustlane iitles, et elan 60 aastat!" Ja t6esti, see oli juunis, augusti
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algul ta uppus.
Tiihelepanuviiiime dpetaja oli 49-aastane niiiid juba legendiks saanud Ida Soone - aus
ja delikaatne kolleeg, kelle usalduse ma vditsin. Ta titles mulle, et peab elama nagu hiir urus,
sest ta oli Venemaalt valja vdidelnud vennapojad, kelle ema oli kiiiiditatud ja isa arreteeritud.

)

Suurepiirane pedagoog, kultuuritddtaja
niiite- ja tantsujuht. Ta pani hommikuks kella
ja
riietuma hakata seni t<i6tas 66 hbi pisikese lambitule
siirisema, et teaks, millal pesema
valgel. Ta riiiikis mulle: 'oMdtle, annan ajalugu ja konstitutsiooni, viimases lauses: "Iga
liiduvabariik v6ib alati soovi korral viilja astuda!" Eks iiks naaskel ktisinud, miks me siis
ometi viilja ei astu? Sattusin segadusse, olukorra piiiistis Opilane Ants N6lve: "Loll, kes siis
heast asjast tira titleb!" No seal peres usuti seda "Head asja" k6ige viihem! Saime ja jiiime
suurteks s6pradeks l6puni. Kui hing oli haige, vdis alati Ida poole p66rduda. Ka r66mu tahtsin
k6ige pealt Idaga jagada. Ka k6ige stigavamal seltsimeeste ajal oeldi ikka austavalt "preili
Soone".
Oli aeg, mil kdige kiirema "tiihelennu" v6is teha teisele niipuga niiidates v6i 6elat'
kriitikat tehes. Nii sattus ka 6p. Soone l6dgi alla. Terve keskkooli saal vakatas, kui 1952.a.
Opetajate piievadel k6nepuldist 6p. Soonet materdati. Sama jutt ilmus ka "Punases Tiihes".
Vaatasin: Ida istus, selg sirgu, aulas. Ta teadis, et laimu ei usu keegi, kes teda tunneb. Onneks
ei juletud siiski teda Opetajaametist lahti kangutada. Tema tddtulemused olid silmapaistvad ja
kogu lai iimbruskond austas teda.
Kogu elu piihendas teistele: koolitas venna advokaadiks, aitas kasvatada vennapoegi,
aga lOpuks ei jatkunud tema jaoks ruumi mujal kui Iru vanadekodus. Ta puhkab Viru-Jaagupi
surnuaial. Kooli saalis tema sarga juures s6na v6ttes tundsin r?inka kaotusevalu.
Vanim meie seas oli 73-aastane Mart Komet. Mart oli pastori puudumise t6ttu
piihaptieval kiriku6petaj4 t<i<ipiieval aga koolis 6petaja. Kord partorg riidles minug4 kuidas
mina niisugust olukorda luban. No mis lubaja vdi miiiiraja mina olin? Mart armastas
dpetajaameti kohta <ielda: "Leib on valge, aga valus siitia!" Kui ta Arukiila koolis oli, siis
laskis oma Anul rohkesti kooK kiipsetada ja andis poisile, kes teiste kaasaleibu ntippas,
k6hutiiie. Ka olevat ta kandnud kaasas kompvekke ning ldikas killukesi tunnis viiga kiiretele
arvutajatele! Armastas kabet miingida. Ta ptiiidis kosjasobitajat miingid4 kuni direktor kiisis,
kas ta ise vdtaks minu, kui oleks noor ja vaba mees. Mart vastas:'olga naks!" Ndnda ta kiitis
mind kiilas ja tuttavate ringis, et asi lausa nalja tegi. Ristimiste ja kirstupanekute kohta Otles,
et rumal oleks iira 6elda, kui vedruvankriga jiirele tullakse, piirast kena naps ja hea k6hutiiis
pakutakse. Opetajate toas valitses tasakaal: 3 vanemat ja 3 noort koolmeistrit. Agnes Karik oli
Naiskutsekooli haridusega meeldiv 24-aastzne neiu. Tema aastast poega kasvatas ema. Otsisin
ta 3 aastat tagasi Piimus tiles. Agnes tegi toredaid kasitdid, kuid dpetajaamet ldppes tal
kevadel. Agnes meenutas oma kenas kodus meeldivat Viru-Jaagupis veedetud aastat.
Heino Vaasma oli samuti 24-aastane, kel seljataga 1,5 aastat Eesti Leegioni, elanud
tile 30.nov 1947.a. ema m6rvamise ja vara r66vimise. Tol Shtul jAid alles ainult riided, mis
seljas olid. Isegi kardinad v6eti akende eest. Oli veel talude aeg. Lisaks 6petajat6<ile tuli
kiinda ja kiilvata. Onneks tuli appi sugulane Terese Vilu, sest laudas ootas talitamist 4 lehma
ja teised loomad. Noormees Opetas koolis matemaatikat, ftiiisikast, keemiat ja kehalist
kasvatust. Ta muretses koolile riistvdimlemise vahendeid, isegi rriribaspuud, tegi ise
harjutused poistele meisterlikult ette. Malemiing oli koolis ja alevikus hoos. II jrirgu
maletajana ja laskjana osales mdlemal alal vabariiklikel v6istlustel. Et niiitemiingu tehti VJaagupis heal tasemel, siis m?ingis temagi aastaid niiiteringis. Uhe tilevaatuse jiirel tegi
Rakvere Teater ettepaneku tulla teatrisse kutseliseks niiitlejaks. Tema peaaegu 9 aastat
kestnud pedagoogiametile tegi l6pu haigestumine tuberkuloosi.
Olin iisja 2O-seks saanud tiiis energiat ja soovi Opetajana end teostada. S6braliku
kollektiivi tugi oli tuntav. T66ks olid vabad kiied. Minu juhatada III IV klassis oli pilt
mitmekesine: tasastest ttidrukutest viimaste riiblikuteni, kes ei seisnud pudelis ega purgis.
Esimestest hetkedest peale saime imelikul kombel kontakti. Ma ei ole valju hiiiilega ega
ptii,idnud ka kunstlikult t6sta, v6ib-olla see sundis pingsamalt kuulamq aga klassis oli kord.
Mtiletan sellest aastast paari hetke: tulen klassi - valitseb haudvaikus, aga Sergei seisab klassi
ees, piiksirihm iimber kiie. Mida teha? Ptitian v6imalikult rahulikuks jiiiida: "Miks sa nSnda
siin seisad?" o'Meil tuleb klassijuhataja tund ja nemad mdtlevad kiiratseda!!!" Aga sama
Sergei kiigardas tunnistuse peos kokku I veerandi l6pus, sest midagi seal ei meeldinud.
Vestlesime. Sergei tdi uue veemadi algul triigitud tunnistuse tagasi, aga paberikortsud ju j6id
alles. Leidsime, et me v6ime siluda pahategude jiilgi, aga armid jiiiivad ikka alles.
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voodi k6rvale, sinna
Piiris omaette korterit ma ei saanud. 6trtut panin toolid perenaise
jaoks'
tegin aseme. Perenaine tegi s66gi. Olin ainult t66
koigil mitte kdige paremini ei liiinud,
oigekiri
Sel aastal oli IV klassis 6 eksamit. Et
kell 8. Paljud olid 3 ja enamgi km
tegime jzirelaitamist. Laste soovil olid lisatunnid hommikuti
tulemus'
tu:rrg.rr"tt, aga kohale nad tulid. vaeva tasus eksami suurepiirane
jai kgiiditamine ja kolhooside tegemine. Ka.meie klassist viis iihe
Sellesse
minn4 mida tielda? Aga lapsed
tiitarlapse Ilme Vilu teekond Siberisse. Iiuidas kiill klassi
lihtsali istusid uue veerandi esimeses tunnis vaikselt, ei iihtki ktisimust!
Kui 6ppetunnid toimusid kindla programmi alusel, siis pioneeritdii konaldamine
..hundid oleksid soionud ja rambad terved". Ei saanud poliittundi'
n.udis patju m6tlemist, et
laulsime, oppisime nlidendeid ja
koondusest teha. Matkasime, tegime maastikumiinge,
osa vdtta ka mittepioneerid' Neid
konaldasime kabetumiire ka laudadega pidusid, kust voisid
tegime sellegi' Ida
oli rohkem poiste seas. Kui tuli konalius nukuteatri organiseerimiseks,
peaniiitejuht oli melg endine opilane Ferd'
Soone lavastas, n?iidendid saime Nukuteatrist, kus
ja kool", "okasroosike"' VSitsime
Veike. Ilmavalgust niigid "Masake ja karu", "Lumehelbeke
tegime nukud ja nende
karika. Nukud valmistasime ise: 6petajad tulid piihapiieviti kokku,
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kostiiiimidki.
luges pioneeride arvu
Aeg liiks karmimaks. Inspektor tuli kooli, v6ttis klassis piieviku,
ja kaelariittidega 6pilased. Olin selleks valmis. Omblesin vanadest loosungitest
tagavarar?itikud. Jaotasin need vajaduse korral viilja'
morse'
Meie pioneerituba oli rajoonis parim: Heino vaasma tegi suured tabelid
juhendamisel
6p. Laua
teemiirkide jm oppimiseks. Tal oli ilus ehtekiri. Pioneerid valmistasid
piorreeridele vajaliku:
suure panno seinale pioneeride piievast. Kogusime mappidesse
kabe{ilesandeid jm'
liihinaidendid, tarkused, nouanded ajalehtedest, ajakirjadest,
-tunai,
g
mida kiill peale minu keegi ei teinud,
Et vanempi*."rij"ttt pidi t6ol olema
k6itis.
siis oli toesti aega m6elda organiseerida tegevust, mi1 lapsi
iitirikest aega ka asjaajajl
tiiitritt
Et pisutki lisaraha ,*au, tunde eI iattonut, riir
2 nadalat. Sellest ametist veel
kohuseid. See rotivis p.rhkor", sest asjaajajai oli puhkust ainult
Ees ootas aasta-aruanne ja
niipalju, et 1953.a. l.iets olin 4.asjaajaja sel *JOl. teadmisteta.
aastat t6ol, pealegi pidas
eelarve, valmis pidi olema 3jaanuariks. Direktor oli samuti esimest
T?inutundes m6tlen tollase
o* prrl*i. Istusin vana-aasta 6htul koolimajas paberite taga'kiilaliste
seltsis aasta viimast
Kulina kooli direktorile Arnold Allikale, keda ma-ei lasknud
ja tegi asjad selgeks, et voisin
6htut nautida vaid aina helistasin ja kiisisin. Ta oli kannatlik
Pean otlem4 et Arnold
t6esti 3jaanuariks vajalikud dokumendid haridusosakonda esitada.
iile saada'
Allik oli inimene, kes heatahtlikult aitas mul mdnigi kord kitsaskohtadest
iihes kohas
v6i-kaua
ei
Nii komsomolikomitees kui ka parteikomities leiti, et inimene
et kesine ttidtaja' Et
teenida see tiihendab: tuleb edutada, muidu arvatakse,
Kord olin jiille t6esti
komsomolikomitees oli suur liibijooks, siis alailma nappis seal totitajaid.
nad vdivad ikka ilma minu
hadas selle edutamisega, otsisin abi II sekretiirilt. Ktisisin, kas
ei juhtu midagi, ainult palus,
nousolekuta iimber tdsta. Too vastas, kui ma nousolekut ei ann4
pinnal tekkis lgl2.ajaanuari
et ma tema arvamust ei avaldaks. Tdsisem lahkarvamus sel
juurest,
kui bussipeatuses ootas meid
alguses. Tulime H.vaasmaga 2iaan 6htul minu onu
direktor, et suure uudisega tillatada: mind on m?iiiratud Aaspere Lastekodu-dppealajuhatajakl!
asendusdpetaja
Et oli avalik saladus meie abiellumise kavatsus, siis vaasmal v6imaldatakse
kuidas siis Jaagupi kool meieta
koht V6ipere koolis, kus matemaatik dekreedis. Tundsin huvi,
vSib direktor t?iiskoormuse
hakkama saab? Haridusosakonnas oli arutletud, et pool aastat
tti6d. Teatasin osakond4
tunde anda ja 6p. I.Laud teha oma tti6 kdrvalt ka vanempioneerijuhi
juhataja
oli sanatooriumis ja asetiiitja
et minu n6usolekut ju pole ja seda ma ei annagi. Ho
et taolise korraldusega ma ei
titles, et ministri kiiskkiri on juba homme minu l-aual. selgitasin,
poliitosakonda
lepi ja kui minust tahetakse Jaagupis lahti saada, siis l?ihen traktorijaama
ju
siin' Vastuseis oli
oli
komsomolitotia tonatOama, aga rilit rnu ei tahku. Heino Vaasma kodu
Oja. Seletasin oma loo iira, ta
terav. S6itsin Tallinnasse ministri jutule. Minu arvates oli see
Seda ta ka tegi' Aastaid
m6istis ja iitles, et ei teadnud tagamaid ning lubas kaskkirja ti.ihistada.
oli ministeeriumi poolt
hiljem kohtusin selle haridurorukorrrru aaatiga viru-Jaagupis, kui ta
11

miiiiratud kooliaedu kontrollima. Ta imestas siiralt: "Teie olete ikka Viru-Jaagupis!" Aastaid
tuli m6elda, kuidas peiAseda jfiekordsest "edutamisest".
Kui inspektor Tepp arvas, et mulle sobiks inspeklori amet, siis v6ttis aega, et selgitada
- ma olen sellega rahul, mis mul on,1968.aastal otsiti uut direktorit iisna liihedal asuvasse
kooli. Kui kaadriinspektor mulle sellest riiiikis tundsin heameelt, et kandsin oma teist last. See
viilistas t6sisema jutuajamise sel teemal. Praegu muigan nendele pakkumistele m6eldes, mis
ulatusid komsomoli juhist suure kooli dppealajuhataja ja direktorini viilja. Mulle tSesti sobis
see kiilakoolmeistri amet, mida natuke halvustavaks mu keskkooli eesti keele dpetaja pidas.
Oma 44 t<ioaastast olin 9 vanempioneerijuht-5petaja, l0 dpetaja ja 25 dppealajuhataja
vtiheste tundidega. Oppealajuhataja olin 3 kord4 viimati veel pensionipdlves.
Missugune to<ipost k6ige enam rahuldust pakkus? Vanempioneerijuht olin ilma muude
muredet4 noor ja k6rge eneseusuga: ma suudan ja teen. Opilased innustusid ettevdtmistest,
polnud sundust. See oli kiill poliitiliselt maal vtiga raske aeg: mida tundis lapse stida kui
kodust viidi lehm, keda olid silitanud ja kellele leiba viidud, kui vanemate must mure varjutas
piiikeselise ptieva. Sel perioodil pidin suutma natukegi igapiievahallusest neid vtilja viia.
Polnud harv juhus kui ttidrukuke tuli mu juurde, pilris kiilje kSrvale, pistis k?ie pihku ja vaatas
lihtsalt otsa, mdnigi kord veekalkvel silmadega. Olin 6nnelik, et suutsin usalduse v6ita, et
elasime iihes riitmis.
Opetajana to<itades olin ka klassijuhataja. Oma ainet ma enda arvates tundsin ja
6pilased ei jiiiinud hafta jiirgmistes klassides. Sundus tekitab tdrgel Tundi alustasin: "Tana
6pime, teeme endile selgeks... Arvasin parema olevat, kui 6pite, tehke jne Pidasin kindlat
arvet puuduvate t<iode iile mitte kahtede kirjutamisega, vaid lihtsalt nende iirategemisega.
Tulemusi oli mitmesuguseid: oltimpiaadivdite ja ka mitteedasijdudmist. Enesetunnet tdstis
Silja Savim?ie v6it vabariigi emakeele oliimpiaadil. Teda ja juhendajat autasustati Tartu
Riiklikus Ulikoolis. V6istelda suurte koolidega on raske, sest dpilaste valik vaike. Uks
Opilane ei suuda silmapaistvalt esineda nLe 2 3 aine., tulemus jeidb keskpiiraseks, mis ei
rahulda dpilast ega kooli. Tundsin suuremat rahulolu bpilastepoolsest tunnustusest kui
Olemuste kiitusest. Siidame tegi soojaks hiisti dnnestunud eesti keele eksam, mille jtirel klass
arvas, et valime jiirgmisel aastal ka valikueksamiks eesti keele, siis me ei lcuku liibi! Opetaja
vajab teadmist, et dpilased teda usuvad. Alles ameti aja alguses juhtus minu jaoks meeldej?i?iv
lugu: olin kuskil iira ja mind asendas tolleaegne Oppealajuhataja 5.klassis. Jiirgmisel piieval
tunni alguses Valduril kasi piisti: "6petaj4 kuidas kirjutatakse oogrammofori' ?" Kirjutasin
s6na tahvlile ja poiss noogutas: "Tal oli ikka 6igus!"
Raske on klassi iihte jalga kiiima panna, sest alati on keegi, kes m6tleb teisiti ja
kehtivaid nonne piitiab eirata. Esimesel trioaastal oli mul t6esti riiblikuid. Igaiiks tahab
tunnustamist ja klass koos ka! P0iidsime klassi ilmet paremaks muuta. Kui siis teistest
klassidest tuldi vaatama, oldi ttihtsust tiiis! Kui me 6. klassiga avalikku pidu rahvamajas ette
valmistasime, arvas tookordne Oppealajuhataj4 et vaevan nad liiga iira. Ei midagi. Tegime
seda ka S.klassis. Ainult ulakusteks ei jii:inud aega. Aga missugune elamus nii lastele kui ka
vanematele! Mul on Onneks juhtunud tegusad dpilased liibi aegade. Neist aegadest meenub
veel iiks lugu: lamasin kodus haigevoodis ja veerandihinded kandsin koju toodud piievikusse.
Opilastega enne hinnetest ei saanud r?iiikida. Uuel veerandil ktisisin, kas olid arusaadavad
kdik numbrid. Toomas iitles, et tema kirjanduse hinne oli eksitus, nimelt oli 5. Niisugust
hinnet pole dppeainetes temal kunagi olnud. Tuletasin talle meelde, et ta luges vabatahtlikult
suure "Kalevipoja" liibi, vastas hiisti. Poiss vastas: "Aga ikkagi..." Aastate taha piiludes
meenub nii m6ndagi, ikkagi hea, raskusi nagu polnudki. Ometi oli neidki, mdned sundisid
m6tlema, juurdlem4 vaeva n?igema, kuidas lahendada, vaevalt alati parima leidsin.
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1957.a muutus V-Jaagupi kooli keskkooliks, sai minust dppealajuhataja. Miiletan,
kuis direktor Taremaa tuli meile koju seda uudist riiiikima. Ega ma vaimustuses olnud, aga
abikaasa, kes istus samas, arvas, et mul oleks aeg edasi liikuda t06postil. Ega ma seda to<id

Kui

tundnud, ainult teadsin, missugune 6ppealajuhataja kiill olla ei tohi. Ma olen igas liinis usin
6pprja olnud ja nii ptitidsin rajooni tuttavatelt vilunud direktori asetiiitjatelt v6tta, mis v6tta
andis. Olen alati olnud seisukohal, et koolis peab valitsema vaba too6hkkond. Kui dpetaja
liiheb iinitunult klassi, mis head sealt v6ib tulla? Klass nagu merelainetus voogab sulle vastu.
Opetajate kiilastatud tunnid arutlesime omavahel vdi siis ka direktori juuresolekul, leidsime
koos head ja vead ning edasiminekuks teed. Uldised puuduj?iiigid tulid kiill koosolekule,
nimesid nimetamata. Kiill aga piitidsin eeskuju viiiiriva tuua kdigini. Palju uneta 6id veetsin
mdeldes, kuidas iiht v6i teist iilesannet serveerid4 et seda mdistetaks ja teadlikult toimetaks.
Eks meiegi peres olnud erinevate iseloomudega pedagooge ja inimlik omadus on ikka ptiiida
kergemini liibi saada. Kuulasin alati k6ik vastuviiited iira kuid jiiin vajalikult kindlaks
rahulikult: nii on tarvis ja nii teemegi. Piiiidsin kdige sellega toime tulla; mida ndudsin
Opetajatelt: esimesena tegin ettekande lastevanemate rahvaiilikoolis, dpetajate pedagoogilisel
konverentsil. Kui n6uti, et dpetaja peab oskama kitsasfilmi niiidata kiiisin sealgi kursustel iira.
Ktillap see aitas mul toetuda kolleegidele, kes ei n?iinud minus ainult ktiskijat, n6udjat, vaid
toetajatja tegijat.
Ka 6pilastega suheldes piiiidsin selgitada, et dpetajad iiksinda laste abita ei suuda
vajalikku korda saata. Et mul oli vlihe tunde, siis k6ik klassid ei olnud iihtviisi k?ies. Uhes
palju tunde, palju arutlusi. Kord oli WC
S.klassis andsin nii eesti keelt kui ka ajalugu
aknaklaas iira killud topitud potti. Riiiigin seal klassis tulge appi, selgitame viilja. Poisid
leidsid juba samal ptieval, et tegelikult on nende klassi aknal vale klaas ees. Tiihendab: WC
akna klaas vahetati sinna, nii et tegelikult ldhuti nende klaas. Edasi, kes seda vdis eelmisel
6htul teh4 ilmselt intemaadist keegi. Leidsime ka nime. Kui ma poisi kabinetti kutsusin ja
titlesin, kuidas sa ruudu katki tegid ja vahetasid, kukkus ta nii iira" et ei ptiiidnudki tagasi
ajad4 ainult kiisis, kuidas ma ometi sellele tulin. Ikka juhtub Onnetusi, aga klaasikilde WC
potti ei saa ju jAtta! Oi kui Onnelikud olid 8.k1. poisid - olime t6elised liitlased ja ma v6isin
vanimale klassile toetuda!
1968.a talvel oli direktor tir4 mul eesti keele dpetaja lahkumise t6ttu 15 tundi ja k6ik
muu. Vargused ei olnud massilised, aga neid oli. Kord hakkasid saapad kaduma. 6.kl neiu
hakkas piirast 3.tundi sooklasse minema ja riietehoius ei leia oma kalleid saapaid. No kuhu
v6isid ktill saada? Otsisime koolimaja liibi, ei midagi. MStlen, nii et ajud ragisesid. Kes
hilines kooli v6i kiisis tunnist viilja? Oligi poiss kties! Ta viis m6nikiimmend meetrit eemal
asuvasse sauna, et sealt koduteel kaasa vdtta. Kahtlustasin, kas ka teised puuduvad pole seal
peres. Aga ei minul ega teisel Opetajal ole digust ltibi otsida. Helistasin Rakveresse
miilitsasse, sealt tuldi autoga. Aga hakkas tuiskama tellisin sovhoosi tallist hobuse ja
tallimehe. Enniie! KOik saapad saadi ktitte. Vanaema 6elnud, et arvas: vaestele lastele
dppealaj uh ataja jagab j alan6usid ! ! !
Veel tiks meeldejliiiv lugu. Vahetunnis oli keegi kummikutesse valanud lillat tinti.
Seega kummikupaar kdlbmatu. Kuidas ka uurida, ei midagi. Liiks m6ni piiev mci<ida, kui mu
kabinetti tuli 7.k1. poiss. Ta tunnistas, et tema see siitidlane oligi. Imestasin, kuidas siis
vabatahtlikult ilma siiiidistamata? Noormees arvas, et minu mures niigu tegi haiget. Ta toob
kummikute raha uute ostmiseks. Missugune kergendus!
Oppealajuhataja aega jiiiib vtiga palju meeldejiiiivaid hetki: suured koolipeod, kus k6ik
6pilased tegelased: iga klass esines kindlal teemal. Puupiisti t?iis klubi saal lastevanemaid.
Lastevanemate rahvatilikool: lastevanemad organiseerisid transpordi ise kaugematest kiiladest
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Nlitused' Teatrites kiiigud koos
inimeste kohale toomiseks. Lektoriteks arstid, omad opetajad.
v6i Tartusse, lastel kaasas
lastevanematega. oli kordi, mil 2 suurt bussi soitis Tallinnasse
3 bussi viis dpilased
lilled niiitlej atele. 1969.a m?irtsis premeerisime dpilasi teatrisse s6iduga:
"Kevade" etendusele koolimaja eest! Jne jne
dpetajatele vajalikud
Aastaid koostasin tooti titdt<ioplLni, mis ldpuks sisaldas k6ik
juhendid. Sai nii mahukas, et jagasime osadeks'
teha, kui 4 dpetajat
Koolit6cid htiiris igasugune opetajate iirakutsumised. Kuidas todd
iihest n?idalast, kus toesti
iihel p6eval iira. Sel ajal olid meil suured nassid. Tegintokkuvdtte
Kirjutasin' et imelik ktill,
igal paeval ?irakutsutuid. Saatsin iilevaate "Ndukogude 6petajale".
juhataja pidi
lpp.ifq"fr.tr:a saab noomida, miks saatis 6petaja tundi. Ohhoo! L?iks lahti' HO
oli vaja sissekannet teha siis
vastust andma. Kui 6ppealajuhatajate noupidamisel voi mujal
kuulsin: "Eks Vaasma tee, temal kiri selge!
oli-fantastiline majandusmees. Ta oskas muretseda k6ike
Mu koolidirektor
Opetajate kaader oli piisiv,
mis viihegi koolis vaja. Sisemises korralduses usaldas mind tiiiesti.
6ppematerjalid'
valmis metoodiliselt tiiiendama end, koolitotiks korda seadma kiiepiiraselt
seminari meil'
4
metoodilist
peeti
Kooliaed oli vabariigi parimate hulgas. Uhel septembrikuul
ees. Loen tunnusteks metoodiku
Igasugused raskuseikahvatuvad nende r66msate siindmuste
..Kuidas ktill teie suudate omad noored dpetajad tulemuslikult t66le
Salme Viiinaste kiisimust:
Tikop, kes
pannaf Ega mina suutnudki, ammugi iiksinda. Aastaid oli abimeheks Mia
Reinu ema
Mursiga'
laasop"taluna juhendas algajaid. trrtiiletan tema viimast koost66d Rein
tiinulik mulle,
oli tallinnas inglise keele kallakuga tuntud keskkooli direktor. Ta iitles, et on
piisivust Tiit
Reinu
Imetlesin
kuidas po.g orri.iole rakendatud, Rein toob kojugi uusi m6tteid.
joudis
vabariiklikule
kui ta
Jorsi ettevalmistamisel matemaatika oltimpiaabiks, eriti veel siis,
piirast' kui
ja
tema
muret
tunne
konkursile. Tegelikult on opetajaga nagu Opilasegagi: tunnusta
unustad - jAAb ta halli keskpiirasusse.
ise aga
S6endasin alati igat sorti kontrollide eest kaitsta dpetajat. Kord sattusin
aga
Kui
jiii mu silme ees tdtiga rahule'
tiibarasse olukorda: kona-line inspektorite brigaad
et kdik puudused, mis
kutsuti mind koos direktoriga tontrottatti lugerna teidsin ehmatusega,
ja- mdtlesin. Ldpuks
kelleltki leiti, olid minu iiga. Ei ma oetnuO seal midagi. Pddesin
jtan eesti keele opetajaks, kuna viimane
helistasin HO juhatajale, et vabastagu mind tttolt,
juhataja kuulas mu iira ja tegi
liiks dekreeti. Nii ,o-utut oppealajuhatajat pole ju vaja! Ho
kohe konaldatakse k6ik iira'
selgeks, et see akt on iiks ebadnnestunud ubt-ittot"ga paber,
kokku, vaadati uuesti
Meie iiks 6petaja oli % kohaga inspekfor, t66 iitles, kuidas aeti koosolek
paber kohe liiigib!"
Hbi ja koostati uus akt. Aastipiirast jiirelkontrolli tehes 6eldi: "vaasmal
kiiisid mu
ja
V6iks kirjutada romaani armsatest hetkedest: haiglas olles kodus lamades
fllepiieva kiiis Tartus
6pilased mind lohutamas. podesin Tartu haiglas iile kuu, iga pziev vdi
ma olen, et
oppiv Eva mulle ajalehti toomas. Rakvere haiglas kiisis sanitar, mis opetaja
jne.
triir.rgun" riihm opilasi mind piihapiieviti kiilastab. Jne,
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Kodu-uurimine

- meie pere i.ihine armastus

mis dpilasi
Koolis on rida traditsioonilisi tiritusi. Tarvis on ikka aeg-ajalt midagi uut,
haaraks, innustaks ja kodukantigi kaasa tdmbaks'
Ferdinand
Esimene kodu-uurimistO6, mida juhendasin, oli Nukuteatri peaniiitejuhist
Tilluke tdti, kuid ?iratas
Veikest. Ta oli algkoolis mu mehe pinginaaber ja ka meie pere tuttav.
Miller kirjutas sellest
vabariiklikul konverentsil nii suurt tiihelepanu, et ajaloolane Voldemar
,.Sirbis ja Vasaras". Meie vanem poeg Jaan sditis liibi F.Veike koolitee ja tegi fotod' mees
aktiivsus ja huvi, nii et
meenutas. S6rm oli antud. Pealegi r66mustas mind v?iga 6pilase
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jiirgmise t66 tegemisel kiiis andmeid kogumas piiris iiksinda, isegi ktisimusi ei arutanud enne
labi. Opetaja Tikop tegi viiga tublilt. Uhel koolikonverentsil esines 180-6pilasest 18,
vabariiklikul konverentsil I 18 t6ost olid 9 minu juhendatud, olime koos esinej atega titlemata
r66msad. Mu oma noorem poeg Indrek esines vabariiklikul konverentsil alates III klassist,
vdeti vastu Opilaste Teaduslikku Uhingusse, oli seal kodu-uurimissektsiooni sekretiir, esines
I l.klassis Balti Oppurteadurite Konverentsil Vilniuses ja sai laureaadi medali. Niitidki titleb,
et see oli tema elu toredaim tiritus. Mu pojapoeg Tanel esines 8 vabariiklikul konverentsil ja
noorem Taavi j6udis samuti eelmisel aastal vabariiki esinema. Mu Opilased on j6udnud saada
v?iga suurt tunnustust: I99l.a K.Piitsi miilestumedal anti Urmas Krihvelile, Alla Basmanova ja
Kristin Matt teenisid Forseliuse Seltsi medalid. Kodu-uurimistoode tegemine on viinud mind
tegijatega paljudesse ktiladesse, peredesse, me oleme Oppinud tundma oma kodukanti, tema
minevikkuja olevikku.
Oppealajuhatajana uurisin liibi kooli kdikide klasside 6pikud, et leida, kuidas saab
ainet paremini siduda kodukandiga, selle loodusega. Kui siis stigisel igatihega eraldi
arutasime labi t<ioplaanid, v6isin selles osas n6u anda. Samuti seostasime dppek?iigud ja
ekskursioonid ikka koduga.
Varem konaldati juhendajatele viiga toredaid ekskursioone Eesti erinevatele saartele,
laidudele, kus ettekannetega esinesid oma ala asjatundjad. Ma ei oleks iialgi saanud ise
Vilsandile vdi Hanikatsi laiule, kus kasvab pool Eestis kasvavatest taimesortidest, n?igin seal
roomavat miindi ja kadakat. Nii on see t66 mind rikastanud ja pakkunud suurep?iraseid
elamusi. Kord Kiirdlas tidbides kiisis minu kiiest toanaaber: "Te olete ilmselt iiksik inimene, et
jdudsite vabariigi konverentsile ette valmistada 4 6pilast?" Vastasin, et mul on pere: mees, 2
poega ja vanaonu kodus. Tema imestusel polnud piire. Selgitasin, et me kiiime kinos, teatris,
kolas s6pradel ja meil meeldib kostitada ka kodus sdpru. Lugeda armastame mehega
m6lemad. Asi seisab lihtsalt selles, et aega ja tegemisi tuleb tiipselt planeerida kogu perele.
Nii vastasin tema arvamusele: o'Teil siis oma isiklikku elu polegi?" Juba see kodu-uurimine
on minu isiklik elu, oli meie pere elu.
Mees muretses enne sruma haiglas: *Mul jiii linti lugemata Kirikukiila peredest, saan
koju, loen kohe!" Aga ta ei jdudnudki enam koju. Tegelikult sai uurimistdti mu elupiiiistjaks.
Olles piirast mehe surma tiiiesti v6imetu lausetki kokku lugema, vdimetu midagi tegem4 pani
iikki teadmine, et keskkooli )il kl. tiidrukud peavad oma tod valmis s€urma, et vabastataks
ajaloo eksamist, mind kokku v6tma. Et tiidrukud olid juba stigisel iilesanded ktitte saanud ja
omapiii tegutsenud, saime hakkama. Nad tulid piirast kooli linnast minu juurde, tegin neile
v6ileivad, arutasime asja liibi ja Kristini isa tuli autoga 6htul jiirele. Piihaptieviti kAisid koolis
ja trtikkisid arvutil. Mulle tuli eluvaim tagasi, ma ei kdndinud 6<isel enam toast tupp4 vaid
mdte to<itas, mida v6iks toos paremini teha.
Inimeste soosiv suhtumine kodukandi ajaloo uurimisse annab j6udu, samuti meie valla
ja Kultuurkapitali abi. On selge, et teadlased teevad tildisi uuringuid, aga kohalik ajalugu jtiiib
kdrvale - seda peavad ikka kohalikud uurima.
Loodan, et suudan veel m6ndagi kirja panna ja meie kohalikku ajalugu rikastada. Meil

ju muuseum, kus saab tehtut talletada.
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Mu esimene kodu Viru-Jaagupi alevikus oli lahke perenaise Anni MAgi juures. Ta oli
tiksik viiga armas inimene, kes suhtus minusse kui oma ttitresse. Piihapiieviti kogunes sinna
kirikulisi, kes teadsid k6iki maailma uudiseid. Sain minagi neist osa. Sellest majast kolisin.
oma vfiese varagal952.a Kupnale.
Abiellusin 28.mail 1952.a Heino Vaasmaga. Sditsime onu juurde. Utlesin onule:
"L2iksin mehele". Onu kiisis: "Kas pidid?" Tegin selgeks, et olen juba 23.aastane ja Heinoga
tuttavad mitu aastat. Heino oli ka ainuke noonnees, kelle kohta onul titlemist polnud. Kui ma
l.sept I948.a Heinot Opetajate toas esimest korda niigin, [tlesin enesele: "See on ktill mu
saatus!"

oli harvendanud noormeeste ridu ja haritud asjalik omas majas elav noormees
paljudes peredes. Nii et minu moodi m6tlejaid oli rohkem kui tiks.
Ptiiidsin tiksk6ikne ntiida ja oodata" mis asjast l6puks tuleb. 1949.a. kevadel tegi Heino mulle
selgeks: "Sa oled veel viiga noor (20.a), aega on selle mehele minekug4 pead ikka ette
vaatarna, et saada tubli nagu isegi oled. Mina jiirin ka mdne aasta piirast vaiksemaks!" 8.okt.
1950.a. kirjutas Heino sanatooriumist: "...oled tdepoolest tore tiidruk, igatahes toredaim, keda
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oli soovitud kosilane

ma kunagi olen kohanud. Olen sellisele otsusele jdudnud juba palju varem kui tiina. See et Sa
mulle oma iseloomult nii viiga meeldid, tuleb sellest, et sageli iiksi otsustades on Sinu juurest
eemale jiitinud mdningad jooned, milliseid ma teiste ttitarlaste juures sallida ei v6i ja millised
varem-hiljem selga po<irama panevad." Tdepoolest, pidin aegsasti enesega toime hrlem4 mul
polnud kedagi, kelle najal pisaraid valada.
N6nda ma sattusin tdelisse 6petajate perekonda.: Heino isa Hindrek tuli juba 1898.a
Vetikusse, 1899.a Kehalasse Opetajaks, tci<i lOpetas Inju LK juhatajana. 6ed kuni Eestist
lahkumiseni tdotasid Opetajatena. Vanem 6de Milvi ka Saksamaal ja Kanadas tegutses veel
pedagoogina. Noorem 6de Aino kiill 6ppis Hannoveris tilikoolis aiandust, sai diplomi
tuulekaitse ja iluaedade arhitektina ning kdige ldpuks t66tas Gdttingeni Ulikoolis bioloogia
kateedris.
Mehe isa oli 1935-36.a. ehitatud maja piiris valmis ktill ei j6udnud (suri 1939.a) ja
praegugi pole 2.komrs elamiseks. Leidsin siin endale tdelise kodU esimese elus. M6istsime
teine-teist s6nadeta. Endine direktor Raud Otles: ooKaks k6va kivi ei tee head jahu, aga niie,
kuradid elavad!" Ega paljud uskunud Heino truudusesse, sest avar pruutide valik ei eeldanud
head. Aga ometi oli ta kui riiiitliromaanist viilja astunud. Tundsin esmakordselt, mis tiihendab
6rnus ja hoolitsus - mitte seebiooperite sarnaselt, kus igas lauses "Ma armastan sind!" - vaid
tegudega. Kuigi s6da ldppes 1948'.a, aga mees iitles, et tema jaoks lOppes s6da alles Stalini
surmaga. Aastaid tajusime ohutunnet. 1952.a viibis Heino raskesti haigena Tubdispanseris.
Uks "kena" tuttav kaebas, et Vaasma on poliitiliselt kahtlane. Tulidki arreteerima, aga haigla
juhatajal oli 6igus keelduda haiget viilja andmast. Hiljem selgusid tagamaad. Kaebaja ktisis
mult l957.aastal, : o'Liis, kas annad mulle katt?" Vastasin: 'oKas sa ise suudad endale
andestada?" 1954-56 elas meie juures Vorkutast kodumaale j6udnud Heino vanema 6e mees,
endine Tallinna abikriminaal-komissaar
maja oli pideva miilitsa valve all. Kui abikaasa
Saksamaa 6de 1967.a ktilla tuli, siis miilits teadustas enne, kui me asjast iildse teadsimegi. Ta
hoiatas: "Vaadake, et koju ei too!" K0ike neid raskusi oli kahekesi kergem kanda. Me
elasime, tdtitasime, Oppisime: mina Tartus, tema Tallinna Poliitehnikumis. Heinol oli 1943.a
saadud gtimnaasiumi ldputunnistus ja ainult vene keele riigieksam
pedagoogilises koolis
tegemata, aga et kindlana tunda sides, oli vaja ka siin eriala. Kasvatasime lapsed. Et ma olin
tilkoolis valinud kirjanduse eriala, oli vaja tohutult lugeda. Heino v6ttis kiitte ja hakkas minu
eest lugema, hiljem jutustas. Ta oskas alati iva leida. Isegi kaks kursusetridd tegi hindele "4".
Riiiikimata kodustest to<idest. Usna varsti piirast poliitehnikumi ldpetamist taheti teda saata
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sideiilemate kursustele. Ta kiisis imestunult: "Ma olen ainuke eriharidusega iilem rajoonis,
miks?" Vastati, et ta on meesterahvas ja rohkem aega. Mees selgitas, et kodus on viiike laps.
Arvati, et lapse eest hoolitseb ju ema. Heino vastas: "On ka isasid, kes ikka ise kasvatavad
last, mitte ei maksa ainult alimente!"
Kui ma 1964.a teist korda dppeala juhataja kohustused vdtsin, kollitas jtille parteisse
astumine. Meenub sama aasta novembrikuu 6htu: seisin seljaga vastu suurt pottahju, mehe
k?ied timber minu. Ta ptiiidis mind veenda: "Yaata, kdnnime nii dhukesel jiiiil, minu ded
v?ilismaal, konstaablist onu Inglismaal, mu Eesti Leegioni minevik. Kiillap arvatakse, et Sinu
mitteastumine on k6ige sellega seotud. Odedele seletan p6hjuse mina enne, kui keegi niipuga
saab niiidata" kui tdssti peaks nendega kohtuma. Sina oled sina, sinus ei muutu midagi!"
Astusin parteisse. Oppealajuhatajana tegin kooli koosolekute plaanid ja seadsin nii, et
parteikoosolekute sisuks oli ka koolit<irj.
Kodus saime kahekesi kdigest riiiikida. Lastega miue. Meenub, kuidas Heino
r60mustas t5ehhide vdidu iile jtiiihokis. Poeg kiisis: "Papa, kas sa ei olegi meie poolt?" Papa:
"Olen tugevama poolt".
Kuigi t66tasime m6lemad, aga palgad olid viiikesed ja Tallinn4 Tartu vahet s6ita
poleks olnud kiill v6imalik, pealegi oli kodus lapsehoidja, kui poleks abi tulnud Heino Odedelt
riiete ja jalan6ude niiol. Ltiksin peale esimest last nii iimaraks, et pesugi ei mahtunud selga
nii et jiiin piiris paljaks. Parajasti tuli 6de Karaganda vangilaagrist vatijope ja patinkadega.
Panin riided pakki - tema sai k6ik vajaliku.
Heinot r6hus see pakkide saamine: "Mina jiiin koju, nemad liiksid flihjalt viilja!" Aga
mis meilegi oli jiiiinud?
Suure aia siin oli kavandanud Kehtna K6rgema Kodumajanduskooli dpetaja Ele Liiiis.
Niiiid oli see s66tis. 1956.a tuli brigadir minuga riidlema, sest tema naabri lehm s6i siin aias
rohtu: "Kas te ei te4 et meeter maad timber maja on ainult teie!" Vastasin, kas pean lendama,
et teele j6uda, aga trepp on meife - nii et astugu minema! Partorg p?iris Heinolt: "Kas sa ikka
tead, kuhu lauta su lehmad, hobused viidi, kui tuleb "Valge laev" tead tagasi tuua?" Ime
kiill, aga midagi ei juhtunud. Niisugused momendid ja ttidmured ei viinud meid reast vtilja.
Kodu oli kodrl kus jiiAgitult toetasime teineteist.
Paar piieva enne vanema poja Jaani keskkooli l6pueksameid pidin minema Tartu
haiglasse, sain koju viimase eksami eeldhhrl "kallid'klassi6ed olid Jaani lohutanud: o'Su ema
ei tulegi tagasi, tal on viihk!" Heino aitas, toetas poega eksamite aegu, tuli kdigega toime.
Olin aasta jooksul peaaegu 5 kuud Tartus haiglas.
Laste tabavad mdtteviilgafused aitasid murekortse leevendada: Jaan: "Vaadake,
vaadake, kukk tegi kana kortsu!" v6i Moskvit5i kohta: 't{?ied, kus kena bussi poja!" Indrek,
kui Jaan sdjaviikke ltiks: "Kuidas te oleksite niitid elanud, kui mind poleks olnud?"
1983.a sai vanem 6de Kanadas 70-aastaseks. Ta kutsus Heino ktilla. Soidukulud pidi
tasuma tema tohtrist poeg. Terve aasta v6ttis dokumentide vormistamine. Ega me uskunudki,
et s6it teoks saab, sest kaadrileht algas 18 kuuga Leegionis. Heino arvas et valetada ei maksa
eluloo kohta. Ime ktill, aga s6it sai teoks. Kuuldu-niihtu m6jus n6nd4 et piirast koju jdudmist
Heino haigests ja jiii pensionile. lggl.aastal ktilastas Milvist 6de abikaasaga meid. 6d. Aitro
oli korduvalt k?iinud. Kartsin neid, mis otlevad, et aeda pole uuesti rajatud. Milvi vaatas mu
kodu-uurimisttiid ja lausus: 'ol-as need kaevavad maad ja koovad sokke, kes kirjutada ei osk4
sina ainult kirjuta, kirjutq et talletada olnu!"
Aastad on m66dunud linnutiivul. Jdudsime m6lemad iira niiha Eesti Vabariigi uuesti
stinni. Oli aasta 1993 vabariigi T5.aastapiiev l?ihenes. Lugupeetud Eestimaa vanim
tegevdpetaja Madis Oviir oli organiseerinud koguduse kantseleis ndupidamise, kuhu olime
kutsutud ka meie. Arutasime liibi aastaptieva tiihistamise kava. L6puks teatas M.Oviir, et
24.veebr. tiihtpiievak6ne kirikus peab Aliise Vaasma. Olin jahmunud ja p0tdsin selgitada, et
see ei sobi, kuna olen eluaja joolisul pidanud igasuguseid kbnesid, *u poi" lihtsalt sobiv isik.
M.Oviir vastas: "Ma tunnen teid mitukiimmend aastat ja kui ma ettepaneku tegin, siis
tiihendab, et olete k6ige sobilikum!" 24.veebr. oli kdnepult kirikus iiles seatud. Kirik oli kiilm;
aga minul oli kuum. Heino pilgutas julgustavalt silma. Niirveerisin rohkem kui kunagi varem.
K6ne sai peetud. Olin M.Oviiri lemmiklaps, kui nii vdib <ielda. Ta tahtis minuga tingimata
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maakonna kultuurindunik soovis mind loodava
riiiikida igasugustest ettev6tmistest. Kui
\r^-,::- ^li see,
caa kes
lrcs minu
tninrr kaitseks
Leifseks viilja
viilia astus:
astus: "Uks
t ot utit L,ruse.r-i etteotsa, siis just M.Oviir oli
ini*""' ei j6ua k6ike, siis ei jiiii kodu-uurimiseks enam aega!" Aitiih
1"tlt :"lf_:::tlKui kiirabi
*;;at;Jptu.g" imekiiresti moddunud olevat.
*;;;il"kilil;d
-- _-^ ^ r^L1--..-:-^
lahkumine
et see oli tema viimane
rs.a.tr]ld;:;;;" haiglasse viis, ei osanud arvata, dhtueeli
, r : --: TT^:-^ ^
Heino
kinni'
haiglas, ktitest
kodust, mida ta fle k6ige armastas. Istusime vana-aasta
o'Meie kaks ei iuuda teineteiseta elada!" Aga 2jaarnari varahommikul tuli surm'
lausus:
lugupidamist temale avaldamas ja
Matusepiieval l0jaanuaril oli kirik rahvast tiiis viimast
mind toetamas.

"Liis, kullake, tule
kevadel j6lle <iiibikut kuulan, meenub 1996.a kevad:
"Kui me noored olime'
trepile, meie toomingas iaksutab 6tibik!" VOi sama aasta siigis:
oli ka 6eldus: "Meie lapsed v6ivad
htibenesin Sule oerdi kui viiga ma sinust hoolin!" T6de
iitlemata sonade
kiill rikkamad oll4 aga dnneri-kumad olla pole v6imalik!" Ta nagu aimas, et
Heino haiglas lausutu: "Ma
vatlenaamiseks oli aig napiks jiiiinud. Ikka k6rab mu k6rv's
sulle 66sel rohtu annab, kui sul halb
muretsen nii sinu par"*t, et ei saa magadagi, kes
ooKirsti muretseb, kuidas Opetaja niiiid kiill
hakkab!- ptirast matuseid surus mu kau Iirsti-ema:
prof' V'Alttoa tleldu tihel
toime tuleb, nad kiiisid nagu noored armunud!" Mulle meenub
sest sellest oleneb
iilikooli l6puaktusel: "Kallid noored, osake konaldada oma isiklik elu,rp
tule\ski toime, kui poleks
teie t6o tulemuslikkus: onnelik inimene suudab palju!" Ega ma
pole minust v66rdunud' Minu
lapsi ja lapselapsi. Pojad on perekonnainimesed, aga sellepiirast
kii-psed kaalikad k6lbavad ainult
suhted miniatega ei klapi anekdoodis trelduga:-"immadla
Saksamaal k?iisime, siis
kiilmalt!,, Abi ja toetust leian kiisimatagi. Kiri me Jaani naise Ullega
ja minia kiiivad kiiealt kinni'
Heino 6de Aino iitles, et n?ieb esimest"korda elus, kuidas iimm
Kdik on elus kahepooirr", ka liibisaamine. Marina siidamlikkus on liigutav'
ja
nende piirast' Tanel
Kuidas elaksin, kui poleks mul pojapoegi. R66mustan muretsen
toeks ja abiks' On seda
elas paar viimast kooliaastat tegetikutt'mirr.i i,r*.t, oli mulle
abimeheks Taavi' Ei hooli ta
praegugi. Kui Tanel siigisel Luuale kooli liiks, on igapaevaseks
poevooru j1e' jne' Tanel tuleb
halvast ilmast, vaid tuleb ikka, toob puid tuppa, vajadusel teeb
metsas mulle jiirgmiseks aastaks
reede 6htul, Iaupiieval ja piihap?ie"u rto--il.opoolel teeb
kiitet. Anna elabktill Tartus, aga me tunneme r66mu teineteisest.
1983'a sain
ja
Ma ei ole kiill traditsiooniline vanaem4 kes koob sokke kindaid- Kui
jagasime piieva: hommiful andsin m6ne
oensioniiri seisusesse, ttidtasin edasi, aga miniaga
koju' Taavi ltleb
uii.ioip-si koolimajja, alultas o-u1ooa, mina lziksin lapsegaptiiidnud
*r"t,
lastelaste
kiill, et teda hoidis nunu. Olin siis kolmandat korda oppealajuhatajar Olel
intervjueeris,
Ferdinandi
Tanel
elu rikastada. Kui me Taneliga kiiisime Ferd. veike p"t"r, kus
oli ta, kui eelmisel talvisel
meelt
samu
titles 6htul koduteel, et see Jli toredaim kohtuminei
on toonud ellu kodukoolivaheajal k?iisime "Estonias" "Piihklipurejat" vaatamas. Elevust
N2igin eelmisel aastal kui
uurimiskonverentsid ja tiitide kokkupanet, ttettaerc valmistumine.
kui talle anti sektsioonis parima
usinasti tit6tas Taaviji uurimistoti tcajtal. noo- helkis silmis,
esineja auhind.
Jaani
Et mul on olnud alati kiire, siis harjusid pojad siiiia tegema, tube koristama'
j?irel: "Jaan dpelas todrukuid suppi
klassijuhataja miirkis iihel koolivaheajal tehtud vziljasoidu
sina hakka ometi mulle
keetma!,, lndrek tegi ptirast sojaviiest tulekut seigeks: ';Ega siis

Kui ma

,
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tiiismehele enam Pesu Pesema!"
on olnud
Kiire on tanini; kuid mu pere on sellega harjunud. Kohustuste tilimuslikkus
m6istetav ega ole tekitanud probleeme.
ja vdid tulla!" T6epoolest, kodu
Heino iitles: "Kodu ieab olema koht, kuhu alati tahad
on andnud mulle j6u elus olemiseks ja tegutsemiseks'

18

r

l-:
r_

f_

f
I_

t"
t_
t_

t
T_

Uhiskondlikust tegevusest
tehti
Oma kodukandi elust olen alati osa vStnud nagu koolmeistrile kohane. 1996.a
ja
viis
viimasel
ettepanek kandideerida Vinni valla volikogusse. Olin vastu, Heino veenis
midagi
minutil mu nousoleku valda. Osutusin valituks. Ma pole kunagi osanud pealiskaudselt
ja
jalgida
leida.
teha v6i nime piirast lihtsalt olla, k6ik kiiib minust 12ibi. Piiiian pingsalt
tundmatuseni
on
maal
koosolekul 6eldu m6tet. Nii on volikogu koosolekud t6sine 166. Elu
siis pean ka
muutunud, alati mitte paremuse poole. Et Viru-JaagUpi inimesed mu valisid,
vdi kool,
klubi
siis
nende eest hea seisma. blen toepoolest ptiodnud leida lahendusi, olgu see
ja tdstavad kiitt. Oma elu
on v6ite, on kaotusi. Ma ei moista r*dikuid, kes lihtsalt istuvad
tiks
halvima iseloomustuse olen saanud moistmatult volikogu liikmelt 'oSee Vaasma on
igavene uss, mitte millegagi pole rahul, alati 6iendab!"

V6imuv6ittus oi j-ouanua Toompealt ka meie valda. Juba oma esimesel koosolekul
iitlesin, et pole siin minieid erinimelisi parteisid, siin on iiks Vinni valla partei. Tookord
liikski nii. Niitidses koosseisus ei suudeta kuidagi iiksmeelt leida. Olen p?iris teravalt sel
lai ja
teemal stina v6tnud. Et kuulun ka sotsiaal- ja kultuurikomisjoni, siis on t0tip6ld
aga
koosolekuid j6tkub. Sotsiaalkomisjonis tri<i niiitab, kui palju on t6elises Pdas inimesi,
piisidat6siselt k6iki abistada puudub voimalus. Eelarve lubab ka kultuuritdds ainult elus
Vinni vallas on suudetud elust-olust kaks raamatut vtilja and4 kolmaski triikivalmis.
Olen toimetuses ja oma osa andnud.
Tegevust on jagunud igal eluperioodil. Aastaid on kogunud palju, aga kui tervist
jAtkub, piiiia" veel m6ndagi kirja pan;. Stgsel l6peb saadiku aeg, siis jatkub ka aega rohkem
kodu-uurimisele. Olen niitiati juUa iiht-teist materjale varunud, et hiljem vormistada.
Kui ma kuulen inimesi Otlemas: "Ktill on siin igav", siis olen 6nnelik: ma ei te4 mis
on igavus, p?ievast jiiiib alati napiks.
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Kokkuv6te
Kokkuv6ffeks gtlen, et olen rikas inimene, ei mitte raha ega varanduse poolest. Ndustun
kapsas,
aastatetaguse mehe tielduga: "Uks iilikond on korraga seljas, iiks k6ht, kui puuriit 6ues,
kaalikas omast kiiest, pote hada midagi. Pealegi kindel raha, pensioniirina keegi ei lase mind t66lt
lahti - seda hirmu pole. Suu tuleb seada sekdri (koti) m66da!" Olen rikas, olnud, sest terve elu on
jiitkunud toimetamist, on jiitkunud s6pru, mdistvaid inimesi mu iimber. Alles natuke aega tagasi,
tui ukerdasin viiga libedal teel, et bussijaama j6uda, niigi mind suurelt maanteelt naaberk0la
noornees. Ta keeras auto meie teele ja viis mind otse vallamajja. Niisugune inimeste
jagub kutseid,
tiihelepanelikkus aitab elada, olla iile muredest, hiidadest. Niiiidki vanas eas
esinemisi konverentsidel, ndupidamistel. Novembris 2000 sain kutse, kus oli kirjas: "Peaministril
on au paluda Teid, pr. V*rrnu Stenbocki majja kodanikup[eva vastuv6tule 24.nov. 2000.a kell
13.00.'; Seal anti -uil" teenete eest kodaniku kasvatuse arendamisel kodanikupiieva aumiirk.
Palju on jiiiinud tegemata toas ja aias, aga lohutan m6ttega: kdike ei jdua keegi- Kui
maailmas iildse on 6nne, iiis minu jaoks on olnud kiill. On olnud ka tagasil66ke, tiiitumata
unistusi, aga kel neid poleks. Sinilindu pole keegi suutnud piiiida. Olen elanud mitme valitsuse
aegu. Esimesse Eesti aega jiii mu varane lapsepdlv, mil kujunes suhtumine ellu, t6'6sse.
Teadmine-midagi ei tule kergelt. Talumehel olid kiill rakkus kiied, kuid rahulolu oma maast, toast
kaalus kdik iiles.

Kokkuhoidlikkus, siiiistlikkus ilmestas elu. Mul on hea meel, et niisugune aeg mind

kasvatasja

kujundas."

10

I

t.
I"

I-

t.
I.
t.

I.
l_

t.

20

t_

t_

t_
t_
I_

r-

It_

I-

I.
t_
t_

II-

Minu memm
Oma vanaemast kodu-uurimistri<jd kirjutades, avaldan ka oma arvamuse temast.

Minu vanaema, keda kutsume memmeks, on alati olnud, ja on praegugi v?iga hoolas,
jfiekindel, t<i<ikas, lahke ja palju muid hiiid iseloomuomadusi omav inimene. Ntiiteks, kui
tuleb keegi ktilla, v6etakse kiilaline kohe sooja siidamega vastu. Alati, kui on mingi tiihtsam
siindmus vdi tiihtpiiev, kaetakse Kupnal valge linaga laud maitsvate roogadega. Need toidud
on lihtsalt keelt alla viivad. Ma imestan mdnikord, miks ta kokaks pole hakanud?
Palju aastaid tagasi oli mu vennal (Tanelil) kombeks igal reedel Kupnale doseks
minna. Seal nad miingisid kabet ja Ciitsid k6hte s6<ikide ja jookidega. Eks ta seal ka
moningaid toimetusi tegi. Suuremaks saades veetis Tanel Kupnal aina rohkem aega ning oli
seal pea iga niidalavahetus. Ntiiid kus Tanel kiiib kaugemal koolis 6ppimas, toimetan mina
Kupnal. Tulen siia peaaegu iga piiev. Siin on tore - saab koeraga miingida, memme roogi
mekitseda ning teda triodes aidata.
Abi kuulub tal ara" kuna Aliise elu on kiire. Tal on koosolekud, linnas ja alevis
asjaajamisi ning palju muud. Peale selle tegeleb ta veel ikka kodu-uurimistddg4 mis v6tab
oma aja.
Memme huvidest annab miirku tema oma raamatukogu. Teoseid on siin palju igast
ainevallast, mis niiitab, et memme huvid on mitmekesised. K6iki raamatuid, mis tal kodus on,
ei j6ua kokku lugedagi. Teosed pole riiulitel seinailuks, vaid memm on suur lugeja.
Minu vanaema armastab ka palju suhelda, tema s6prusringkond on vilga suur.
J6ulude ajal saab Kupnal korraldada jdulukaartide niiituse, kuna neid talle nii palju
igal aastal saadetakse, peaaegu igast maailmajaost. Memm on suur kirjutaja, sellest tulenebki
tema suur kirjas6prade hulk. Vanaema on ktill v?iga haritud, aga see ei tiihend4 et ta suhtleks
vaid professoritega. Ta kiiib liibi enamasti jutukate ja iihiseid huve omavate inimestega. Meil
memmega on arutamist kiillaga: piievastindmustest, kooliuudistest, missugused suuremad
t6od tulemas on jms.
Tdelisi s6pru vanaemal jalaga segada ei ole. Liihiringkonnast on tema parim sdbranna
82-aastane endine klubijuhataja Anit4 kellega kAib ta viiga tihedalt liibi. Ma ei oska oelda,
mida nad kohvi juures arutavad, aga arvan, et piievasiindmustest, loetud raamafutest, iihistest
tuttavatest ja kiillap ka tervisest.
Vanaema elutee pole olnud kerge, eriti piirast vanaisa surma, kuid ta tuleb toime.
Kokkuv6tteks titlen, et nii tiitikat ja rdOmsameelset inimest, nagu on minu vanaem4 annab
ikka ilmas otsida!
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Mu vend Tanel kirjutas memmest:
"Minu vanaema, kutsume teda memmeks, on tore, tri<ikas ja jArjekindel inimene. Seda,
mida ta saavutada ptitiab, seda ta ka saavutab. Lastega ja ka minuga saab hiisti liibi. Ka
tuttavatega on memm sdbralik, ta riiiigib huvitavalt jiipaneb kuulma. Ennek6ike meeldib talle
kiipsetada ning valmistada muid h6rgutavaid roogasid. Tema tehtud peolauad on alati "super".
Memmele meeldib veel lugeda ja vahest ka minuga kabet miingida.
Ma olen niikaua kui m?iletan, ikka reede 6htul Kupnale vanavanemate juurde l?iinud, seal
dti olnud. Reede 6htud olid neilegi pidupiievaks: siis memm teeb head-paremat, mina ja sageli ka
viiiksem vend 6htustasime siis teises toas, vaatame televiisorit. Papa ja memm on ktitigis omaette
juttu vestes. Piirast aga kulus aeg televiisori vaatamisele, kodu-uurimisele ja kabemiingule.
Piirast papa (n6nda kutsusime vanaisa) surma oli vanaema suures ahastuses, luges aina
Kaarin Ruusi luuletust.

Ara seisa mu haual ja nuta mind taga.
Ma pole siin kalmus, siin mullas ma ei maga.
Ma elan tuules, mis paitab su palgeid,
olen talvine hiirmatis puudel valgeil.
Olen piiike, mis kuldab viljap6ldu,
olen vihm, mis annab lillele jdudu.
Ma lendan kui lind iile sinava taeva,
ma saadan sind m6ttega terve piieva.
Olen valge lumi, mis katab maad,
olen dhtune kuu, mis siitendab kulda.
Tiihena valgustan iidsel su rada,
ma ei ole surnud, siin mullas ei maga.
Piirast papa sunna kiiin ma iga piiev piirast kooli memme juures: l6hun puid, tassin tuppa,
toon vett. Niiiid liihen reede 6htul ja olen ka laupiievase 6,6 memmel seltsiks. Ka vend Taavi aitab

veidi: tiiitis kastid mullaga, kuhu memm tomatiseemned kiilvas. Memmel on alati kiire: talvel
kodu-uurimisega, suvel aias. Arvan, et kirjatoii talle meeldib ega ta muidu nii palju vaeva ei
nleks.
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Aliise

Vaasma

- kodukoha patrioot ja maa sool

Kdrgkoolis pedagoogika 6ppej6ud rli?ikisid: "Kui dpetaja liiheb t6<ile, siis esimesed 5
aastat t66tab ta autoriteedi heaks, hiljem t<i<itab autoriteet tema heaks.
Kui ma 1957.a Viru-Jaagupi keskkooli ttirile liiksin oli Aliisel autoriteedi heaks tdritamise
juba
aeg
m66das. Ta oli nii dpilaste kui ka lastevanemate hulgas tunnustatud autoriteetne 6petaja.
Tundes Aliisi olekut olen veendunud, et viit aastat tal ei liiinudki. Ise on ta meenutanud, et ta
tundis end arvestatava isikuna juba 1 aastal, mil tollane direktor V.Raud ta kaasa v6ttis ViruJaagupi iihte k6ige autoriteetsemasse, Klammerite perekonda, kuhu kogunesid kohalikud k6ige
enam arvestatavad isikud. Tagasihoidlikult nimetab Aliis seda enda jaoks suureks vedamiseks.
See sai iktagi toimuda Aliisi iseloomu ja vaimsete omaduste t6ttu mis ei j?iiinud teravapilgulisele
ja elukogenud V.Rauale kahe silma vahele. Sdprust Klammerite perekonnaga on Aliise viiga
hinnanud ja see kestab siiani, niiiid juba kolmanda p6lvkonnaga. Aliis on truu s6ber, kellele v6ib
alati kindel olla ja kellele vdib hiidas loota. Ta on alati valmis pakkuma omakasupiiiidmatut abi.
Aga ta ei ole kaugeltki "kdigesritija", mis puutub s6prade valikusse. Aliisel on teravat pilku ja
erilist tunnetust inimeste mdistmiseks ja tunnetamiseks. Miiletan nii m6ndagi juhust, kui talle
piititi "kiilje alla ujuda", eriti kui ta juba 6ppealajuhataja oli, kuid tulemusteta. Aliis teadis ise,
kellega suhtles ja sdbrustas, temal olid omad kindlad kriteeriumid. Ka distantsi siiilitamine toimus
temal suure taktitundega, kedagi solvamata. Ka 6ppealajuhatajana t66tades oskas ta oma
mdrkused teha kedagi alandamata ja see oli ka suhtlemisel 6pilastega, vaatamata sellele, et
pdhjusel v6is ta "korralikult liibi vdtta". Kahtlemata on see liihtuv diglustundest ja aususest. Ja
viiga harvad olid juhused, mil ta mSne probleemi nn "suure kella kiilge" riputas. Piiriselt sellest ei
piiiisemud ka temagi, kuid see siis pidi juba viiga suur pdhjus olema ja ?iiirmine abindu (kui k6ik
iilej?iiinud olid l?ibi proov itud).
Aliisi tugevaks kiiljeks on reaalsuse taju, nii <ielda "toetub tugevalt jalgadega
maapinnale". Talle on tiiiesti v66rad igasugused fantaasiad, tiihja tuule tagaajamisele. Ta on
tegude inimene, kellele on vlga tiihtis olnud oma kodu, oma kool, dpilased, oma kodukant. Seda
on kdrgelt hinnanud V-Jaagupi inimesed, tema 6pilased. See ongi, mis teeb temast autoriteetse
6petaja, maa soola. Siia kuulub ka oskus o'eraldada sdklad teradest". Ka dpilastes eraldas ta kohe
siiiitud tembutused tdsistest kdrvalkalletest. Ja tiinu sellele sai nii mdnigi kord maha rahustada
"nlrvis koolmeistri" : "Mis sest tiihjast tiili teha, see on ju puhas lapsikus, mitte kuritegu. Ta pole
ju sugugi paha poiss. Ma ise rfl[gin temaga". Olen kohanud palju tema 6pilasi, kes alati
meenutavad sooja s6naga Viru-Jaagupit ja Vaasmad. N?iiteks kunagine dpilane Milvi Heinsaar
(niiiid 'oVanemuise" laulja) iitles, et Jaagupi kool oli ikka iiks 6ige kool, sealt sain oma huvi ja
armastuse muusika vastu. Aliis Vaasma oli siis dppealajuhataja ja suunas Opilaste isetegevust.
Milvi laulis siis aastaid kooli ansamblis ja solistina, mida tal aga teistes koolides kuni Tartu
Muusikakoolini, ei olnud vdimalik teha.
Aliis Vaasma on osa v6tnud k6ikidest kiila ettevdtmistest ja praegugi tegeleb sellega vlga
palju. Peale selle juba aastaid juhendab kodu-uurijaid. Tema juhendamisel on dpilased
saavutanud vabariikliku tuntuse. T[nu temale on Jaagupi ja sealsete inimeste ajalugu talletatud
tulevastele pdlvedele, rii2ikimata sellest kui palju see on andnud dpilaste huvide ja silmaringi
laiendamisele.

Kunagi, kui tal aega oli, tegeles kabemiinguga. "Miingib nagu noor kurat s.t v[ga hlsti
iitles iiks (Enn Parkel) kabe ringi liige." On imestama panev, kust vdttis Aliis selle aja ja jdu,
kasvatades kahte last, hooldades eakat vanaonu. Peale selle l6petas ta t66 kdrvalt Tartu Riikliku
Ulikooli. Muidugi oli abikaasa isikus suur abi, aga Heino Oppis ka ise Tallinnas kaugdppes. Siin

p?irast jiii n?iiteks koduaed unarusse siis
oli j?ille oskus v6tta klsile just k6ige olulisem. Ja kui selle
peres hiidaldamist ega alalist
iiritrurt pidi leppima selleja, et koike ei j6ua. samas ei olnud nende
ja
soe 6hkkond, sinna oli alati meeldiv
kurtmist selle iile. Nende kodus valitses viiga sdbralik
ji perenaine. siiamaani valmistab ta kiilaliste (a neid
sisse astuda. Aliis on ka suurepiirane kokk
et Aliis arstis ise terveks
ei ole tal viihe) vastuv6tuks k6ik h6rgutisei ise. Jaagupis riiiigiti vee!,
hoolitsusegu. urnu nende uUiltu alguses haigestus Heino tuberkuloosi,
oma abikaasa hea toidu ja
-haigust
palju. See oli Aliisile riink katsumus, aga iile sellest saadi' Heino
plirast s6da esines seda
ja oma laste emaks v6tsin"'
mle, veel vanas p6lves: "Mi ikka tiadsin, kelle ma naiseks
tuli, todtas seal viiga siimpaatne ja
ttiOle
Kui Aliis noorukese tutarlapsena Jaagupi kooli
noorte inimeste vahel"'
[iirmiselt seltskondlik noorTnees Heino Vaasma. Liiks nagu ikka liiheb
lavastas Aliis iihel
Siis aga miirkas Aliis, et talle hakkab rivaal tekkima. V6ttes appi kavaluse
" Oh' ma olen
valjusti:
hommikul 6petajate toas jiirgmise stseeni: magusalt haigutades teatas ta
ja peagi j?irgnes pikk,
unine, Heino liiks alles vastu hommikut ara.' Asjad olid paika pandud

nii

harmooniline abielu'
a) sellise tubli ja
Olen 6nnelik, et mul on vdimalus olnud koos todtada (ehkki ainult 7
ja ta on siiani mulle suureks eeskujuks
tiihelepanuviiiirse inimesega. olen talt palju 6ppinud
jiiiinud.

jaoks Laine Reim, kes ttidtas V-Jaagupi
Oma m6tted kirja pannud Taavi kodu-uurimustdd

koolis 1957-l964.aastani.
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Aliise kui inimene
Asetan selle esikohale. M6istev ja heatahtlik inimene temas mtiiirab ka k6ik muu.
Rohkem kui lj-aastase koostdo jooksul ei ole ma teda kunagi niiinud kurjana. Kui ta piitidiski
pahane vdi vihane olla (selleks on koolitiids ju il,ka pdhjust), paistis selle tagant ikka headus,
mitte kunagi tigedus. Targa inimesena teadis ta ka suurepiiraselt, et kurjustamisega ei saavuta
midagi. Saavutab veenmisega, jiirjekindluse ja visadusega, viimaseid on aga temas rohkesti.
Aliise kui kolleeg ja 6ppealajuhataja'
6ieti ei saa neid kolme - inimene, kolleeg, bppealajuhataja - lahutadagi, sest halvas
mdttes iilemus ei olnud Aliis kunagi.
Minule oli ta sageli pingete maandaja, kuigi see arvatavasti kusagilt viilja ei paistnud. Kui
tulin mina vdi tulid teised tunnist tiiis musta muret, vdis dpetajate toas kdlada palju h?idaldamist.
Aliise ei liiinud sellega kaasa. Ta ei valanud 6li tulle, vaid alustas juttu muust - koolit66 teisest
kiiljest v6i lihtsalt igapiievasest elust. See oli rahustav.
flppealajuhatajana oli ta kooli hea vaim, alati kohal ja asjasse piihendatu. Tiinu temale
6itses koolis klassiviiline tii6. Alati tuli ta uute ideedega, uute plaanidega. Ja 6petajad l6id kaasa,
ka need, kes muidu seda poleks teinud. Kui oli plaan ja iilesanne seinal, ei saanud keegi kdrvale
hoida. Ulemuslikult ta siiski ei kiiitunud, enne arutas plaanid ikka inimestega liibi.
Opetajate kollideks olid inspektorid rajoonist. Meie pdlvkond kartis neid eriti. See kartus
oli hinges kogu eelneva elu t6ttu, mil ii$ ettevaatamatu s6na vdi viiljend v6is pShjustada rohkem
kui pahandust. Aliise pti0dis hoida dpetajaid, midagi halba ei pannud suure kella kiilge, tasandas
tiilisid. Oppealajuhatzjalt n6uti rohket tundide kiilastamist (vist 12 t. niidalas). Viiikeses koolis
oleks see tiihendanud alalist hiiireolekut, kasu aga enam kui kahtlane, sest dppealajuhataja tundis
6petajaid niigi, sai hakkama palju viihemaga ja suutis m6jutada 6petajaid ka teisiti. Kuidas ta
inspektoritega hakkama sai, j?ii tema saladuseks. Ta teadis vlga hiisti, et alaline 6petajate tunnis
istumine ei ole 6ppealajuhataja t66 sisuline nfitaja.
Olin tema poja klassijuhataja neli aastat. Aliise ei sekkunud kordagi klassi ellu vdi
iilemusena klassijuhataja t6<isse. Aliise teadis, et vastupidine kiiitumine v6iks 6hjustada
ebameeldivusi tema pojale. Ma ei usu, et mina oleksin nii toiminud, kuid pikaajalise t66 jooksul
niigin sedagi, et 6petaja lapse elu klassis muutus v?iljakannatamatuks just vanema
ebapedagoogilise sekkumise t6ttu. Aliis oli hea pedagoog ja mitte ainult selle niiib pdhjal.
Kaasatundev, abivalmis oli Aliise alati. Mind isiklikult aitas ta minu suure mure p?ievil,
kui mu 6de oli parandamatult haige, kuid lootus oli arstirohtudel, mida sai ainult v?ilismaalt.
Raske oli minul abi kiisida, viiga raske oli Aliisel mitmelgi p6hjusel, kuid kaasatundva inimesena
ei suutnud ta keelduda.
Suur t?inu sulle.

Liis!
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Esimesed meenutused on mul algkooli piievilt. 6p. Vaasma oli siis vanempioneerijuht.
Alati iimbritsesid teda lapsed: kiisisid, uurisid ja jutustasid niisama. Ikka leidis ta aega meiega
juttu puhuda, vastata ning tunda huvi meie tegemiste ning tahtmiste vastu. On meelde jiiZinud kui'
s6bralik, pehme ja usaldav inimene.

Jiirgmine meenutus on ajast, kui tulin Rakvere Internaatkoolist oma kodukooli tagasi.
Olin olnud kaks aastat linnakooli 6pilane ja niitid vist tiihtsust tiiis. Alise Vaasma andis meile
8.klassi ajalugu. Kutsus mind vastama. Mina (Maret Malmberg) l6ksin, eputasin, ise ei osanudki
hiisti vastata, aga kekutada hiil. 6p. A. Vaasma vaatas oma pruunide, teraste silmadega mulle
pikalt ning pilkavalt otsa ja lausus tdsiselt ent rahulikult: "sinust ootasin rohkemat" ning pani
kolme. Mul oli piinlik, hiibi just 6petaja Vaasma ees. Ning kooli-plikalikud edvistamised jAidki
dra.

Edaspidi kohtusime juba kolleegidena. A.Vaasma oli mulle aastaid 6ppealajuhatajaks,
nduandjaks, vanemaks s6braks, kellega v6is alati riiiikida nii tOO- kui isiklikest asjust. Tema
lihtsalt oskas nooremale ning aremale julgust ja tuge anda. Noorema tddkaaslasena ei peljanud
ma tema kiiest midagi kiisida v6i tema arvamust teada saada oma m6tete ja tegemiste kohta. Liisi
n6uanded olid alati sellised targalt diplomaatlikult antud, et jiii mulje, nagu oleksid ise kohe k6ik
v?ilja mdelnud. See oli ja on Liisil suur oskus ning osavus.
Ka kiitmise ja julgustamisega polnud ta kitsi. Samuti piiiidis Liis hoolitseda oma
kolleegide eest. Tulin Jaagupi kooli 1972.a siigisel, 73.aasta kevadel siindis tiitar Kristi. Olin suve
esimese poole kodus. Raha oli vaja. Liis oskas ja sai asja nii seada (muidugi ka tiinu direktorile),
et ma v6isin kodus 6ppevahendeid valmistada ning ikka midagi teenida.
Pioneerijuhina t66tades tuli mul ktillaltki sageli asendada teisi dpetajaid nende iiraolekul
koolist. Op.Vaasma oli siis nii kena ja pani need tunnid ametlikult kirja ning ma sain nende eest
tasu.

8l/82 6-aastal tulid kooli inspektorid. K?iisid ka tundides. Aga ma olen seesmiselt viiga
pabinas, kui keegi v66ras tunnis on. Kandsin sel ajal oma 3.last. Seda enam niirveerisin. Liis
riiiikis kontrollidega ja ma pii?isesin sellest hirmust. Olen siiani tiinulik Liisile tema inimlikkuse ja
teise inimese m6istmise eest. Mdistvad olid muidugi ka inspektorid!
Vahel t66asjust riiiikides l6ks jutt nagu iseenesest iile isiklik'kudele probleemidele. Neistki
oli ja on Liisiga vaba ning rahulik jutustada. Oleme ju il<kagi 2 naist, ema. Kui me siis dpetajate
toas suures jutuhoos olime ja meie range direktor tuli, oskas Liis vestluse sujuvalt kasvdi poole
lause pealt tiioasjadele viia. Liis on lihtsalt arukas polnud vaja kedagi iirritada. Tagad?irele
m6eldes oli see iiks l6bus ja tore lugu.
Kindlasti ei unune ja on alati oodatud Liisi siinnip?ievad tema lahkes maakodus Kupnal.
Liis on suurepiirane perenaine (maitsvad ja aroomikad road), samas helde ning kiilalislahke.
Tema kodus on 6dus olla.
Tiiiipiline on, et inimene tahab ju ikka ennast pjedestaalile upitada. Kuid Liis niigi meid
oma t66tajaid, ja nii juhtuski, et paljud meist said igasuguseid miirke, aukirju ja nimetusi samal
ajal, kui dppealajuhataja ning ka emakeeledpetaja tihes isikus seisis tagasihoidlikult tagaplaanil.
Peaaegu oma t6,<iaastate l6pul sai A.Vaasma aastapikkune tdoarmastus v?iiirilisema hinnangu.
Liis on iiks tark ja m6nus inimene, lihtne, s6bralik, tri6kas, arukas ja hea diplomaat.
Jiitkugu tal vaid tervist, siis tilejiiiinuga saab Liis ilusasti hakkama ning toetab moraalselt veel

-

-

teisigi.
Meenutas Maret Malmberg, praegu Viru-Jaagupi muuseumi juhataja
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Pilvia Taremaa meenutusi endisest koolikaaslasest ja kolleegist Aliise Vaasmast

Tunnen Aliise Vaasmad juba kooliajast peale. Kiiisime Rakvere Opetajate Seminaris iihes
klassis. L6petasime selle kooli 1948.a kevadel.
Nagu elus ikka on nii, et iihe inimesega saab suhelda vabalt, teisega ei saa kuidagi jutule.
Aliise oli alati teiste vastu s6bralik, lahke ja abivalmis klassikaaslane. Vast sellepiirast, et oleme
m6lemad lihtsatest taluperedest, sobis meil omavahel piiris hiisti. Ta polnud kunagi uhke. Tema
poole vdis pddrduda alati iikskdik millises ktisimuses.

Kuna meie kodud olid mdlemal iihes vallas, (seekord oli see Paasvere vald) siis
kohtusime ka koolivaheaegadel koju s6itmisel iihes bussis. Alati oli midagi teisele vajalikku ja
head 6elda. Ta oli mulle juba kooliajal hea kaaslane kellega tahtsin suhelda.

P[rast Seminari ldpetamist me ei kohtunud kuus aastat. Tema tuli t66le Viru-Jaagupi
kooli. Mina sattusin Valgamaale Hummuli Kooli. Nii suunati meid Seminari ldpetajaid iile Eesti
t66le peaaegu igasse rajooni iiks-kaks noort ldpetajat, nagu oli n6utud.
Meie teed viisid meid kokku uuesti 1954.a siigisel. Tulin siis t<i<ile Viru-Jaagupi Kooli
algklasside dpetajaks. Tema tdtitas siis siin juba kuuendat aastat. Ta oli algul vanempioneerijuht,
hiljem dppealajuhataja. Seega oli ta minu otsene iilemus.
Aliise Vaasma oli erudeeritud juht kes oskas probleeme lahendada arukalt. Ta suhtus
kdikidesse kolleegidesse austavalt. Oli ndudlik nii enese kui ka kaasdpetajate ja dpilaste vastu.
Aliise Vaasma on inimene, kes on t66tanud kogu elu iihes kohas. Selliseid inimesi on
meil viihe. Nelikiimmend neli aastat on ta olnud Viru-Jaagupi Kooli 6petaja-6ppealajuhataja.
V6ib 6elda, et kogu Viru-Jaagupi iimbruskond on tema kiie all kasvanud.
Ehkki on ta juba pensionil, pole tal veel mahti rahulikult kodus istuda. Suure energia ja
iihiskonnaaktiivsusega osaleb ta Vinni valla volikogu t66s. Kaitseb aktiivselt Viru-Jaagupi rahva
huve valla volikogus. Ta on volikogu liikmeks valitud juba teist valimisaega. Rahvas on tema
tddga viiga rahul.

Samuti jiitkab ta kodu-uurimist ning juhendab Opilasi selles t66s. Meie, tema endised
kolleegid tiiname teda selle t6o eest, mida ta on teinud kodu-uurijana, siiilitades kooli ajalugu
ning siintiidtanud ja 6ppinud inimeste tegemisi tulevastele pdlvedele. Sellel t66l on tohutu suur
v?iiirtus.

Oma aktiivse eluhoiakuga

ja

tiihelepanuvti?irse t66ga 6petab
kodukohta, oma maad.
14
Kes minevikku ei miileta. see elab

tulevikuta.
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Pole midagi parata, mdne inimese heateod meenuvad sageli piirast tema minekut
Toonelateele. Ja tihtigi toob just kurb siindmus esile selle inimese ja tema liihedaste t66aastad.
Ehk rohkemgi - eluto<i. Nii ka Heino Vaasmaga.
Kuulsin tema nime esmakordselt 1958.a augustis, kui iiks siitkandi nooilnees otsustas
endale naise tuua Mulgimaalt. Mina see mulk olengi. Peigmees kirjutas mulle - pulmakutsed teeb
iiks sdbrapoiss. Tal on naine ka 6petaja ja seda ametit on temagi pidanud. Ega see s6ber nii v?iga
poiss enam olnudki, juba iile 30-ne, nagu minu tulevane abikaasagi. Pulmakutsed olid ilusad,
kenas ehiskirjas tehtud, neid oli 75. Veel tiinagi m6tlen - kiill Heino Vaasma niigi nendega palju
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1959.a septembrist algas minu t<jrj Viru-Jaagupis, kooli6petajana. Oppealajuhatajaks
Aliise Vaasma. Heino Vaasma oli sidekontori lilem, minu abikaasa Lembit Inno kiilan6ukogu
esimees. Meist said peagi perekonnatuttavad, hiljem - s6brad. Olime noored, kiillalt paljude
iihiste huvidega. Meid Liisiga iihendas koolitd<j ja iihine eriala - eesti keel. Meie abikaasad olid
maletajad, niiitemiingu tegijad. Heino oli hea anekdootide jutustaja, Lembit veel parem kuulaja.
Neid sidusid ka iihised kooliaastad Viru-Jaagupis, siinne legendaarne 6petaja Ida Soone,
keerulised s6ja-aastad, raske tuberkuloosihaigus. Ja siis m6nigi saladus, millest tollal vaikiti.
Aastad on m66dunud liig ruttu. Noortest nais6petajatest on saanud pension?iridest
vanaemad. Nende kaasad puhkavad Viru-Jaagupi kalmistu p6lispuude all. Ja alles niiiid saan aru,
kui palju head tegi sdjast tulnud Heino Vaasma. Et ta julges 6petajana tiidle asuda. Ja tildse ViruJaagupi pdliselanikuna. Ikka meenub see liibi minu mehe s6nade, sest olin siinkandis uustulnuk.
Lembit Inno iitles tihti, et Viru-Jaagupi koolipoisid olid linnakoolis tugevad matemaatikud.
Heino Vaasma olevat neile k6va p6hja andnud. Seda iitles Lembit oma lellepoja linnakooli
hinnete p6hjal. Hiljem olid Heino ja Lembit mitmeid kordi koos Rakveres nn Tammikuhaiglas.
Lembit teadis, kui raske oli Heinol haiguse t6ttu koolist iira tulla (oli ju Heino isaga olnud
siinkandis 6petaja), olla haiguse t6ttu kodus, tiinapiieva mdistes t66tuna. Vdib-olla Lembit oli
esimene, kellele Heino usaldas: selle Liisi mina iira v6tan, ta on nii toreda iseloomuga. Ja
vdttiski.
Tervise paranedes sai Heino Vaasmast eluks ajaks sideiilem. Ja ta oli otsekui ViruJaagupi kooli patroon. Oma abikaasale, kooli dppealajuhatajale alati toeks. Miingis isegi Aliise
Vaasma lavastatud klassiniiidendis isa-osa. Oli kooli niiiirivana. Too isik oli peole v?iga oodatud.
Liibi huumoriprisma lahendas ta ehk m6negi koolis tekkinud konflikti 6pilasele meelepiiraselt. Ta
oskas asuda dpilase poolele, aga nii, et positiivne lahendus toetas kooli ja ei traumeerinud ka
6pilast ega tema vanemaid. Meenub tiks lugu. Oppealajuhataja oli peapdrutusega kodus
haiguslehel. Koolis dppendukogu tihe keskkooli noormehe kiiitumishinde plrast. Liis ilmus
koosolekule. Utles: Heino sundis. Ta titles, naabripoissi tuleb aidata. Ja aitaski. Jiiid rahule
6petajad ja ka naabripoiss.
Meie koolil oli hea maine. Opilasi kiiis meile Kadilast, Injust, Pajustist, Vinnist. M6ni
linnastki, kellega seal hakkama ei saadud. Muidugi oli meil ka tubli direktor Vello Taremaa, kuid
temal tuli ajada rohkem majandusasju. Kooli heas maines oli oma osa ka Heino Vaasmal. Ta oli
osanud endale hea, kooli jaoks diplomaatiliste oskustega abikaasa valida. Aliise Vaasma t66tas
Viru-Jaagupi koolis iile 40 aasta.

Aliise Vaasma osa Viru-Jaagupi koolis ja tildse siinkandis on sdnulseletamatu. Aga seda
paljuski tiinu tema abikaasale. Trjdks koolis ja iihiskonna heaks oli selles peres meie
o'roheline tee".
Ei kunagi tjeldud: mis sa selle eest saad? Vaid tee iira, ktill
dppealajuhatajale antud
me ka kodus hakkama saame. Ja saadigi. Ei tehtud seda t66d karjiiiiri piirast, vaid armastuse
p?irast. Oli karjiiiirikski vdimalusi, mitugi effepanekut. Aga siis oleks tulnud siitkandist lra minna.
Kinni hoidis Viru-Jaagupi. Kinni hoidsid kolleegid, 6pilased vanematega, kodu ja perekond.
Enamuse nn kdrgemaid korraldusi oskas Aliise Vaasma teha asjaosalistele,
"suurepdraseks". Tiinapiievani meenutavad lapsevanemad oma niiiid 40-aastaste "lastega"
rahvaiilikooli aastaid. Vanemad ise organiseerisid inimesed kaugemalt bussidega kohale.
Lektoritega oldi rahul, olid need siis oma kooli 6petajad vdikaugemalt targad. Meenuvad peod
rahvaste s6prusest, elukutsetest, ajaloosiindmustest. Ja kui tiipsemalt meelde tuletada - ei olnud
neis eeskavades ei liigset punast viirvi ega iilepolitiseeritust. Peamine eesmiirk oli, et iga dpilane
saaks esineda, laval k?iia ja tema vanem all saalis r66mu tunda. Ja kevadised teatriskligud
Tallinna. 2-3 suure bussiga - 6pilased, isad, emad, 6petajad.
Ja kodu-uurimine. Arvan, et see on Aliise Vaasma elu piirusosa. Ja kindlasti vajab see
varsti p6hjalikumat kirjapanekut kui isiksuse mdjust kodukandile. Koos dpilastega on ta aastate
jooksul talletanud hulk viiiirtuslikku materjali. K6ik kenasti vormistatud, kaustades. Pealkirjad
Heino Vaasma ehiskirjas. Tunnustust on tulnud tublisti, maakonnast ja iileriigiliselt. Ka tunnustus
on tiihtis, eriti dpilastele. Aga kogu see kodu-uurimine on meie ajalugu, meie l?ihedaste elu ja tti6,
meie kihelkonna elu. Talud ja inimsaatused. Sdda ja inimsaatused. Kdik on vaja talletada. Et ei
ununeks, et ei ununeks....
Ja selleks on vaja MAA SOOL. Perekond Vaasma on seda olnud ja on edaspidi. Hindrik
Vaasma on surnud. Heino Vaasma on surnud. Elab ja titittab miilestuste kogujana edasi Aliise
Vaasma. Ka tema miniiad Utte 3a Marina on 6petajad. Ja tema pojapoeg Tanel Vaasma ei tee ka
mitte enam esimesi samme huvitaval kodu-uurimise teel, samuti Taavi on asunud m?ilestusi

kirjutama.

2

Opetaja Silvi Vabamiie meenutas:
Oppealajuhataja A.Vaasmat n6nda: "Olin ktiiiditatud, ldpetasin Venemaal Pedagoogilise
Instituudi ja alustasin seal ka dpetajatood. Direktor ja dppealajuhataja olid ikka meist kSrgemal
ja kontrolli funktsioonis. Viru-Jaagupis kogesin, et koolijuht v6ib hoopis teistsugune olla:
A.Vaasma seisis minu kui dpetaja k6rval, mitte kdrgemal, kaugemal. Ta oli n6uandja, kellega
koos piiiidsime lahendusi leida.
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Opetaja Mia Tikop kirjutas:
"Oleme olnud Vaasma perega ammused perekonna tuttavad ja head s6brad, aastaktimneid
jaganud iihiselt r66mu ja muresid. Ktilaskiiigud Liisi ja Heino juurde olid alati meeldivad ja
tiliatuslikud. Liisi poolt kaunilt ja ohtralt kaetud laud ning Heino m6nus jutt ja huumor tegid
6htutest kaunid j a mee ldej tiiivad kohtumised.
Kui m6istev ja harmooniline oli Liisi ja Heino abielu. Uksteist hoides ja hoolitsedes
suudeti rasketest haigustest jagu saada, iiksteisele sdbralikult naeratada ja kiitt hoida. Kui Heino
alevikust tulekuga veidi hiljaks jei, siis Liis m6istis, et malepartii tuli ju ldpetada ja pdnev
3
keskustelu ei saanud pooleli jiiiida."

ta

Ene Kruve t6<j Viru-Jaagupi koolis piirdus ainult kahe aastaga, kuid seda aega meenutab
hea s6naga, tiinu Aliise Vaasmale ning tema abile, mis ta Enele osutas. E.Kruvel on ikka

meeles

Aliise emalik

soe

pilk ja

s6bralikkus.

2

Aliise Vaasma endine 6petaja Veera Kuriks kirjutas, et ta m?iletab Aliiset Muuga piievilt.
Veel kirjutab Veera, et Aliise oli meeldiv, arukas ja mdistev laps ning ta 6ppis viiga hiisti. 22
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Valla kultuurin6unik Margit Diits vastas kiisimustikule iseloomustusega, mille
oti
koostanud Maret Malmberg, kui vallast esitati A.Vaasma kodaniku
aumiirgi kandidaadiks:
Aliise Vaasma iseloomustus (p6hjendus)

Alise Vaasma (siindinud 18.08.1928) elab L?iiine-Virumaal Vinni vallas
viru-Jaagupi

alevikus.

ute 40 aasta

t6<itas

Alise Vaasma Viru-Jaagupi koolis

emakeele dpetajana ja
ja siit

dppealajuhatajana. Tema tunnid olid emotsionaalsed, teemid
seotud oma viiikese kodukoha

edasi Ee_stiga.

oppealajuhatajana oskas erudeeritud juht 6ppetdrjsiseseid ja
-viiliseid probleeme ajada
diplomaatiliselt, arukalt, austades nii dpilasi tui oieta;aid nagu
isiksusi - kodanikke. Selliselt
saab toimida inimene, kel endal on piihad eetilised ja
es6etilised kodanikuviiiirtused.

Niiiid on 6petaja Vaasma

uurtuid pensionil, kuid suure energia ja

iuba
tihiskonnaaktiivsusega jiitkab ta edasi.
Juba koolis t66tades leidis A.vaasma endas
kodanikukutsumust
koos dpilastega uurima ja kirja panema oma kodukandi ajalugu.
lakata
Nii
on valla muuseumis
kaustade kaupa uurimistriid viru-iaagupi kandi tiihelepanuviiiirsetest
inimestest igap?ievaelus, sdjakeeristes, tegutsenud koolidest,
seltsidest, kiiladest jne. Selle
tiihelepanuviiiirse tddga 6petab vaasma noori armastama
oma siinnimaad, hindama esivanemate
tdid-tegemisi, Ieidma enese juuri oma maas ja rahvas. Ka palju
esinemisjulgust ja -oskust on
noored kodu-uurijad y3nu{laakonna ja Tallinna konverentsidel
sona v6ttJs. koig" selle taga on
viisimatu juhendaja Alise Vaasma. Samuti on A.Vaasma oskuslik
suurtirituste korraldaja: VJaagupi kooli 90juubel, kodukaitsepiiev, kodukandipiiev,
kiilade kokkutulekud. Koigil neil on ta
esinenud sisukate s6navdttudega. Proua vaasma nime
vdib iisna tihti leida ka virumaa Teatajaja
Koduvalla Sdnumite kirjutiste alt.
Kodanik Alise Vaasma kui usaldusviiiirne ja julge sdnaga inimene
on oodatud igas

alevikuperes.
Juba teist koosseisu proua vaasma Vinni Vallavolikogu liikmena.
Ka seal ei ole ta ainult
kiiet6stja, vaid sisemise au- ja 6igustundega seisab oma aleviku
inimeste parema

Alise Vaasma viiflrib kodanikupiieva aumiirki mitmekiilgse

mineviku j iiiidvustam isel ning oleviku heaolu saavutami sel.

elu eest.

t6'6panuse eest kodukandi

Proua vaasmat peeti kodanikupiieva aumlirgi v[iiriliseks
ning 2000 aastal talle ka see miirk anti.
Lugupidamisega ja edu soovides

Margit Diits
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23.detsembril 2001.a kiilastasin Viru-Jaakobi kiriku6petajat Herki Talenit, keda intervjueerisin.
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"Kaua tunnete Aliise Vaasmat?"
"Esimene miilestus on udune. ei miileta 6ieti. Tutvusime Madis Oviiri kaudu, see oli 4
aastat tagasi."

Yz

"Missuguse tegevuse kaudu tutvusite?"

oli

1998.a kihelkonnapiieva korraldamine. Olime koos
komisjonis. Suurem osa oli juba tehtud, kui ma komisjoniga liitusin. 1999.a miirtsis toimus ViruJaagupis 1949.a ktitiditamise 50.aastapiieva puhul kokkutulek. 2000.aastal Vdidupiihal
kodukaitsep?iev. Tema on ikka olnud pdhiline initsiaator.
1999.a oktoobrist oleme koos kord kuus vallavolikogus. Meie m6tted ja arusaamad on
kokkulangevad. Ajame sama asja kumbki oma miitta otsast."

"Esimene suurem iiritus

'oKuidas iseloomustate teda kui Viru-Jaagupi kodanikku?"
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ei oskagi. Aga kui me ei peaks enam kohtuma, siis jiiiib
Aliise Vaasma meelde Viru-Jaagupi eestvditlejana kui aju, mdistus ja siidametunnistus. ViruJaagupi on tema armastus. Kui Eesti riigi tasemel kodanikust, siis Viru-Jaagupis on saanud
niihtavaks. Eesti riik"l<a seda m?irganud,tema oli ainuke Liiiine-Virumaalt, kes sai 2000.aastal
kodanikupiieva aumiirgi. Preemiaid, au- ja tiinukirju on tal kapis rohkesti.
Ta on kiill pensionipdlves, aga see ei loe, aktiivsus veelgi kasvanud. Ta pole mbelnud
oma kasu peale - need on ilusad inimesed. Madis Oviir tutvustaski: "Siin on iiks ilus inimene,
jiita see meelde!" Tema on selline, keda saab eeskujuks seada ustavuses. Selliseid inimesi pole
palju, kes mitme pdlvkonna jaoks ttihendavad midagi, sest talle v6ib usaldada nii suuri vdi
viiikseid asju. Ta mdjutab inimesi liibi oma t66 siiamaani. Elukutselt 6petaja, oskab liibi enese
6petada, suudab kaasa m6tlema panna ka riigi tasandil. Kui on midagi ette v6tnud, viib selle liibi.

"Kui Viru-Jaagupi kodanikku

-

"Kuidas iseloomustate teda kui iihiskonna-tegelast iirituste korraldamisel?"
"Kui ma tean, et iirituse eest vastutav Aliise Vaasma, saan rahulikult magada, sest tema
peale v6ib alati kindel olla. Ta oskab mdelda mitmes kategoorias korraga. Urituste korraldamisel
paistab, nagu kdik teevad, asi loobub iseenesest, ei lase viilja paista, et tema on k6ige selle taga
kindlalt."
"Kuidas iseloomustate teda kui volikogu liiget?"
"Aliise Vaasmal on suur siida. Poliitika toimib seinast seina. Tal on kindel selgroog oma
tegemistes ja omad ideaalid. Ta on realiseerinud oma ideaale liibi volikogu. Ta on selline
inimene, kes miiletab minevikku, oskab olevikus toimuvat n?iha ja vaadata tulevikku. Tema ja
Madis Oviir on mindki 6petanud, andnud teadmisi Viru-Jaagupist. Me oleme arutanud ja
t66tanud selle nimel, et Viru-Jaagupil oleks tulevikku. Me tegutseme koos volikogus, seal
kultuurikomisjonis ja V-Jaagupi osavalla halduskogus. Aliisel on idee, mida saab realiseerida,
plaanid, mdtted realistlikud. Piiiiab platsdarmi valmistada tulevastele p6lvedele.
Ma olen 6petajaid n?iinud. A.Vaasma kiitte usaldaksin oma lapsed kasvatada. See on viiga
oluline. Iga dpetaja kAtte mitte."

"Mida peate tema tugevamaks kiiljeks?"

32
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.,Tugevamaks kiiljeks pean ustavust nii suurtes kui viiikestes asjades. See seisneb selles, et
mitte ainult oma
k6ik ettevoetu viib lOpuni. Ta mdtleb teiste inimeste peale, k6igi kaasinimeste,
lastele, omastele ja liihedastele, vaid kdikidele.

iiles
A.Vaasma on lesep6lve pidanud I997.a algusest. See pole lihtne. Lapsed on
hea
ta
meenutab
kasvatatud ja oodata oli alg, kus kahekesi v6ib rahus elada. oma abikaasat
j6uab
aeg,
Vdib-olla
s6naga. Hiridan, mida ta on ieinud iiksiku inimesena, kdigega toime tulnud.
tunnustades
Teda
saa.
ei
temast
mil e"i suuda ntiiipigi kinni panna, aga kurja vastikut vanainimest
to6 ldppenud vdiks
m6tlen, et tahan Loid ru1nuruguseks vanainimeseks saada. Niiiid, mil ametlik
heaks."
istuda ja mitte midagi teha, tema aga vastupidi rabeleb teiste inimeste
"Kuidas suhtuvad V-Jaagupi inimesed temasse?"

.,Arvan, et h?isti, positiivselt. Tegelikult alles siis hakkavad aru saama, kui ta enam ei
25
jaksa tegutseda. Loodan, et inimestele onjOudnud kohale, mis Aliise Vaasma v[drt on."
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arvamus Aliise Vaasmast
Miiletan kui 1948.a. stigisel alustas V-Jaagupi 7-kl koolis todd noore dpetaja pioneerijuhina Aliise Siiber (hiljem Vaasma), oli kohalike noorte hulgas teadmatus tema isiku
ruht.r. Aeg oli sel ajal viiga kihiline ja keeruline, vahest tuli teada, kes on kes. Tolleaegne,
kooli direktor V.Raud oli tuntud isikutundja ja seltskonna hing, andis kohe Aliisi kohta
hinnangu: "See tiitarlaps on siindinud 6petajaks." Aliise kohanes ruttu ja varsti 16i kaasa
kohaliku elu tiritustel ja ettevOtmistel.
Hilisematel aastatel, kui oma lapsed dppisid koolis, oli niiha lastevanemate
koosolekutel kui rahulik oli dpetaja Vaasma suhtumine dpilaste arusaamatuste lahendamisel,
kuigi sealjuures jiii viiga korraarmastajaks. Ta on alati viiga rahulik, s6bralik, heastidamlik ja
taktitundeline.
Kauaaegse kodu-uurimisega tegelenuna on A.Vaasma talletanud Viru-Jaagupi ja
timbruskonna ktilade mtilestused, meenutused nii isikute kui seltsielu kohta. Nii on viilja
toonud minevikust siin elanud ja t<i<itanud suurkujud, isiksused ja tavakodanikud igaiiks oma
erineva elukiiigu ja olemasoluga. Minul, kes ma olen V-Jaagupis siindinud ja kogu oma elu
siin elanud, hindan seda mahukat toild k6rgelt.
Palju artikleid on A.Vaasma sulest ilmunud kohalikes ja vabariiklikes ajalehtedes
jiiiinud
aegade jooksul pea koigilt elualadelt V-Jaagupist. Ilma temata oleks kaasaegsed ilma
nendest teadmistest esivanemate tdodest ja tegemistest.
A.Vaasma on teist koosseisu Vinni Vallavolikogu liige. Mitte kdik rahva esindajad ei
s6nakad oma valijate eest seisma. Minevikus on V-Jaagupi
tririkad
ole
kihelkonnakeskusena olnud tiihtsal kohal. Aasta-aastalt on jiilinud tiihjaks talumajad, kadunud
terved kiiladki. Asutuste uksed sulguvad iiksteise j2irgi - ei ole apteeki, velskripunkti ja mis
k6ige tiihtsam, V-Jaagupi kooli sulgemine valla poolt. 92 aastat tolles V-Jaagupi koolimajas
kesinud 6ppet6<ist vdttis A.Vaasma 4|.aastatosaja armastas viiga seda maja, mis on ka olnud
aastakiimneid kohaliku tihiskondliku elu keskpunktiks - tohutu kahju sellest, et enam ei ole
V-Jaagupis oma kooli.
V6itlus Kehala klubi allesjtiiimise eest on olnud A.Vaasma valurikas vtiljaastumine
kodukoha ja siinsete inimeste eest. Hoopis rahulikumalt suhtuvad sellesse need,kes on elama
tulnud siia mujalt ja ei ole hakkanud tundma V-Jaagupit koduna.
Aastaid on A.Vaasma organiseerinud kooli aastapiievi, kodukandipiievi ja muid rahvakogunemisi, mis on olnud viiga to<imahukad ettevdtmised. A.Vaasma s6nav6tud on olnud
temale omase p6hjalikkusega etevalmistatud ning vtiga ladusad. Opetajat miilestatakse selle
jtirgi, kes nad olid isikuliselt ja selles suhtes on andnud Aliise Vaasma V-Jaagupile oma
parima pildi - ta armastab oma kodukohta ja siinseid inimesi.
Koduses elus on hea perenaine. Vaatamata sellele, et iihiskondlik elu pressib peale, on
hoidiste tagavarad talveks ikkagi mahukad. Ta on ktilalislahke, kas tuleb siis kiilaline lfiedalt
v6i kaugelt, on ta v66ras vdi sugulane. Nii oli see abikaasa Heino eluajal ja jiitkub peale
abikaasa surma. flsun, et Aliise on rahul sellega, et elab maakodus, kus elasid abikaasaga
kogu oma iihise teguderohke eluaja. Kasvatasid tiles kaks poega ja niiiid tunneb veel ka
pojapoegade hoolitsust ja abi. Oleks aga aega mdnu tunda pensionip6lvest. Aga ei - on veel
vaja-vOidelda - kes siis jiitkab, kui Aliise enam ei taha vdi ei suuda. Ikka j6udu edaspidiseks
24
iihiskondlikuks t66ks ja 6nne isiklikus
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Endised dpilased meenutavad:
Urve Lepik-Tinnuri (6pilane a.I96l

- 1969)

'olnimesed on nagu lilled. M6ned jatad kdhkluse ja kahetsuseta elutee kdrvale maha, olles
eelnevalt tunda saanud nende kaunite 6ite varjus varitsevaid m0rgiastlaid. Teisi seevastu hoiad
kaua hinge ja siidame liihedal, naudid nende omasust, v6lu ja erilisust. Oled iira tundnud nende
v?i?irtuse.

Uts

nende viiljavalitutest on minu kunagine dpetaja Aliise Vaasma. Plikakesena

armastasin teda imetleval lapsemeelel, jumaldasin ta emalikku pehmust, leebust
tema vastupandamatut lihtsust ja heatahtlikkust kiirgavat olemust.

ja

vaoshoitust,

Sirgudes hakkasin m?irkama ka 6petaja imelist intellekti, eruditsiooni, jii?igitut
piihendumist oma t<j<isse. Ta oli minu jaoks eriline. Inimesena. Opetajana. Naisena. Veel niiiidki,
aasta-kiimneid hiljem, kutsub igu kohtumine esile magushella iirevuse hingesopis. Ja
iiratundmise, mida k6ike ta mulle elus on andnud ja kui palju talle vdlgnen.
Ta dpetas mind eneses selgusele j6udma, piitidlema piistitatud ideaalide poole, austama
iseennast ja kaasinimesi, armastama kodukohta ning looduse mitmepalgelist ilu. Otsima
asendamatuid ja ustavaid sdpru proosa ja luule valdkonnast. Avastama lemmikuid. M6istma ning
kasutama keelt. Ja mdtlema. Ma miiletan m6nda kirjandusteemat - "Valge toonekurg otsib
pesapaika"o "Kui ei tule und", o'Kes ma olen?".
L[bi mitmete visandite omandas mu viiljenduslaad tasakaalu ja isikupiira, sest minu
eneseteostust julgustas ja suunas inimene, keda ma j?iiigitult usaldasin. Minus t6stis oma mdtteid
paberile pannes pead isiksus, ja oli keegi, kes seda nflhtust respekteeris ja tunnustas. Minu
kirjandus6petaja.
Aliise Vaasma vditis k6ikide siidamed oma pehme natuuri ja loomulikkusega, ?i?iretu
tolerantsusega, vaikse kdnemaneeriga, millest ei puudunud ka ndudlik alatoon. See muutis
relvituks. Ja iiratas lugupidamist.
Vana kooli pole enam. Aga on 6petaja Vaasma sulest ilmunud koolilood ja vaimsust edasi
viivad 6pilased. o'Kui kas v6i iiks nendest kirjutamisele kiie ja siidame on andnud, pole minu t66
liiva jooksnud," iitles ta hiljuti.
Piistip?iine, naeratav ja s6brali( alailma tegev nii kodu-uurijana kui ka vallavolikogus,
ja
hell
hooliv ema ning vanaemana, suurilmadaamilikult v?iiirikas, ent samas maanaiselikult
silmatorkamatu - niisugusena niien teda praegu. Ja tunnen aukartust ning s6nulseletamatut
uhkust, et mulle on antud v6imlus olla tema 6pilane." 21,

Meenutades 6p, Vaasmat:
Oma esimest kohtumist 6petaja Aliise Vaasmaga kahjuks ei miileta, see v6is olla enne
kooli vdi siis esimeses klassis. Kui see toimus l.-3.klaasini, siis oli see 6ppealajuhataja ja dpilase
kohtumine. Uritasin meenutada dpetaja Vaasmat dppealajuhataja rollis tuid selles situatsioonis ei
meenu kiill iihtegi seika.
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Esimesed tdsised ja tdised kohtumised said teoks 4.klassis kui 6p. Vaasma hakkas meie
klassis andma emakeelt ja kirjandust. Keel ja grammatika pole mulle kiill kunagi olnud unistuste
ega lemmikaineid, see vastu kirjanduse tunnid olid koolis iihed huvitavamad vaatamata 80.-ndate

aastate koolikirjanduse kohustuslikule lektiiiirile, leidis dpetaja vdimaluse rii?ikida eesti ja
viiliskirjandusest ning see oligi mis meid kriitis. Meie klassis oli lugemus suhteliselt suur (eriti
kui seda v6nelda tiinapiieva kooliSpilaste lugemusega) ia ma arvan, et see oli suuresti dp.Vaasma

"siiii".
Sageli pani dp.Vaasma mind lugema luuletusi kooliaktustel, kontserdifel. Ausalt deldes
see mulle tol ajal eriti ei meeldinud, kuid tagand[rele on mul selle iile ainult hea meel. Sain
sellest kindlasti esinemiskogemust oma tulevasteks effeasteteks klassis ja ka mujal.
Opetajana on dpetaja Vaasma miilestustes kui eriti tasakaalukas ja inimlik 6petaja. Ta
vahel ei olnudki nagu dpetaja,vaid nagu ema. Ei riielnud pahanduse korral,vaid noomis ja pani
m6tlema. Klassijuhatajana (asendas kaks aastat oma miniat) arutlesime paljudel elulistel
teemadel, meelde on jiiEnud raamatukogus toimunud tund tiidrukutele,kus r?iiikisime meikimisest,
ealistest iseiirasustest ja h0gieenist. Olen seda moodust kasutanud ka oma klassi tiidrukutega rtiiikida vabas ja sundimatus Shkkonnas, mitte vibutades niippu - seda ei tohi ja ei saa.
P6hiliselt seostub 6p.Vaasma minu jaoks kodu-uurimise juhendajana. Alates 5.ndast
klassist olin sellega tegev. Laupiieviti istusime koolis pioneeridetoas, ees oli virn kiriku
aastaraamatuid, Taani hindamisraamat jpm. Mida dp.Vaasma oli kirikuarhiivist kasutada toonud.
Vahepeal pakkus 6petaja oma p6hjatust v6ileivakotist kehakinnitust, et meid erksana hoida.
Talviti kiiisime alati Tallinnas vabariiklikul konverentsil, varakevadel rajoonis, kevadel
erinevates vabariigi punktides kevadkonverentsidel. Ja nii igal aastal ja mitte iihe vdi kahe
6pilasega vaid ikka viihemalt 3-4 dpilasega. Meelde on jiiiinud tihe vabariigis [ra mlrgitq{ 1ri6
autasustamine, kus meid kutsuti Tallinnasse ministeeriumi haridus- ja kultuuri,-rninistrffiIfrdff
vastuvdtule, et saada kiitte suur ja uhke aukiri (a kaasnes sellega midagi veel, aga see ei meenu),
tunne oli ktill tookord selline,mida qn raske unustada. Kodu-uurijatena (meie klassist oli meid
kokku 3) jiitkasime kuni keskkooli l6puni vaatamata sellele, et liiksime teise kooli, Sp.Vaasma
viitsis meiega jiitkata ja oli alativdga sihikindel.
Ma olen imetlenud Op.Vaasmat kui inimest.ma arvan, et pdhikooli l6pust peale (enne seda
puberteedi ealisena ei n?ie inimesi objektiivselt ja ig on iseendagagi palju tegemist, on
imekspandav, missugune energia ja ennast ohverdav ellusuhtumine teda saadab. Suudab "ajada
taga" meie eilset piieva, arendada ja osaleda kiilaelu liikumises, olla alati suheldes heatujuline.
Tema endise dpilasena on mul alati meeldiv temaga vestelda ja seda oleme ka alati teinud.
Ma arvan, et nii palju kui on inimesi on ka eriarvamusi, minul on oma kooliajast ja ka pfegustest
kohtumistest 6p.Vaasmaga meenutada ainult head ja veelkord head.
Oleks meil kdigil niipalju mdistust ja tahtmist olla inimene,kes m6tleb ka muule peale
enda ja isiklike murede! 23

Kirsti Notta

36

t_

f
l-:
t-:
t-:

f:

I

t:

l

Meenutades 6p.Vaasmat:
"Pean tunnistama, et minul ei ole palju kokkupuuteid .vaasmaga
olnud, kuna omal ajal
tema minule tunde ei andnud. viimased viis aastai
sellest ajast fui p..vuur.u on olnudvallavolikogu liige olen dppinud teda tundma. Pean
iitlema, et k6ik kogetu on ainult positiivne
ning iilivdrdes.
Inimesena - austab kaaskodanikke, on otsekohene ja
aus, viiga kohusetundlik ning k6ike
ptiiiab igas olukorras mdista ning aidata.
Uhiskondlike.iirituste- kJnaldajana tiiidab viiga ptiiidlikult
endale vdetud iilesanded, on
p6hjalik ning kunagi pole kuulnud iema poolt mingit
kurtmist, et ta ei saa talle usaldatud
iilesannet t?ihtajaks t?iita.

Kultuurielu edendajana - meenub, kui tekkis arusaamatus
Kehala klubi vajalikkuses:
Aliise Vaasma oli see inimene, kes organiseeris koosolemqmnu
olid kutsutud nii kiilainimesed,
kohalikud ettevdtjad, vallaametnikudlpt., tiihendab
jiiiinud
ta
el
tikskoikseks pealtvaatajaks,
vaid asus ise aktiivselt te8utsema ja oma aktiivse suhtumisega
tdmbas teisigi
kaasa.

Suhtumises endale vdetud kohustustesse v?iga
kohusetundlik, eiunusta kunagi midagi.
Peab kinni lubatustest.
Suhtumises volikogu liikme kohustustesse kunagi
ei puudu volikogu koosolekult, alati
mdtleb kaasa, avaldab oma arvamust. Siryiooneline

-

-

;a mE;utamatu, v6tab tihti sona ja koputab
teistegi volikogu liikmete siidametunnistusele, tuletimaks-meelde
vallakodanikke, kes neid on
sinna valinud."
22

Mirjam Selli

Meenutades dp.Vaasmat:
"Kiiisin viru-Jaagupi koolis viiendast kaheksanda. klassini (1972-1976).
6petaja
A'vaasma pole mulle tunde andnud. Ta oli minu
kooliskiiimise ajal dppealajuhataja. Minu
miiletamist mtidda on ta juhendanud kodu-uurijaid
lebi aegade. Ka mina oGn kooliskiiimise ajal
teinud
iihe uurimustdd.
Sel ajal tundus mllle, et dpetaja vaasma on vaiga
td6kas, tdsine ning range inimene.
Tiiiskasvanuna olen ma aga A.vaasmaga vestelnud
tiiiesti sundimitult iing jutuajamised

on olnud huvitavad."

l8

Lidia Mets
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Eva Metsaots:
Oppisin Viru-Jaagupi Keskkoolis esimesest kuni kaheksanda klassini (aastatel 1956
kuni
1964). Viiendast klassist alates oli minu emakeele dpetajaks 6petaja A.Vaasma, kes
samal
perioodil oli ka meie klassijuhataja.
lpetaja A.Vaasma oli kioigis oma rollides ja ametikohtadel ikka iihtemoodi rahulik ja
leebe, kes karjumise ja karistamise asemel vaikse haalega kannatlikult selgitas nii
kaua, kuni ka
k6ige suurematel pahandusetegijatel hakkas tehtu piirast lihtsalt piinlik.
Aine6petajana suutis A.Vaasma ka suhteliselt igava keeledpetuse piisavalt selgeks
teha,
iirgitades pigem jiirgi mdtlema kui piihe 6ppima. Kirjanluses p<iriras ta minu
miiletamist m6<jda
erilist rdhku poeesiale ning valmistas koolipidudeks tihti ette mitmesuguseid luulekavasid
v6i
iiksikesinemisi.
oppealajuhatajana tehtud tdd ei olnud dpilaste positsioonist eriti tuntav, kui
ehk siis
erinevusena direktori j a dppealaj uhataj a j uhtimi sstiit i vahel.
Klassiviilisest t<i6d organiseeris 6petaja A.Vaasma meie jaoks klassijuhatajana.
Meenub,
et meile olid j?ietud suhteliselt vabad kiied st ta ei piiranud uritusi liigselt iOeoloogitiselt
n6utava
nomenklatuuriga.
Lihtsalt inimesena oli ja on dpetaja A.Vaasma ilmselt iiks see inimtiiiip, kes on
teinud ja
teeb oma ttjdd eelk6ige inimesena ning alles seejiirel teistes rollides koos
sellest tulenevate nouete
ja piirangutega.
Opilastes hindas ta minu arvates
head alget ja piiiidu ning piiiidis m6ista ja
opilaselegi selgeks teha, miks see alge vdi-eelk6ige
kavatius mitte uruti .i iealiseerunio ning raskusi v"6i
pahandusi oli.

Meenutades 6p.Vaasmat:
"6petaja A.Vaasma on meelde j?iiinud hiisti tasakaaluka ja r6omsameelse inimesena.
Ainedpetajana tean bp.Vaasmat viihem, sest ta andis meile viiga viihe tunde. Rohkem
on meelde
jjianud,
Vaasma dppealajuh atajana ja klassiviiliste iirituste organiseerijana.
. ineqja
oppealajuhataiana p0tidis ta leida mitmesugustele probleemidele alati positiivse
lahenduse. Ei
miileta fihtegi olukorda, kus dp.vaasma oleki hiialt iostnud, vfliksesid pahandamisi
tuli ette kiill,
sest koolis 6pib ju igasuguseid nn ulakaid lapsi ka. Klassiviiliste iiritusie
organiseerijana miiletan
6p.Vaasmat h?isti. Kuna ma miingisin malet ja kabet, siis on meeles,
kabemiingu v6istluste konaldaj a ja teiste spordiiirituste tulihingeline pooldaja.
"itr.u oli iiks maleLihtsalt inimesena on 6petaja A.vaasma tiks iitlemata tore inimene.,i 17

Eve Leesment
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Juta Perens (Vilberg) ja Aino Piirnamiigi dppisid 1948.a. viiendas klassis, Elle Piirnamiigi
kolmandas klassis, kui Viru-Jaagupi kooli tuli noor 6petaja Siiber (Vaasma), kes hakkas nendega
piirast tunde tegelema: dpetas laule, miinge, ettekandeid, korraldas matku. Kuna koolis oli eakas

direktor ning aastates dpetajad, siis vdtsid nad Aliiset nagu neist natuke vanemat dpetajat, kes

il_

f-

suhtles nendega nagu omaealistega.

Aliise Vaasma tulek Viru-Jaagupi kooli pani pioneeritd<ile uue hoo sisse. Kohe hakkas
rohkem dpilasi pioneeriks astuma. A.Vaasma oli iiks V-Jaagupi kooli dpetajaid, kes tegeles
innukalt dpilaste vaba aja sisustamisega. 3
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A.Vaasma oli abivalmis klassijuhataja ning ta oli ka enamus iirituste eestvedaja.
dp.Vaasma pidas kassat, kuhu ta klass kogus raha, et minna reisile. Aliise eestvedamisel
korraldasid tema klassi lapsed kontserdi, kust saadi raha juurde ning kevadel saadigi minna
Leningradi klassiekskursioonile. 3

Paul Raud mlletab dpetajatest ainult Aliise Vaasmat. Suhted temaga olid teinekord paremad kui

eri6petajatega.

3

Merike Angerjiirv austab viiga A.Vaasma piihendumist kasvatust6,<ile ja ainevaldkonnale, millest
kirjandus (keeledpetuse k6rval) on Merikesele siigavajiilje j?itnud.
3
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A. Vaasma j uhendatud kodu-uurimisto<id

mida on esitatud maakonna- ja vabariiklikel
konverentsidel.

Tiiii teema

koostaja nimi

I . Killukesi Ferd.Veike lapsepOlvest.
Priit Jors
2. Killukesi Ferd.Veike elust
Priit Jors
3. Andmed V-Jaagupi elanike vanusest, haridusest Indrek Vaasma
4. Andmeid V-Jaagupi sidejaoskonnast
Indrek Vaasma
5. Meie kooli piirkonna majandite tricitajate ja
lastevanemate haridusest, tavadest, isetegevusest
Tiit Jors
6. V-Jaagupi 8 -kl kooli dpilaste t<i6suvi l9g0.a.
Tiit Jors
7. Kilde sdjaveteranide elust
M.Nirk, E.Viha

I.Vaasma
I.Vaasma

8. Sdjaveteran August Kondoja
9. Sdjaveteranide miilestusi
10. Ravimtaimede kogumisest
11. Kodutunne

ja kasvatamisest

12.Ilm Pdlulas
13. Vinni NST piirkonna minevik ja olevik I
14. Ed.Vilde nim.kolhoosi ja Vinni NST
majanduslikud ning kultuurialased sidemed
vennasvabariikide ja teiste riikidega
15. V-Jaagupi osakonna elanikkond 1940-g3
16. V-Jaagupi Keskkooli ldpetajate arvamusi
oma koolist
17. Vinni NST Kaarli osak.elanikkond 1940_g3
18. Vinni NST Roodevtilja osak.elanikkond
r940-83
19. --- " --- S6pruse osak.---'o--20. --- " --- Vinni osak. --- " --21. --- 'o --- Vaekiila osak. --- 66 --22. --- " --- Vetiku osak. --- " --23. --- " --- Kiiti osak. --- o'--24.Yinni aleviku sovhoosi majade
elanikud 1940 1984

t979
1979
1980

5.kl
6.kl

1980

l98l

7,7,5H

lggl

1983
1983

T.Jors
I.Vaasma

8.kt
8.kl

1984

T.Jors

M.Andre

kollektiivne t<io
A.Veskimiigi

25. Y -J aagupi aleviku sovhoosi majade

Sirle Kaljend
Enel Vitsut
Silja Savimiigi
Signe Savimiigi
Aivi Aunapuu
A.Veskimiigi
K.Malmberg

40

1978

I.Vaasma

E.Vilu
M.Andre

I.Vaasma
K.Kesma
E.Oidsalu
.GorSanova

elanikud 1947-1984
26.Kulina kool
27. Kehala kool
28. Arukiila kool I
29.Voore kool
30. Kiiti kool
31.Viru-Jaagupi kool

7.kl
8.kl
3.kt
4.kt

aasta

6.kl
8.kl
8.kl
7.H
9.kt
7.kt

Silja Savimiigi
M.Olman
M.Soon
Signe Savimiigi
A.Aunapuu

-

klass

6.kl
4.kl
7.kt
7.kt
6.kl
6.kt
9.kl
7.H

1982
1982
1982
1982

1983

r984
1985

1985
1985
1985
198s
1985

198s
1985

7.H
8.kl

8.kl

1985

5.kt
7.kt
7.kl
7.kl
6.kl

1986
1986
1986
1986
1986
1986

lO.kl
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32. T oi Hobusekas v ataj ate V-Jaagupi
Haruseltsi ja selle eelne tegevus 1928-48
33. Mddriku kool
34. Kaarli-Raudlepa kool
35. Kokkuv6tvaid miirkmeid V-Jaagupi
kihelkonna koolide kohta
36. Vaektila kool
37. Vaekiila m6isakool
3 8. Vaekiila Tiiddej uhataj akool
39. Arukiila kool II
40. Jakobi Noorsoo Kasvatuse Selts 1906-25
4 1. M6driku Kodumajanduskool
42.Koeravere kool
43. Riigavere kool
44. Nimevaliku pdhjendusi V-Jaagupi 8.kl
kooli piirkonnas
45. Kodukandi perekonnanimed
46. Ktiti Turbaiihisus
47. Haridust<iotaja L.Paabo

48. Kultuurialane tegevus Kulina piirkonnas
1920 - 1980
49. Minu kodukoha ja talude nimed
50. Ktilaktiiinal Heinrich Rohtsalu
51. Herbert Salu

-

1986
1987
1987

M.Pettai
6.kl
Silja Savimiigi 6.kl
Silja Savimiigi 6.kl
Silja Savimiigi 6.kl
Signe Savimiigi 8.kl
I.Vaasma
l l.kl
E.Vitsut
ll.kl
T.Vilu
6.kl
K.Malmberg 7.H

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

Silja Savimiigi
K.Malmberg
Eero Leede
K.Laherand
R.Pillesson
K.Maasikmiie

K.Laherand
K.Maasikmiie
M.Pettai, R.Pillesson

dpetlane, kirjanik, teadlane

K.Laherand,
K.Maasikmiie,
R.Pillesson, T.Vilu,
E.Krihvel

52.Pazn Kehala talu lugu
53. Minu vanemate ja vanavanemate m?ingud
54. Kultuurialane tegevus V-Jaagupi
piirkonnas l9l2 - 1940
55. Muuga kiila

61.

7.kJ

8.kl
8.kl

1988
1988
1988

7.H

1988

9.kl
9.kl

1989
1989

9.kl
10.k1
8.kl

7.kl
5.kl

1990
1990

K.Pohlak
K.Laherand
R.Pillesson, T.Vilu

8.kt

1990

K.Pohlak
K.Matt
M.Krihvel
K.Matt
K.Laherand,
R.Pillesson,

ll.kl l99l

9.kl
6.kl
8.kl
7.kt
T.Vilu l2.H

A.Basmanova. 8.kl

Kiiti valla volikogu tegevus 1919-1940

K.Matt
62. Minu vanaisa ja tema jutud
63. Ktiti vallavalitsuse tegews 1919-1940

Tanel Vaasma
A.Basmanov4

K.Matt
64. Meenutusi s6jajiirgsest V-Jaagupist

Tanel Vaasma
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1989
1990

M.Krihvel
K.Matt

M.Pettai
56. V-Jaagupi kirik iimbruskonna
hariduselu keskusena
57. Voore pansionaat
58. Eestlased II Maailmas6ja keerises
59. Kaubandus V-Jaagupi 30-ndal aastal
60. 205 -a. Vinni-Pajusti kool

l0.kt

6.kl
6.kl

T.Vilu

I_
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I.Vaasma
K.Maasikmiie
K.Laherand

r99l
t99r
r99l
t992
1992
1993

4.kl
9.kl

1993

s.kl

1994

1994

65. Kiiti Vallavalitsuse tegevus 1858
t94r - 1950

A.Basmanova

- 1916,

K.Matt
T.Vaasma
L.Laaspere, K.Udu
L.Laaspere, K.Udu
T.Vaasma
T.Vaasma

66. Eestlased II Maailmasdja keerises
67. Nimekaid inimesi V-Jaagupi kihelkonnas
68. V-Jaagupi kihelkonna nimekaid inimesi

:

69. Nukuteatri isa Ferd.Veike

K.Matt,

70. Lehehilgi Inju Lastekodu ajaloost

t"
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72. 100 a koolmeistreid Vaasma perest
73.80 a V-JaaguPi raamatukogu

A.Basmanova
L.Laaspere, K.Udu
Tanel Vaasma
A.Basmanova

74.Kehalu Kupna kiila
75. Kooli6petaja Julius-Osvald Kaljuvee
76. Niisu kiila
77. V6hu kiila
78. Pioneeritoost Viru-Jaagupi koolis

L.Laaspere, K.Udu
Tanel Vaasma
Tanel Vaasma
Tanel Vaasma
Taavi Vaasma

21. t6O[ne pdllumees Erich

10.k1 1995

Erilt

K.Matt

6.kl
6.kl
7.H

l99s
l99s

7.H
ll.kl

1996
1996

7.n
8.kl

1996
1997
1997

8.k1

1997
1998

rz.kl

9.kl

1996

10.k1 1999

r1.kl

7.kl

2000
2001
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A.Vaasma juhendatud
kodu-uurimistoode kokkuvOte

A.Vaasma on juhendanud 78 t6<id, neist peaaegu k6ik on esitatud vabariigi
konverentsidel, peale iihe, mis kanti ette ainult maakonnas'
Valitud teemad vSib riihmitada jiirgmiselt:
l. Koolid.
2. Vinni NST elanikkonna analiiiis 1940 - 83 osakondade kaupa.
3. Kiilad.
4. Tuntud isikute elulood.

5. S6javeteranide miilestused.
6. Uurimusi Perekondadest.

Mitmeid teemasid on kasitletud mitu aastat: koguti andmeid, ktilastati peresid.
Abiks olid arhiivist saadud teated. Tdid on kirjutatud 36 erinevat 6pilast. K6ige erutm
ja neid kordi on kokku tulnud 9'
Aastate l6ikUs on koostatud k6ige rohkem tttid 1987.a, mil valmis 11 uurimust.

esines konverentsidel lndrek Vaasma

T6trde nimekirja lugedes v6ib iga lugeja leida ka teda huvitava teema ning siis
sellega tutvuda.
42

Killuke koolielu st 1964.a.
Usaldus
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Koolipiiev nagu ikka. Esimene, teine, kolmas, neljas viies -ja ongi tunnid l6ppenud'
*Tiidrukud,'fOlab tile klassi Lilja h?iiil, "homme tuleb klassijuhataja tagasi!"
"Ja seekord me teda tdesti alt ei vedanud," lisab Vilja juurde'
ooKolks,
kolks, kolks," Klass on "muusikat" tiiis ja iiha valjemaks muutub orkester.
Att<i seisab uksel dpetaja Neemaru: "VIII klass! Mis see siis tiihendab? Meie l6petame
kdrval kontrolltd<jd ja siin niisugune liirm!"
"Aga meie ei teadnud, pealegi on tunnid liibi," pigistab Volli l6bi hammaste.
,.Af,, sinul jatkub veel habematust vastu raakida! Palun piievikud!" Opetaja toonis heliseb
fihvardav noot.

on
Esimesena ulatab p[eviku m?irkuse kirjutamiseks Lilja' Oi, kuidas tema Patsidki
tdrjub eemale
sorgus! Kas t6esti ei saanud koolipiieva l6petada ilma hiibistava miirkuseta? Vilja
asi Palju
laubale tiikkivat juuksetukka, Eva silub kleidivolti, pilk maas. Ainult Vollit ei niii
hiiirivat: kah asi!
"Tiidrukud, mis niiiid saab? Mis me homme titleme? Me ju lubasime..." alustab Lilja
"Mitmes tund on eesti keel?"
"Teine"
'Nii et dppealajuhataja j6uab ilusasti asja ette kanda?"
"Kui 6ige liiheks 6htul bussijaama?"
"Et tal kohe tuju iira rikkuda, selleks v6i?"
"Aga tuleme htmmikul varem kooli ja selgitame asja ise," leiab hea n6u Eva.
tekib
Ja ongi hommik. VIII klass sumiseb kui mesilastaru. Kui klassijuhataja sisse astub,
tdusnud:
Lilja
ju
alustama. Juba on
lrev vaikus. Klassivanem niheleb pingis: tema peaks
;Op"tu;u, me t6esti ei tahtnud pahandusiteha... ugu tuli lihtsalt ndnda viilja.-." Bilja kaunis haal
on Uina tuhmunud ja sunnib 6petajat teda teraselt silmitsema. Pilk libiseb iile 20 n?io.
Klassij uhataj a naeratus ptihib pingeliseks muutunud vaikuse.

Et klassijuhada Vaasma 6ppis kaug6ppes siis kiiis ajuti eksameid-arvestusi
Sageli juhtus

jusi neil p?ievadel, mil klassijuhataja

puudus, pahandusi.
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Kas mu t6<i pdhjaliku tilevaate vanaemast, 6petajast, kodu-uurijast, iihiskonna tegelasest
annab, ei oska ma ise 6elda.
Kuigi alustasin andmete kogumisega juba stigisel, liiks kevadel ihkagi kiireks.
Eluloo pani kirja vanaema ise, sellega raskusi ei olnud. Hinnangu tema ja tema tegemiste
kohta, andsid endised dpilased ja kolleegid. Neid oli viiga liigutav lugeda, kuna vanaema oli
k6ikide siidametesse j6lje jiitnud. Raskust tekitas eelnevate kodu-uurimis*t<i<jde nimekirja
koostamine, sest teada oli vaja tdiikirjutamise aastaid ja ttiti tegijaid.
Et vanaema on tuntud esineja nii kokkutulekutel kui ka tiihtpiievalistel iiritustel, siis
lisasin tritisse ka m6ned tema k6ned.
Suheldes juba stindimisest saati vanaemaga, arvasin, et tean temast kdike, aga lugedes
tema elulugu ning ta endiste 6pilaste ja kolleegide kirju, avaldus ka mulle fakte ja varjatud hilgi,
mis mulle ennem teada ei olnud.
Probleemi tekitas vanaema eesnime kirjutamine. Passi jlrgi on vanaema Alise, aga
perekonnaseisutunnistuse jiirgi Aliise ja s6pradele on lihtsalt Liis.
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Fotod
1. Aliise emapoolne vanaema Mari Kuusmann @eterson) 1920.a
2. Aliise lapsep6lvekodu Muugas 1944.a. kevadel (foto tegid saksa s6durid, kes olid
korteris).

3. Aliise 1934.a.
4. Aliise ja 6de Marta 1944.a.
5. Aliise 1943.a.
6. Joh.Tannenbergi (ema I abikaasa)

matus l92l.a.Istuvad vasakult Helene Rrikenberg, -, -,
Joh.Kuusmann, lesk Liisa Tanneberg, J.Tannebergi 6de, J.Tannebergi 6de, 2rida 1-,
2.Karl Rtickenberg.

7. Aliise 1952.a.
8. Johannes ja Aliide Kaasiku pulmapilt

1939.a.

l.rida (istuvad) vasakult: August Kaasik, Johannes Kuusmann, Johannes Kaasik, Aliide
Kaasik, Vabamiie vanaema, -,laps Aino Vabamiie, 2.rida -, Valve Riichenberg, Aliise, Helene Jrirna, Aliide Siimut, -, -,
3.rida Heinrich Tragun, -.
pinginaabri Laine Vilipusega seminari ldpetamise piieval 1948.a.
Aliise
9.
10. Klassipilt seminari piievilt 1946.a.
l.rida vasakult Juta M61der, Vilma Teetlaus, Valve Esinurm, Aino Kuldama, 6p.Marta
Kaselaan, Alla Maiberg, Helvi Lengi;
2 rida Helgi Aunap, Maie Metsma, Aliise, Daisy Nurm, Salme Kirsipuu;
3 rida Helgi Villo, Vaike Maidra,Ilse Lumand, Laine Vilipus, Maire Senkel, Hulla Kaam,
Pilvia Piirnaste, Vilma Tiivs, Valve Sepp, Stella Vasli, Einar Vapper;
4 rida Heiki Sumre, Villem Treimann, Roman Sifuak, Emst Allese, Kalju Reimets, Lembit
Andresen, Eberhard Jiirvelt, Aksel Maasalu, Edmund Ment, Ulo Jaanimiigi?, Vello Taremaa.
11. Palmse mdisa trepil Aliise, Helvi Rinne, Velve Piitsep I952.a.
12. Vasakult -, Elfriede Siiber (Pihkva) -, Helene N6mm - Moor 1928.a.
13. Aliise, Hedvig Hiirma, Ulle Vaasma, Ene Heide, Jaan Vaasma, Tiit Heide, Heino Vaasma
1982.a.
14. Jaan jaAliise 1964.a.
15. Aliise leeripiieval 1947.a.
16. Meeri Jhrv ja Aliise 1948.a.

I_

r

17.Iaanl961.a.
18. Aliise ja Laine Vilipus 1950.a. Tallinnas.
19. Leerided Simuna kiriku juures 1947.a. Vasakult Elli Ojandu, Maire Senkel, Leida Arak,
Aliise, Aara Loomets.
20. Aliise 1950.a.
2l.Leerrpaeval 1947.a. Vasakult Kaldi Miie, Aliise, Maire Senkel, Kukk.
22. Aliise 1947.a.
23. Aliise ja Heino 1952.a. piirast abiellumist.
24. Heino 1965.a.

t:

25. Vaasma rehi on veel alles 1952.a.
26. Esimene kassipoeg meil 1953.a.
27. JaartL957.a.
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Aliise, 6p'salaj6e, Laine vilipus'
2g. Seminari miirgidhtu 1948.a. Paremal: R.Siirk,
29. Aliise 7 0. siinnipiiev "Rootsi" kiibaraga'
Meida Inno, vello Taremaa' Pilvia Taremaa'
30. Aliise siinnipiiev 2000.a. vasakult i-stuvad
seisavad enJ Kadaja, Aliise, Laine Vilipus'
31. Jaan L960.a.
32. Aliise Jaaniga 1959.a.
33. Valve Luht, Jaan, Aliise 1957 'a'
34. Heino om klassiga 1946.a.
35. Heino Kivimiie sanatooriumis 1950'a'
36. Lapsehoidja Liisa Kerk, Aliise, Jaan 1958'a'

37. Jaan 1960.a.
38. Heino Pitsuga I992.a.
39. Heino niifivananat9ST 'a'
40. Jaan Kaiega l96I.a.

41.Indrek 1976.a.
42.ldeAurelie ja August P6rm abielu registreerimas'
43.Indrek 1974.a.
44.LiisaKArk, Aliise ja Jaan 1958'a'
45. Heino Eesti Leegionis 2.vaskult seisab 1944'a'
46. Heino keh.kasv 6pet. Kursustel'
47. Indrek Aliise onu Johannesega 5'dets'1970'a'

48. Jaan 1960.a.

49.Heino,Aliise,Jaan10.06.1972'alaanildpuaktuseajal'
50. Indrek Hillari ja Rolandiga 197 5'a'
Ella Jiirgen'
!i. 0p.,":"d: istuvad .'urukolt Ivi Laud, Aliise, direktor v.Raud, Leida Ilves'
seisavad:AstaKuristik,EndelLaud,IdaSoone,ValvePiirn.
52. Heino L965.a.
53. Meie esimene kiisu Kati ja raadio 1953'a'
54.Indrek 1976.a.
55. Aliise Indrekuga I970.a.
Vello Tarema'
Kaja Pohlak,
il. OpJ":" d Lg1i.a.Istuvad (vasakult): Maie Klammel,llves,
-Aliise,
Ivi Laud, Lhnart Kaljend' Aino
Meida Inno, Helgi Kaljeni, Pilvia T*"^uu,Leida
Vainomets, Ene Kruve, Mia TikoP'
(vasakult): 1-, 2-,3'Hle-lene Taremaa'
5T.Piirkonna a/ii koosolek I949.a. Tagumine rida
Al1ika, 8'Arnold Kask'
4.Amold Allik, 5.Helmi Vaigur, 6.,fhise, 7'Ida Soone, 8'Alma
g.voldemr Ru.,d, 10.-, Esimene rida 8.A.Moosaar, 9. Agnes Aunapuu, 1l.v.Taremaa'
58. Ode Laine.

6p. A'Vainomets, II rida: Jiiri
59.Jaan I klassis. Vasakult Anu Taremaa,t\lda Randviili,
Ltinekund, Ahti Kukk, Juhan Kelu, Jaan'
Aliise, Niina Kuisma' Linda Nirgi'
60. Aliise 1949.a. opilastlga: vasakult -, -, Tiiu Malmi,
Lehtmets'
Endla Martins, 6ir 6,r"*u a,2 i.da: Talimiie, Jafv, -, Talimiie,
61. Paremalt: E.Kreek, A.Veismann, Aliise'
62. Kodu-uurimiskonverents koolis 197 9'a'
63. Aliise

J

aaniga 19 64.a.

Marta, Valmi Toomingas' 6de Aurelie'
64. Jaani ldpuaktuse piieval I972.a. vasakult: 6de
depoeg Andres, Aliise, Jaan.
65. Jainlieskkooli l6puaktusel 1975.a. Heino, Jaan, Aliise.
66.1972.a. Heino, Aliise Jaan'
67.EpP Hiirma.

qb

:
68. Laine ldpuaktuse piiev 1965.a.
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Vasakult I-, 2-,3.Laine ema Marie , 4.Laine, 5.isa Juhan, tema ees Jaan, 6.Heino Tedre,
7.Tirna, selja taga tema mees, Laine selja taga Aurelie, temataga Heino.
69.Epp Hedviguga.
70. Aliise rilikooli ldpupiieval 1966.a.
71. Andres l6petas keskkooli 1975.a. Vasakult: vanaema Ama, isa Vambola, vend Margus,
ema Marta.
72. Helvi Rinde ja Aliise 1952.a. Palmses.
T3.Taditutar Valve Epuga 1949.a.
74.Indrek l6petas 8-kl kooli 1984.a. Vasakult: 6de Laine, tema ees poeg Eigo, Aliise,Indrek,
ees Eero, Heino, vennanaine Luule, 6de Aurelie, taga Margus, Raivo, Andres.
Aliise 1914.a.
Indrek,
75.
76. Seminari juures lennu l.kokkutulekul 1953.a. Ees vasakult: 6p.Marta Kaselaan, Aliise,Ilse
Li.imand, 6p.Mari Kull, Einar Vapper, Pilvia Taremaa, Eberhard Jiirvelt, tagumine rida:
Vaike Maidra, Valve Sepp, Maie Metsmaa, Edmund Ment, Heiki Sumre, Aino Aanmaa.
77. Onu Johannes tsaari sdjavZies 1915.a.
78. Indrek l0.klassis.
79. Indrek vasakult 4, klassijuhataja Kadri Trahv 6.
80. 1983.a. kooli l6puaktus 2.Aliise, 5.Ulle.
81. Heino 6de Milvi, Tanel, Taavi, Aliise, Ulle, Heino,Jaall994.a.
82. Indrek, Jaan 1990.a.
83. Jaan, Marina I995.a.
84. Aliise Arnold Allikaga Kulina kooli T0juubelil 1996.a.
85.Indrek 1994.a.
86. Ausamba juures paryapanemas vallavanem H.Metsaga 2000.a.
87. Heino 6de Milvi, Heino, Aliise, Iaanl99t.a.
88. Indrek oma esimesel konverentsil esinemas 1979.a.
89. Aliise ja Heino V-Jaagupi bussijaamas 1989.a.
90. Heino Vilj andis vabariiklikul laskevdistlustel 1 95 6. a.
91. Aliise, Heino, Jaan koduaias 1960.a.
92. Aliise Lsept.1989.a.
93. Aliise Kulina kooli sulgemise aktusel1999.a.
94. Aliise 1946.a.I Keskkooli trepil.
95. Aliise, elupdline lapsehoidja ja abiline Olga Htibner ja Roland Amolins 1989.a.
96. Valve, Jaan, Aliise 1957.a.
97. Milvi, Epp, Tiit, Aliise, Heino 1994.a.
98. Heino Pitsuga 199I.a.
99. Ulle ja Taavi l99l.a.
100. Vasakult: Marina, Anna, Indrek, Kalle, Ulle, Tanel, Aliise, Lea, Roland 1998.a'
101. Purtse lossis. Vasakult T6nu T6nis, Indrek, Artur, paremalt Aliise, Milvi l99I.a.
102. Vasakult: Milvi, Epp, Tiit, Aliise, Heino 1994.a.
103. Vasakult: Tiipp, Erich Vilu, Armas Kaljuvee, Tdpp, Elga Kaljuvee, Virve Laaneots,
Aliise, Heino 23.06.1996.a.
104. Ulle, Taavi,Jaan,Epp Hillar, Tanel 1994.a.
105. Vaasmakodu 1999.a.
106. Aliise 1998.a. kokkutulekul peokdnet pidamas.

107. HeinojaAliise 1989.a.
108. Aliise saab J.Kunderi preemia2l.07.2000.a.
109. Suvi 2000: Jaan, Anna, Marina, Ulle.

ir+

110.
111.

Aliise 50 stinnipiieval.
Miiks (Milliart) a.2001
Il2. Vasakult: Anna, Marina, Indrek, Roland, Lea, Aliise, paremalt: Tanel, Ulle, Taavi,
Kalle 1998.a.

II3.
ll4.

115.

Vaasma kodu 2000.a.
Aino kodu ees Saksamaal. Vasakult Aliise, Ulle, Aino, -? 1989.a.
Elga Kaljuvee r6dul Jonkopingis Aliise, Anita Roostalu, Riina Kippak, Elga Kaljuvee

1998.a. augustis.

116. Heino, Indrek, Aliise, Jaan, ees Taavi, Tanel.
117. Ulle, etiiF, Epp 1989.a.
118. Heino 1998.a.

ng.

ROS-I kokkutulek. Vasakult: Pilvia Taremaa, Maie Vaarik, Aino Siirak, Vello
Taremaa, Aliise, Laine Vilipus, Salme Heinla, Roman Sifuak 1997.a.
120. Aliise avab kodukandikaitsepaeva2}00.a.
I2I. Aliise sugulased Helene ja Heinrich Tragun Muugast.
122. Aino Vaasma.

123. Aino kodu Bad-Waldsees 1994.a.
124. Aino matused 14.04.1994.a.
125. Milvi, Heino, Indrek ja Pitsu 1991.a.
126. Artur, Heino, Milvi, Elfriede Ndmm-Nurkse 1984.a. Canadas.
127. Viimane pilk Heinole. Aliiset toetab Indrek 10.01.1997.a.
128. Ulle, Taavi, Jaan.
129. Roland, Heino, Milvi, Artur 1984.a. Canadas.
130. Aino matused 1994.a.: Aliise, Heino, Milvi, Hillar, Selma, Vaber.
131. Heino kalmul 10.01.1997.a. : Indrek, Ulle, anel, Erich, Aliise, Jaan.
132. Sauna lindi lebildikamine: Taavi, Aliise, Tanel, Jaar03.07.1998.a.
133. Tanel, Anna, Aliise, Marina 2000.a. suvel.
134. Tanel, Anna 2001.a.
135. V-Jaagupi kool suleb uksed 26.mai2001.a.
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1.

A.Vaasmajuhendatudkodu-uurimistririd a.1978-200L ,v,RrJ-?AA6ui7r ilansELtfl,S
2. "100 a koolmeistreid Vaasma perest" Tanel Vaasma kodu-uurimist<ici 1997.a. lt
3. "Pioneerittitist Viru-Jaagupi koolis" Taavi Vaasma kodu-uurimistrici 2001.a rr
4. A.Siiberi perekonnaseisutunnistuse koopia. t\.VAr\s MA vA LDu s..Fs
5. A.Siiberi klassitunnistuse koopia.
rr
6. A.Vaasma tilikooli diplomi koopia.
7. Vinni valla lehe "Koduvalla Sdnumid,, v5ljaanne.
,r -8. I964.a.3 + 8 kl peokava.
*,
9. A.Siiberi tri<ile miiiiramise kiiskkirja koopia. * t( 10. A.Vaasma kirjutis oma elust.
11. 11. S.Vabamiie kiri
l8.maist 2001 t(oos't-AlA v7\Li)us;s
12. M.Diitsu kiri
22.nov.2001 *
13. M.Malmbergi kiri
18.dets.2001 * ii

tr 20.dets.200l
17 jaan.2002
-.#il 17 jaan.2002
18.1aan.2002 -il .\
24jaan.2002 - it
26jaan.2002 -.* 'r ri
29jam.2002
02.marts2002
o4.marts2oo2 < tl
r,
I4.marts2002
l8.miirts 2002
- tl
23.dets.200l --"

14. P.Taremaa kiri
15. L.Reimi kiri
16. M.Klammeri kiri
17. E.Metsaotsa kiri
18. L.Metsa kiri
19. E.Leesmendi kiri

20. V.Kuriski kiri
21. U.Tinnuri kiri
22. M.Selli kiri
23. K.Notta kiri
24.Y.Petersoni kiri
25. H.Taleni suulised andmed
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Lp.
juhendan kodr-rEndise 6pilasena ja kauaaegse kodu-uurijana
uurimistooO Opet aia A. Vaasmast, kes an 44 aastat tdotanud
Viru-Jaagupi koolis ja teinud iihiskondlikku to6d. Too
tegemisets vajan Teie abi. Kirjutamise holbustamiseks saadan
suunava ktisimustiku:

l.Kuidas iseloomustate dpetaja A' Vaasd;mat
aine6petajana
6ppealajuhataj ana

klassiviiliste tirituste organiseerij ana
lihtsalt inimesena
mdni meenutus kooliP6lvest

Vastused palun saata 6.detsembriks 2001minu nimele

Kirsti Notta
Kiige 2-43

Vinni 466A3
Tel. 052 BZ 339
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Mitmesugustel kogunemistel, aktustel
on pdevakohane k6ne olnud A.Vaasma prdada
Eesti iseseisvusptiha TS.aastapiiev 24.veebr.1993 Viru-Jaakobi kirikus.
Lugupeetud tiinasest vabariigi T5.siinniaastapdevatiihistamisest osavdtjad!
Konstantin Piits titles 27 jaan.l936.a.: "Meil on oma ideaal, ja see on meie Eesti riik ja
rahvas" Meie maa n6uab inimesi, kes teda armastavad, ja inimesed, kes teda harivad, peavad
omama suurt julgust ja tahtevdimu. Kui kuskil riigid ja rahvad on kokku varisenud, siis on sZiiil
tingimata enne kokkuvarisemine olnud riigi kandvama kihi - p6llumeeste - juures" Neid sdnu
peaksime ka tiina meeles pidama.
Meie rahvas on palju kaotanud aja karmis voolus, aga palju siis ka vditnud liibi elades
dnnelikkepastaid, mil viibis vabas Eesti. Nende aastate saavutuste, aga ka raskuste ja vigadega
tutvumine kuulub selle juurde, mis moodustab meie eneste vaimse tuuma - oleme eestlased,
Eestimaa tirgsed ning ainudiguslikud elanikud. Mille muuga saaksime oma Vabariigile, selle
loojatele, selle eest vditlejatele ning selle rilesehitajatele oma austust avaldada, kui nende tegude
otsese kirjeldamisega! Millisel muul kujul saaksime oma kogemuste piirandit edasi anda
jiireltulevatele pdlvedele kui rilevaatega meie v6itlusest ja to<ist! Kuidas teisiti oleks meil
vdimalik meenutada olnut - neid juba kaugele jiiiivaid srindmusi ja aegu - kui nendega
pdhjalikult tutvudes! Mis muu kui teadmine suudaks kinnitada meie veendumust, et iseseisvus on
k6ige soodsam eeldus iihe rahva kulturniliseks ja majanduslikuks, poliitiliseks ja diguslikuks
eneseteosfuseks!

Pisut ajaloost.
Enne kui Saksa sdjaviigi jdudis 1918.a. algul maa tiiielikult okupeerida, kuulutati
Tallinnas 24.veebr. 1918.a. viilja iseseisev Eesti Vabariik. Manifest loeti esimest korda ette
Piimus. Endla teatri rddult 23.veebr. 6htul ning proklameeriti miitirilehtede kaudu Tallinnas
24.veebruaril, mis piiev saigi Eesti rahvuspiihaks. Sellel piieval andis Piiiistekomitee ka kolm
pievakiisku, mis korraldasid Eesti sdjaviie hoiakut, manifesti ettelugemist kirikuis ja koolides
ning tunnistasid kehtetuks kdik enamlaste poolt antud vddrandamismiiiirused. Jzirgneval ri61
moodustati ka Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus, mis aga ei j6udnud kokku astuda, sest jiirgmisel
piieval, s. o. 2 5.veebruaril marssisid okup atsiooniviied rallinnasse sisse.
Jlirgnevail aastail kdnelesid relvad. Iseseisvus oli kiill viilja kuulutatud, kuid tegelikult tuli
teda kaitsta nii sakslaste kui ka Ndukogude Venemaa vastu. Kui vaadata Vabadussdja kaarti, siis
ndeme, et meie mehed leidsid ktilma haua ka ida pool Peipsit ja Riia liihistel.
Eesti ja Nduk. Vene vaheline rahuleping kirjutati alla 2.veebruaril I920.a. Tartus. Eesti
sisepoliitilises elus omasid 2}-ndail aastail i.ilekaalukat tiihtsust majanduslaisimused. Viilja
arvatud iiiirmiselt h[daohtlik, aga suhteliselt kergesti likvideeritud mtissu katse I924.a. l.dets.,
keskendus peamine tiihelepanu majanduselu korraldamisele. S6jajiirgne hiivitustcj<i ja tildine
majanduslik surutus tekitasid raskeid probleeme, millele lisandus veel tihenduses maareformi
elluviimisega rileskerkivate kdsimuste lahendamine. Maareformi puhul osutus raskemini
lahendatavaks poliitiliseks probleemiks v66randatud maade eest tasu maksmise lnisimus.
Tulemusele j6uti alles 1926.a., mil anti vastav seadus. Vahepeal Saksa kodakondsusesse astunud
endiste mdisaomanike suhtes vdttis lahendus veelgi kauem aega ja saavutati alles 1931.a. 16pu1.
Kiiret lahendamist n6udsid aga tridstuse reorganiseerimine ning viiliskaubanduse
ktiimapanek. Eesti saaduste peamise turu kaotsi minek Vene piiri niisama hristi kui tiiieliku
sulgemise t6ttu kaubavahetuseks sundis muutma tdostuse struktuuri ning timber orienteerima
viiliskaubandust. Niieme, kui palju iihist on sellel tiinase p6evaga!
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ja rihiskondlikule elule andis suhteliselt

Eesti riiklikule

rahuldava kindiuse asjaolu, et

rahva suur enamik koosnes ausaist ja tervelt m6tlevaist kodanikest, kes innuga trjcitasid.
Eesti vabariigi esimesed aastad ldppesid puudujeiiikidega. Asjad hakkasid paranema juba
1921.a., mil tuldi toime konaliku riigieelarve koostamisega. Tulud i.iletasid kuludl
1922.a. elas maal 67yo, 1934.a. 60% Eesti rahvastiku tildarvust. V66randatud maast loodi
55 r04 asundustalu, mistdttu palgatticilisi oli maal 1934.a. ainult rr,6 yo.

Mis toimus Vabariigi piievil Viru-Jaagupi kandis? Siin elasid mdtteiirksad inimesed. Ka
siin rajati rohkesti asundustalusid. Nbiteks Kupna krila 11 majapidamisest oli 7 asundustalu
krunti. Kiiti valla ndukogu koosoleku protokollis w | 27 jaatuarist I922.a. on kirjas ka nende
meeste nimed, kes v6tsid osa Vabadussdjast ja esitasid niirid soovi maad saada. Nimetan need
mehed; mdnel neist on ka miirkus juures, kas olnud

liinil, see tiihendab rindel olekut. m6nel ka
miirkus autasu kohta
1. August Kirschmann
2. Amold Kaasikov
3. Villem Metson - liini sbdur
4. Jriri Viinberg - s6dur
5. Johannes Embach - vabatahtlik liini s6dur
6. Johannes Needer - liini sddur
7. Eduard Lepp - s6dur
8. Eduard Ttili - s6dur
9. Endel sild - sddur, vabatahtlik s6ja algusest ldpuni liinilornud
10. August Nurm
11. Jtiri Sepp
12.

Voldemar

Posso

tsaariaegne allohvitser, Vabaduss6jas soomusrongil,

Vabadusristi
13. Eduard Vagner
14. Rudolf Koppel
15. Hans Nurm
16. Hugo Vilu - kapten, Kehalast Karl Vilu vend
17. Artur Malmberg
18. Valter Lents
19. Eduard Mennik - tr liigi 3 jArgu Vabadusristi omanik
20. Artur Meilbaum - langenud (tema maad taotles isa)
21. Johannes Miiekivi - haavatud
22. Gustav Laurson - haavatud
23. Eduard T6nne
24. Johanrres Majamees
25. Mihkel krro

26.IaanKokk
27. Toomas Laurson
28. Johannes Klammer
29. Hugo Niilmann - eestistatud N6lve
30. Mart Koppen

31. Johannes Kreek
32. Eduard Viirkraud - haavatud
33. Anton Vtirkraud
34. Magnus Mdekivi
35. Reinhold Lepp
36. Emst Lepp
37. Aleksander Kello
38. Johannes Meilbaum
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39. Karl Miie - liinil ei olnud, sddur
40. Jriri Toomingas
41. Karl Luht
42. Jnri Eerik
43. Rudolf Orav
44.Karl Parkmann

Kahtlemata pole neist kedagi enam elavate kirjas, kuid nende lapsed ja lapselapsed elavad ning
tri<itavad. Ktillap teaksid nad rohkem oma sugulaste vditlusteest, kui oleks v6idud neist asjadest
k6nelda ausalt ning avameelselt.
Meenutame siinkohal ka neid, kes Vabaduss6jast tagasi ei tulnud:
1. Aleksander Jekim

2. Johannes Kelu
3. Aleksander Wittung
4. August Kalman
5. Jaan Aal
6. Johannes Vaino
7. Voldemar Juhkami
8. Johannes Resev
9. Karl Nirgi

Hugo Meier
Henrich Soone
Jiiri P6ld
Toomas Laks
Roman Schubert
Julius Rosenberg
Karl Annuka
Willem Lauringson
Paulp Kask
Heinrich Vdrkraud
20. Rudolf Soone
21. Voldemar Kala
22.Iohawrcs Jiiru
23. Kustav Pihlak
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

24.EmstNdmberg
Ajaloolane Voldemar Miller armastab toonitada, et Eesti talupoeg oli oma 6-klassi vdi
viihemagagi sageli rohkem haritud kui n6ukogudeaegne tehnikumi ldpetanu. Miks nii? Asi oli
selles, et piirast stigiseste pdllutoode l6ppu hakkasid nii talumehed kui ka perenaised dppima
igasugustel kursustel. Nii tegutsesid Viru-Jaagupiski nliteks UENU osakonnas spordi-,
kirjanduse-, maatulunduse-, kodumajanduse ja muusika harud. Konaldati linnukasvatuse,
mesinduse, karjavalmistamise, hoidiste keetmise kursused. T6<itas aianduse 6piring.
Pdllumajanduslikke loenguid pidasid konsulendid Mark ja Kiisa, kuid ka kohalikud Hans Vilu ja
Erich Priskal, kes oli Arkna Pdllutorikoolis kiiinud. Noored tundsid vajadust oma teadmisi teistele
edasi anda, et talumajandust paremale jiirjele viia.
29.dets.1939.a. on "Virumaa Teatajas" kirjutatud, et Viru-Jaagupis tegutseb 9
majanduslikku ja 11 kultuurilisi sihte taotlevat seltsi. Vanemad inimesed miiletavad kindlasti
Tulet6rje ja Turbarihingut, Hobusekasvatuse seltsi, masina- ja munaiihingut. Opiti ja esineti
niiidenditega, lauldi kooris, v6eti osa laulupidudest.
Elu edenes. Kaupa vdis valida Viru-Jaagupi stidames ajuti kuuest kauplusest. Kui Kehala
juurde arvata, siis koguni 10 poest. Kohapeal ki.ipsetati leiba, saia, kontiitritooteid. Nii et on, kuhu
jduda.
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Ka poliitikat tehti. Meenub kuuldud lugu vapside vdimule piirgimise ajast. Vapsid pidasid
Ktiti vallamajas kihutuskoosolekut. Kohal oli 2 meest - kindral Larka ja Toomingas - viimane
viiliseestlasena on selle aja kohta ka kirjutanud. Larka oli kehv kdnemees, rohkem rtitipas klaasist
ja Laidoner ka
veff, kui kdneles. ReAkij; oli Toomingas, kes nentis: mis need meie riigijuhid Piits
on - nad on allavoolu minejad. Raisatakse riigiraha: Piitsu stinnipiievaks toodi Pariisist viirskeid
kartuleid. Laidoneri babuika t6in ise Poolast iira.
Nagu niiridsetes kirjutistes (ajakirjas "Vikerkaar") on selgunud, et ta t6i Laidoneri
abikaasa ema mitte abikaasa. Nii pririti rahva poolehoidu armastatud riigijuhtidele viihendada.
Nimetas, et vaat kindral Latkaon vastuvoolu ujuja, see Sige riigimees.
Kohalikest elanikest vdttis sdna koosolekul Ramsi Jaan. Ta oli tsaariaegses sdjavZies
allohvitser, osa v6tnud Jaapani sdjast. Ramsi Jaan hiiiiletas ennast ka kihutusk6nelejate lainele Ta
lausus: "Mina olen vaadanud, et see vallavalitsuse asi ikka on ja ei ole ka, viirvivad neid aedasid
ja raiskavad rahasid. Asi oli selles, et vallamaja timber oli lippidest aed tehtud ja odava rootsi
viirvitud. Ramsi Jaan sai piirast seda koosolekut nimeks sots Jaan.
punasega
-E.rti
Vabariik, kelle T5.stinnipiieva tlina tiihistame, kestis ja n6ukogude okupatsiooni
ainult 22 aastat,ta alles tdusis jalgadele. Vdimuvahetus ei leidnud siin heakskiitu.
Meie tiinane piiev sarnaneb mitmeski m6ttes Vabadussdja jiirgse olukorraga. Raskem
ainult sellet6ttu, et rabeleme sageli otsest eesmiirki tajumata.
L6petan Johan Laidoneri sdnadega: "Rahulikult ja lnilmavereliselt teeme igaiiks oma
triod, tiiidame igaiiks oma kohust ja see on parimaks pandiks, et meie rasked ajad iile elame rahus.
Kui tiks riik ja rahvas on mdistnud konaldada oma sisemist elu, elada rahulikult, nledendada,
arendada, kui ta on j6udnud korraldada oma kultuurilist elu, kui ta on j6udnud korraldada oma
majanduselu, vaadake, niisugust riiki vdetakse arvesse, teda arvestatakse, teda autasustatakse,
sest igatiks teab, et h[stikorraldatud riiki ei ole kerge iira v6tta.
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Viru-Jaagupi kooli sulgemine 26.05.2001

Mu kallis! Aastaktimnete pikkune armastus peaaegu

l0O-aastane kodukandi paekivist
mida titleksid Sa tiina meile, kes v6tsid Sinult ametimiirgi ja andsid selle

ehitatud koolihoone kui tarbetu muuseumi?
Kas meenutaksid kokkutulnutele, et haridust hakati siinkandis andma sel ajal, mil polnud
maarahval veel piirisnimesidki, kuid ometi pastorid ja parunid priiidsid hoolitseda teoorja
hariduse eest?

Vdi meenutaksid oma ehitamise lugu, kuidas raha saamiseks koguti annetusi kogu
kihelkonnast, pandi toime niiitemritike ja loteriisid ning korraldati pidusid. Kiillap tuletaksid
meelde Haridusseltsi liikme Jaan Metsiku kirja lellettitrele Peterburi 20.06.I907.a : "Kui Sul
v6imalik tulla ei ole, siis vannutan sind Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi nimel asju vdi andeid ehk
raha saata seltsi nimel, olgu asi mis tahes, ru.ha ja andeid, mul on m6lemad korjanduse raamatud.
Andeid onpraegu 18, korjamine tiiies hoos ja ruha27 rbl. Saada, kui Sind Jakobi hariduse asi
r66mustab"
Ja t6epoolest. Maja valmis Yz aastaga. Nii vdis kirja kirjutaja t6deda: "Annaks taevas, et
mdnigi V-J kihelkonna mees ehk poisijdmpsikas vdiks 6elda. "Mul on tee hariduse allikate
juurde lahti, mul pole tarvis iga mehe ees hariduse piirast punastada."
Vdib-olla krisiksid, mis on ometi Viru-Jaagupist saanud, et siin pole enam ei apteeki ega
kooli?
Vdib-olla noogutaksid ndusolevalt, kui Sulle selgitatakse, et suures koolis vdib saada
paremini arvutitarkust ja mida kdike veel?
V6i vaidleksid ka pisut vastu: palju jaksavad k6igist sellest suurest tarkusest osa saada
tiiiskiilutud busside s loksutatud viiikesed lapsed?
V6ib-olla lnisiksid, miks Liiiine-Euroopas taastatakse viiikesi koole? Kas ei jiitku seal
busse v6i on stindhus plahvatuslikult tdusnud? VOi on hoopis leitud, et haridusteed alustanule on
esmalt tarvis soojust, hellust, armastust, rahulikku keskkonda; et maal, viiiksemas paikkonnas
siindinud, kdndima ja riiiikima hakanu n[rvikava suudetakse tiiiskasvanuna pidada vastu
tormavale elule, et tekiks ja areneks mdistlik, austav inimestevaheline kiiitumismaneer? Et ei
kasvaks vdsinute pdlvkond.
Ma tiinan Sind nende tuhandete meeldejiiiivate rikaste piievade eest, mis andsid elule
mdtte ja sisu.
Lp. Kokkutulnud, endised dpetaj ad, kolleegid, dpilased, lastevanemad, ktilalised!
Olen siiralt r66mus, et olete siin meiega viimasel kooliaktusel.
Olen siin majas viiga palju s6na v6tnud, aga tiinane on viiga riink. Riiiikida vdiks palju,
aga ikka ei j6ua k6igest.
Pisut tile poole sajandi siin elanuna olen siit koolimajast hulgaliselt dpilasi teele saatnud.
Ndnda olid koolis kevaded ikka sirelite ditsemise aegu pisut nukrad, sest latrl<us jiille jiirjekordne
lend, kellega olid aastate jooksul vaata et tihte kasvanud. Aga kurbust korvas teadmine, et
j?irgmisel kevadel on saal jiille dieehtes ja kaseldhnaline uued ldpetajad astuvad elule vastu
otsima oma sinilindu. Aga tiina pole kahjuks seda toonust tdstvat j6udu.
Kui ma koostasin l6petanute nimekirja aastast 1931, kokku saineidl248, siis 6nneks tulid
alates aastast 1949 enamus mu silme ette. Oh ei, mitte ainult kuldsuud ja siiravalt andekad, vaid
ka need, kes olid tagasihoidlikud v6i rtiblikud. V6i ntiiteks, kui kirjutasin Heileni nime, torkas
kohe meelde alati punapdskne naerul poisiniigu. Tiina ma teid muidugi enamuses iira ei tunne
olete ju ndnda palju muutunud, tiiiskasvanuks saanud, isegi pensioniikka jdudnudl Naljakas
m6elda.
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On meeldiv t6deda, et Viru-Jaagupi kooli todkas dpetajate kaader

oli

aastaid ptisiv,

teotahteline, kes ei kartnud rinda pista iikskdik millise raskusega. Kui 1957.a. koolist keskkool
sai, oli nii juhtkond kui dpetajaskond noor, aastatega tulid kogemused ja edaspidi juurdetulnud
noored sulasid meiega, said siit tublid tcidharjumused. Toeks olid lastevanemad kas siis metsas
puid tegemas vdi lastevanemate rahvaiilikoolis kooliktisimusi lahendamas. Mliletan senini, kuidas
kaks isa: Mitt ja Rannamiigi transpordi igas kuus organiseerisid, et osavdtjad digeks ajaks vdiksid
koolimajja jduda. Kool tunnetas kogu timbruskonna toetust, sest kool ja Viru-Jaagupi on olnud
tiks organism. Kooli hiistikorrastatud rimbrus on pakkunud silma- ja sridamerddmu k6igil., krt
siin elanud ja liikwrud.

Kooli juhatajad alates esimesest Julius-Osvald Kaljuveest, siis 25 aastat torjtanud
Voldemar Raud ja 33 a vastu pidanud Vello Taremaa leidsid oma kutsumuse koolitod
organiseerimises. Jiirgnevatel jiiid juhtimisaastad hoopis napiks nagu Ullar Tiimpuul, Kalle Linal,
Maret Malmbergil ja Taimi Randalainenil.
Meenutan a- 1950-54 vene keele dpetaja Ella Vahtra kirjutatut meie kooli kohta: ViruJaagupi kool on alati olnud autoriteediga Oppeasutus, kus dpetajate ja dpilaste ptiridlused on
maksimaalselt iihitatud. Selle kooli kohta pole kunagi hiljem kuulnud irooniliii viiteid ega
nurgataguseid muigeid.
Iga dpetaja ja dpilane t6<jtas vdimete kohaselt. Haridus ja haritus olid vdrdselt
viiiirtustatud. Minu jaoks ei olnud ttiti raske ega viisitav. Olin noor opetaja ja alles avastasin nii
ennast kui ka 6pilasi.
Totikasvatusest ei riiiigitud nii k6lisevalt. Me vedasime puid, korjasime pdllult viljapiiid,
noppisime ruutpesiti pandud suuri ilusaid kartuleid ja ktilmunud porist pabulaid. Ei maieta, et
keegi oleks kurtnud: ei saa, ei jaksa, ei taha. Polnud mentaliteeti: miks mina pean seda tegema.
Meeles on suured rahvarikkad peod vanas Kriti vallamajas. Sain Viru-Jaagupi kolleegide
abiga 6petajaks. Tulin vaid tihe aastase staahiga algajana,lahkusin kripse dpetajana,,
Bro5ririri "V-Jaagupi koolilugu kaanel on koolimaja varavas hobune reega. Miks?
Hobustega veeti maja ehitamiseks kivid kohale. Hobustega toodi veel m6nikiimmend aastat
tagasi dpilased internaati.
Tahan veel 6elda, et erinevalt sama saatusega koolimajadest, vaatab tema tulevikku
lootusrikkamalt, sest maja ei jiiii tuulte tallermaaks: siin asub juba 3 aastat muuseum ja ktillap
saab asjad nii kaugele, et maja teisedki ruumid leiavad kasutuse. Sellest on iiraarvamata
armas

mdelda.

Soovin k6igile, hoolimata tiinasest masendavast srindmusest, eluks

optimismi.

nii

vaialikku

Ktillap tuleb pidu ka meie tiinavas.
Ldpetan Valve Laari sdnadega:

"Koolielu, sinu keerdtreppi m<icida ammu lahkus mu noorusaeg... Ja ta pilgus jiii midagi
<ielda' mis mind temaga seob nagu vdlg, mis mind hetk-hetkelt kasib ja sunnib
aru parima enda
kiiest, mis osa mu mtitiduva tunni kaduktibemest jiirele jiii. Kas ainult rttt O6t
olmeruumis, mida
hingasin omapiii, vdi m6tter66m tuhandeis juures, kus mu noorusaeg kooliteed kiiis?,,
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Jakob Hurda preemiate kdtteandmine 21.07 .2000.a.
Lp. Jakob Hurda, tema loomingut, tegevust austavad kokkutulnud.
Jakob Hurda ideed ei ole aegade jooksul tuhmunud: rahva harimine, Eesti omaniiolise
kultuuri esiletoomine - see oli ja on tagatis eestlaste ptisimajiiiimisele.
Mida oelda Jakob Hurda seostest Virumaaga? Peterburi piievil tiipsemalt 1886.a. olevat ta
suvitanud Vdsul. Nii et riks pidepunkt on olemas. Minu arvates oli hoopis olulisem Virumaa
meeste-naiste ergutamine rahvaluulet koguma. Uleskutse "Sa tead ju palju, sa elad rahva seas ja
kuuled palju, sa v6id, kui tahad Eestimaa ajaraamatule 6ige mitu peatrikki kirjutada,,, joudis
paljudeni.
1878.a. avalikule kirjale reageeriti nii, et paremate kogujate hulgas, kellele saadi isegi
natuke tasu maksta, olid ka Viru-Nigula koolmeister H. Krickmann, Viru-Jaagupi vallakoolides
Pdlulas ja Roelas dpetajana t66tanud Jakob Martin Sommer.
Oma esimeses aruandes Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest (kirjutatud
24.03.1888) titleb J.Hurt, et materjali tuli juba enne, kui rileskutse ldpuni ilmuda j6udis. Selles
tiinatakse 4 meest: Andres Saali Tartust, J.Aaronit Tallinnast, C. Listakindi Riipinast ja H.Heeni
Vaivarast - need olid Hurda esimesed korrespondendid - nii, et riks Virumaa meis ka.
Kogumist<i<is osales Virumaal nagu mujalgi igalt alalt nii kiilast kui linnast; talupoegi,
kesitdolisi, 6pilasi, dpetajaid. Aastaid kuulusid kogujate esiritta 6pilane E.Hannov Tapaft, kes
juba l.aastal saatis tiles kirjutisi 6 korral, Leena Lepp-Wieekmann Haljalast, samuti kiilariitsep
Viilip Klaas Haljalast. Viimane kirjutas, et igas vallas on oma riitsepad ja kingsepad, kes p"r..t
perre kiiivad, olusid ja inimesi hiisti tunnevad ja palju materjali vdiksid riles kirjutada. Haljala
koolittidruk Marie Punsel: "Ma olen 13-aastane koolitiidruk, et teadnud enne vanavara vZiiirtust.
Niitid dpetas mind tiks vattayara korjaja ja ma kahetsen, et ma enne ei mdistnud sest kaunist
varandusest lugu pidada. . .
Aidaku k6ik Eesti vennad-6ed, kes minust vanemad ja targemad on , seda
miilestussammast ehitada, siis vdime ka 6igusega Eesti nime kanda."
J.M. Sommer pidas 15.nov.1882 Eesti kirjameeste Seltsis ettekande: "Viru eestlaste
endistest pulmapruukidest" See oli tilevaade Viru-Jaagupi puhnakommetest. Ldpuks kutsus
esineja seltsi liikmeid tiles omapoolset lisa pakkuma, teatades, et tal olevat t<ogutud ligi 200
pulmalaulu.
1888.a kdisid Virumaal Vaivaras, Jdhvis, Liiganusel O.Kallas ja M.Ostrov. UliOpilane
J'Walk kogus I892.a. Viru-Nigulas ja Kuusalus 356 laulu, 1893.a. kiiis rilidpilane Hans Lohk
Viru-Nigulas. "Vana kandle" k<iidetega (nagu teame 1.P6lva, 2 Kolga-Iaani lauluvara) rajas
J.Hurt eesti rahvalaulude teadusliku viiljaandmise printsiibid: publitseerida laulud l) kihelkond
haaval2) tiiielikult s.o. k6igi variantidega, midagi muutumata.
Setukeste lauludele pidid jtirgnema Virumaa laulud, mis kahjuks ei j6udnud ilmavalgust
niiha.

Tiihelepandava k6ne pidas Eesti Kirjameeste Seltsis ka Juhan Kunder 17.03.18g6.a
teemal "M6nda Eesti rahva luuletustest." Kunder selgitas, et esmalt vajatakse plaani mille jiirgi
iga mees v6iks valida talle keelepiirasema teema (kas laulud, kombed, mdistatused. vanas6nad.
rahvaviisid jne).
Jakob Hurda sdnad: "Lauludest punuvad noorikud ja neiud enestele parja, mis niirtsimata
veel tuleviku pdlvedele paistab" on t6eks saanud. Tema innustav eeskuju haaras Hurda eluajal
viiga paljusid kaasa ja teeb seda tiinapiievani. Me ei tohi unustada, et tiinane piiev on homme ju-ba
minevik. Neid laulusid ja lugusid, mis J.Hurda eluajal kirja pandi, poleks tiina enam v6imalik

t\vt

f
l
il_

t_

il

TT-

T
T

teha

ja neid meenutusi, mida me tiina i.iles tiihendame, pole vdimalik mainida 50 aasta piirast.

Kogesin seda stigavalt, kui Vinni vallast raamatut "Kus kiila, seal kodu" koostasime. Kui palju
viiiirtuslikku materjali on endaga manalateele mehed-naised kaasa viinud! Eestimaa on viimase
enam kui poole sajandi jooksul suured muudatused liibi teinud. Ainult ajaloolaste kirjapanekule
neist stindmustest lootma ei vdi jtAda. Teadlased saavad ainult tildistada, aga tiipsema tilevaate
omast paigast oma piirkonna jaoks vdivad siiski teha kohalikud uurijad, kelle kirjapandu v6ib
suurel miiiiral abistada teadustootaj aid.
Aeg liiheb ja inimese milul on tisna liihike iga: arvan krill, et tean tiipselt, aga tile
kontrollides pole asi sugugl n6nda. Inimeste mdttelaad, arusaam si.indmuste kiiigust on sootuks
erinev linna- ja maainimestel - see on ikka olnud ja on seda tdnapaevalgi. Mdjutavad loodus ja
kohalikud olud.
Kui palju on aegade jooksul tekkinud rahvapiiraseid viiljendeid, mis olukorra muutudes
teisenevad vdi hoopis ununevad.
Kodu-uurimist<ios on tliiesti v6imalik v6tta omaks Juhan Kunderi soovitust: valida
meelepiirane teema.

Elanikkonnast 6pilastega analtitisi tehes a - 1940 - 83 kogusin materjali Vinni sovhoosi
52 krila kohta ja sellepiirast v6in tiiie veendumusega tielda, : nagu Jakob Hurda piievil tuli
Eestimaa elanikkond kaasa koostama maa"{1araamatut", on tiinane m6tlev eestlane ndus toetama
kogumistoid, j atkuks ainult kirjutaj aid!
Soovin edu, j6udu k6igile, kes meie rahva ajalugu ptiiiavad talletuda! Nbnda austame ja
j iitkame J.Hurda poolt alustatut! "
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Et ma olen elupdline koolmeister, siis

mul kergem riiiikida kooli puutuvate

n-

terminitega.
9n
vordlemegi t2inast lahtist volikogu koosolekut
koolitiruriga, kus kiisijate-hindajate osas on
elanikud ja vastajate-aruandjate rollis volikogu
liikmed, ,rallu tridtajad. Eks kajasta volikogu ja
vallavalitsuse tegews nende vdimekust,.suutlikkust ja
rrhet toime tulla valla lfiemate ja
kaugemate piirkondade
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IJsun' et koosoleku ldpuks vaba mikriofoni ajaks
on igarihel hirure oma aryamuse niiol
olemas.
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Piievakorras oli.kirjas: viru-Jaagupi piirkonna
sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Et ma
olen olnud nii Tudus kui ka Roelas, Ls anti tilevaade
nendest osavaldadest, siis oskan ka
teatavaid vdrdlusjooni t6mmata.

erinevate probleemidega.
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Viru-Jaagupi
sotsiaalmajanduslikust olukorrast
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...andis 22.veebruari volikogu istungil Kehala klubis 0levaate
kauaaegne viruiaagupilane ia koormeister, vorikogu liige Ariise
Vaasma
Viru-Jaagupiosavallas on elanikke aasta alguse seisuga 1076 (neist Viru-Jaa-

gupi alevikus 427), neist pensiondre
226, opilasi 198, todlisi 371 , ameflikult
rEisteeritud tootnid 6. Osavallas on 0ks

- Viru-Jaagupi, ktiladest kuulu-

Teame k6ik, et p6llumajandus on
pandud olukorda, mis tegelikult end 6ra
eielata. Niion ka siin

halikule kuftuurielule, lgal kohal on oma
eripdra, sundabielu ei seisa koos. Kultuuri0ritustest kasu loota on utoopia.
Minu arvates peaks olema igal riksusel
oma arengukava, kus ndhakse ette, mis
rihes v6iteises kohas toimub, olulisem

veel-

mis loimuma hakkab. Kui maaasulad kipuvad vdlja surema, siis ViruJaagupi kohta seda pnaegu Oelda ei saa.

Kui poleks rdngalt ja vastutustundetult
rikutud inimeste elutingimusi, poleks kor-

terid praegu tuhjad. Rakvere kutsekoolis dppinud noored leiaksid erialastt6od
kodukohas puidufirmas t66tades. Aga
noor inimene ei tule siia toole ja peret

looma, kui
pole ndda-

hddavaevu hinges

laski

p0situd, senion palka

k*

kord

v6imalik kultuurset mee-

Kannastiku, Aruk0la, Liihtse, Kulina,

makstud, aga mis
vad toob, ei tea, sest
palju joutakse p6llule

K0ti, V6hu ja Risfik0ta.

minna. R66mustab

saada. Kui ei

Viru-Jaagupi alevikus on elanikke
427, neist todtajaid 1 41, linna kaib to6le
61 ja tootuid 4. Elame suhteliselt linna

viiga, et leidub hakkajajaid inimesi, kes
pole jdanud kaed ru-

ole

ligidal, kuigibussipilet maksab leiva hln-

pes, abi ootama, vaid

desse. lni-

na.

p00dnud leida tegevuse ise. Niisuguste
inimeste julge peale-

mene ei ela
0ksnes lei-

alevik

vad osavalla alla Kehala, Allika, Voore,

Kus on v6imalik siitkandi
inimestel t6od leida?
K0ti M6is OU - zO, Voore Farm
OU - t0, Lokko Broilerikasvatus - 1A,
Viru-Jaagupi Farm O0
o0-6, V6hu Vein AS

-

34, Voore Talu

hakkamine n6jub er-

gutavalt ka teisiele.
Muidugion eriline osa

lelah utust
noori,

pole ka lapsi

kooliklassi-

Viru-Jaagupi osavallasekretir
Mare V6rno, pearaamatupidaja
fnna AruIa la eelarvekomisjoni
esinaine Helle

llool5li.

vast. Vaban-

dage Roela,

Pajtsli,Vhni

inimesed
minu v6ib-

Konstsmidel, kuigi pal-

34. Suurim tOoandja

gad pole suuremate

Konsbmlde EestiAS-

killastiaSiim Kallase

olla 0lemddrast tulevikulendu, aga kas
ei peaks niisugustes majanduslikes tin-

t6o

9000 kooni ei teren-

gimustes m6flenn sdlele, et Kehala klu-

le ka Paiustist, Rakve-

da, againimestelon

re[

bi v6ib jdada tulevikus ainukeseks just
oma odava maiandamise t6ttu, kuiah-

-

816

(siia soidetakse

lclet-

too ja elatusallikas.

tevOte laieneb, soovi-

lnimene pole liigne.

bkse juurdeeriharidu-

Viru-Jaagupi inimeste eluolu pole
eritivdArl Kuusaastaton suured majad

Roelastjm,

sega inimesi). Lddne-

-

Viru Teedevalitsus
19, Kulina LPK 11,

-

jud siia sisse saavad. Kui arvestada,
mis malaab Roela ja Pajusti klubides
soojus, siis Kehala saab selle prakliliselt

muidu.
Ei pea olema selgeltniigila, et Oel-

Algkool- 6, Viru-Jaa-

ktifnata, v.a teedevalitsuses. Sealne

da: ldhemas tuleviktn meie Sllumaianduspiirkonnas ktill iileoo asi kuldseks ei

gupi Algkool

iuhtkond tundis ko-

muutu. On, mille rile m6elda, et ettendgelikult asjalikke otsuseid teha.

viimast aastat Kulina

-

7.

Viru-Jaagupiendisest

Inimesed, kes kohapeal
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Kokkuvdte k6nedest
A.Vaasma on viiga paljudel puhkudel sdna vdtnud, kiill pikemalt kiill llihemalt. Aastaid
pidas ta kooli ldpuaktuste sisukad k6ned. Siin niiiteks toodud tilesastumised n6itavad seda, et ta
bskas esineda vtiga erinevates olukordades. Tema analiitisivad s6navdtud on asjalikud, kuid ka
meeleolukad. Neid k6nesid lugedes saab alatiiilevaate olukorrast.
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Vinni valla lehe KODUVALLA SOttUwilD vdljaanne

T:
TT_

T-

r:
r:
J_

JTTT_

TTT-

rr-

Vanemate kiilade kohta on andmeid Jo-

hansoni Taani hindamisraamatus, mille
Uno HermanitOlkeid on kasutatud.

Kehalat on nimetatud 1287.aastal.
1621.a.jdi Kehala Ktiti m6isa valdusse.
20,saj. alguseks olid Kehalas suurem
osa talusid viilja ostetud. Uhiskondlikest

Weho,
1

17

95.a.Wohku, 1837 .a. Wrihho,

637.

aastal oli talusid 12, 1872.a.21 talu,
VOhu oli 1637.aastast Kriti m6isniku
Schritze valduses. 1795.a. V6hu kohta mdrgitud: "Talupojad, kes ennemalt

V6hu krilas elasid, mis nriUd Kriti karja-

hoonetest

m6isa all,
said Meri-

asusid
Kehalas

krila m6i-

koolimaja,

sap6ld u-

talumeeste

maja ja ku-

dele rajaeluase mele
viidud ja

nagisest

elavad

tud

poolt ehita-

tud valla-

kortsist
iimberehi-

niirid Meri-

krila

Keholo k6*s.

tatud meie-

kri-

las.'

rei. 1997.a. elas Kehalas 15 peres 42
inimest.

Kirikukiila kohta on andmeid 1345.aastast. Nimekujuks olisiis Rrlchte, 1873.a

Kirktila

ja 1871.a. Kirrikokrilla. Ktila oli

alates 1453.a. kahe omaniku - pastoraa-

- Cupnalle, 1628.a. 1670.a. - Kupna. Kupna krilas

Kupna - 1345.a.

Uksk6ik, kustpoolt Viru-Joogupisse tullo,

Kupnal,

teretob meid esmolt Viru-Jokobi kiriku

rajati 1922.a. asundustalud, mis saadi
maareformiga Ktiti m6isale kuulunud
Kupna karjamOisast. Talude suurus 6

sihvokos 47,65 m k6rgune torn.

Worrekulla, 1 827.a. Wore.

hektarist 20 hektarini. Hoo-

dija Ktiti m6isa vaheljagatud. 1837,a.

ned ehitati pdrast maade

oli 5 talu kiriku ja 9 talu Kiiti m6isa juur-

omandamist.

de kuuluvad, 1997.a. elas endises Kiri-

kuktila tiheksas peres 21 inimest.

Voore m6isa on mainitud
1450,a, Vana Kiila Warki

V6hu nimekujud: 1345.a. Vorve, 1383.a.

asus m6isa ktilje

all.

1634.a. nimekujuga Wirke
asus praegu-

se Voore krila
alal tee ddres,

1637.a. oli
seal 7 talu,

Kiiti vollomoio (proegune Keholo klubi).

kiila kandis
Pdrgode ponek VobodussomboleEesti Voboriigi
nime Fore, SO.oostopcievol.
K6net peob Aliise Voosmo, pcirgo hoiob

1667.a. vqllovonem Honnes Mets.
'104

ynrFlaaeupi - minu kodukant 1278
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Kooli on juhatanud:
1907 - 1910 J.Kalkun (Kaljuvee)

Aegade jooksul on

kool olnud ikka hariduselu keskuseks.
1908.a. valminud
hoones tiiiitab kool
senini, erinevatel
aegadel erinevate
nimede all:
Viru-Jaagupi Noorsoo Kasvatuse
Seltsi Kool 1907 - 1919
Viru-Jaagupi Algkool 1919 - 1940
Viru-Jaaiup'i uiitetai.lik Keskkool 1940
Viru-Jaagupi Zft kool 1944 - 1957
Viru.Jaagupi keskkool 1957 - 1965
Viru-Jaagupi 8kl kool 1965 - 1988
Viru-Jaagupi 9kl kool 1988 - 1991
Viru-Jaagupi Pohikool 1991 - 1997
Viru-Jaagupi Algkool 1997 -

- 1998

1910 R.Matiesen
1910 1912 M.Kuhlberg
1912 1913 A.Koch
1913 1919 A.Turp
1919 1920 M.Suigussaar
1920 - 1922Y.KAAI
1922 1923 M.Posti
1923
1926 V.Labo
1926 1951 V.Raud
1951 1953 E.Laud
1953 1986 V.Taremaa
1986 1990 V.TUrnpuu
1990 1997 K.Lina

-

-

-

-

-

1997

-

-

M.Malmberg

- 1941

Aosto

.|937.

Pikki aastaid on koolis t6d,tanud:

-

-

-

fda Soone 1925 1962; Voldemar Raud 1926 1951; Aliise Vaasma 1948
1992; lvi Laud 1950 - 1989; Leida llves 1950 - 1971; Asta Kuristik 1950 - 1970;
Vello Taremaa 1953 - 1986; Pilvi Taremaa 1954 - 1983, 1984 - 1991 ; Mia Tikop
1957 - 1992; Maie Klammer 1 957 - 1972; Meida Inno 1959 - 1991, 1992 - 1993;
Aino Vainomets1963 - 1992; Helgi Kaljend 1964 - 1996; Kaja Pohlak 1965
1997; Ulte Vaasma 1976 - 1997; Silva Taremaa 1979 - 1997; Maret Malmberg

-

"Jdnkude kevodlonts" Viru-Joogupi Algkooli
1998.o. kevodpeol.

1972-.
Efmiine Raud '1935 -1944;1951 - 1970;Olga Hiibner 1944- 1961; Marta Rae
1970 - 1991; Elli Veintrop 1970 - 1987.

Nagu igal asutusel, nii on ka koolil olnud paremaid ja
halvemaid aegu, Suurim Opilaste arvoliaastatel 1957- 1965,

mil ta oli ka tdeline hariduselu keskus: rajati vabariigi
esikolmikusse kuuluv aed, tehti timberehitusi majas, hiljem
suurendati spordivdljakute piire, ehitati v6imlemislinnak ning

ujula. Praegu on dpilasi 28, ometi dpitakse ka ntitid
ndidendeid, lauldakse, kdiakse Vinni ujumas. Kooliruumid
on soojad ja koolimajas on ka oma sookla. Opilased tunnevad

end hdsti: pole vara t6usmist ega bussides trtigimist.

197

io i,

6.o.

Xl klossi l6petoiod (koug6ppekeskkool).
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Alevi keskuses suures majas
asuvad Viru-Jaagupi ja selle
Umbruse rahvale vdga olulised
asutused : Vinni valla Viru-Jaagupi osavald - sekretar Mare
V6rno, oma kabinetis v6tab
juba 15 aastat vastu ja annab
lahkelt asjalikku abi velsker
Urve Teesalu. Apteegis pakub
arstimeid k6ige uuega kursis
olev Sirje Roosipuu. Sidejaoskonna Ulemaks on Aili Tint.
Postiljonide Elle Lillepuu ja Rita
Udu tdopiirkond haarab ViruJaagupi, Kulina, KUti, Niisu,
V6hu, ArukUla ja Kehala kUlad.
Sama maja katuse all asuv ka
raamatukogu, kus Ule 10000
trUkise, neist vanim siiilinud
raamat aastast 1878 "Eesti
Rahvalaulud". Et raamatud on
ostmiseks maainimestele kallid, samuti ajalehed, ajakirjad,
siis raamatukogu on jdlle selles osas nagu asutamise algaastail. Raamatukogu juhatajana t66tab 1967.aastast lahke ja asjatundlik Ene Kadaja.

KAUPLUSED

Toidu- ja toostuskaupu on voimalik osta AS Maakaubandus Viru-

Jaagupi kauplusest, kus juhataja Eve Spelman on tootanud pikki
aastaid ja miitija Marika Spelman. Kauplus on lahti 7 pdeva nddalas.
Teine kena nimega kauplus "Mari" on samuti ostjatele avatud 7 pdeva

nddalas. Kaupluse juhataja Hani Mones,tootab koos mtitijate Eve
Taime ja Ulle Monesega. Meeldivon t6deda, etesmavajalikke kaupu
on voimalik kohapealt osta ilma pikkades jiirjekordades seismata.

tiihistas mullu kiimnendat tegevus-

1890.a. valminud Kiiti vallamajas
asub praegu Kehala klubi. 1980.a.
tegiVinni sovhoos majas kapitaalremondi. 1990 - 1993 tegutses ma-

rr.trr-

(-

perekondlikke tippsiindmusi.

l8 aastajooksul on tegutsenud
mitmeid ringe:

niiite- ja s6nakunstiring - Anne

jas munitsipaalettevdte "Kasino",
selleks ehitati baariruum, saal sai
uue puitpdranda. Firma eesotsas
olid T6nu T6nis, Gennadi Gramotin
j a Meelis Keskkiila. Viiikeses maakohas muutus firma maj'anduslik
olukord raskeks ja tegevus l6petati.
TZinane Kehala klubi pakub

T6nis, fotoring - Andrus Kokorev,
laste riitmikaring - Anne Tdnis,
naiste v6imlemisring - Ulle Vaasma,
laste- ja eakate lauluring - Lea
Miller, laste lauluring - Karin Kaju,
laste- ja noorte niiitering - Silva

huvilistele, lisaks saab miingida
koroonat, malet, kabet. Majas
on peetud pillimeeste pidusid,
asutuste koosviibimisi. tiihistatud

juhendamisel.

v6imaluste piires vaba aja
veetmist nii taidlusmuusika
austajatele kui noortele disko-

Taremaa.

Aastate jooksul on kiiinud koos
noorte naiste klubi ning pensionliride
klubi Meeri Koppeli eestvedamisel
ning kapell Feliks Klemetsa
Tdnase seisuga tegutseb edukalt

memmede rahvatantsuriihm Helgi

Kaljendi juhtimisel. Kollektiiv

aastat. Aasta viihem on elamusi
pakkunud naiste karaktertantsurtihm Aino Kalme eestvedamisel.
1998.a. alustas tdtid naiste

kiisitodring Maie Mikenbergi ja
Mare V6rno juhtimisel.
Kaheksateistkiimne aasta j ook-

sul on Kehala klubis viljeldud
b?indimuusikat. T6nu Tdnise pealehakkamisel on tegutsenud ansamb-

lid "Virja" ja "Tdna". Praegugi
v6ib laval miingimas-laulmas niiha
staazikat ansamblit "Rekontra" ja
kahemehebiindi "T ja T" koosseisus Tdnu T6nis ja Tarmo Alavere.
l99l.a. korraldati kodukandipiiev, traditsiooniliseks hakkab
muutuma lastekaitsepiieva tiihistamine koguperetiritusena. Iga
hooaeg on ldppenud meeleoluka
jaani6htuga Viru-Jaagupi spordiplatsil.
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6ICV d
Julius-0svald Kaljuvee (1869
1e40):

-

sel avati 1989.a. Viru-Jaagupi kiriku juures
represseeritutele mdlestusmirk ja 1 990.a.

Meieri talu maa peal Koeravere tee adres.
Seal olid teerajad, miitastel istmed, esine-

taasavati Viru-Jaagupi

misplats, kiik, isegiaed tlmber. Pidude kor-

kalmistul
malestussammas Vabaduss6jas lan-

koolimaja

genutele.

planeerija

Herbert Salu (1911 - 1 9BB). Opetaja, kirjanik, kirjandusteadlane. Viru-Jaagupi koolis
eesti keelt 6petades innustas Opilasi uurimistdid tegema. Maanoorte ringis andis

ja esimene

iuhataja
aastatel
1

907

1910.

Ta

asutas
Viru-Jaagupis koori
Julius Koljuvee obikooso Liiso,

poio Armos-Kullervo io t0lre
Aino-Voikego.

ja juhatas

seda.

ral kdis rahvast
Rakverestki. Jaani6htutel riputati

viirvilised laternad riles.

Jaan Metsik

1950). Ta
oli 0ks neist, kes

pajupill", "Siidi tee".

organiseerisid

Voldemar Raud (1895

ja hea psrihholoog. Ta l6i aktiivselt kaasa
kUla kultuurielus: juhatas laulukoori, osales

k6ikides kri lalelu arendavates ettev6trnistes,
oli paljude seltside tegevliige.
lda Soone (1899 1985) - viiga kohusetruu, n6udlik ja seejuures ddrmiselt inimlik
6petaja. Opetas eesti, saks ja vene keelt,
ajalugu, kehalist kasvatust ttitarlastele. Eri-

juvee

-

todtas
6peta-

jana

mit-

1879

-

1955). Viru-Jaagupi kooli kauaaegne direktor, kes vabastati '1951.a. t66lt. V.Raud oli tubli pedagoog

J.Kal-

20.saj. alguses

raha kogumise
raamatute ostmiHelmut Rebone

seks, hooldas ja
laenutas Koeraveres raamatuid enne raamatu ko-

gu

ava-

mist.
Jaan

Metsik
kuulus

mes

lisi tulemusi saavutati nditeringides tema ju-

harid us-

Tdinna

hendamisel nii koolis kui ka rahvamajas. lda
Soone juhtimisel j6udsid karaktertantsijad
vabariiklikel konkurssidel parimatele kohta-

seltsi ju-

dele. K6ige selle too k6rvaljitkus talj6udu
veel rahvatantsijatega harjutada ja ise kooris laulda. Adrmiselt abivalmis inimene, kes

noukogusse,
organi-

kogu oma elu ptihendas ktila kultuurielu

seeris

edendamisele ja lihedaste toetamisele. Talle oli v66ras m6te: mis ma selle eest saan.
Rudolt Meier (1882 - 1954), Laialdaste kul-

dustViru-

koolis.

Tema
sulest

ilmus
kirj

si

u

tinii

matemaatika kui

ka pe-

Modis Oviir

hatusse,

kiriku

korjanJaagupi

Ferdinond Veike io iemo Buroiino

koolimaja ehituse toetamiseks. Temale kuulub lause koolimaja valmimisel "Annaks

dagoogika alalt. Eriti hinnatav oli
J.Kaljuvee tegevus geoloogia ja mineraloogia propageerimisel ning 6pikute
kirjutamisel. Ta koostas loodusloo 6pperaamatu algkoolile ja oli matemaatika Opikute autor. Esimesena viiitis ta
Kaali kraatri meteoriitset teket tildgeo-

taevas, et m6nigi Viru-Jaagupi kihelkonna mees ehk poisij6mpsikas v6iks oelda: "Mul on tee hariduse allikate juurde
lahti, mul pole tarvis iga mehe ees hariduse ptirast punastada.""

Rudolf Klammer (1907

loogia Opikus 1922.a. Pensionip6lves

-

1980). Ette-

elas Viru-

vdtlik talupidaja, keda jitkus ndidendi-

Jaagupis.

tes m6ngima, lauluharjutustele ja esine-

Mad

is

Oviir

Rrdolf Klommer Rokvere turuplotsil tori t6ufcikugo.

kiriku-

ma. MArkimist vdirt on Tori Hobusekasvatajate Viru-Jaagupi H aridusselt$ asu-

tuurihuvidega talupidaja. Tas oli agar isetegevuslane, haridusseltsi liige, tulet6rjeseltsi esimees, vallavanem ja kirjasaatja. Juba

tamine ja selle konaldamine tduhobuste are-

tsaarivalitsuse ajal organiseeris Kehalas lugemisringi ja oli raamatukogu asutamisest

asutas seltsi. P6llumajandusniiitustel auhin-

1917-1949'a. raamatukogujuhataja' Omamoodiosanoorteelusolinn"Meieriaial".Nii
Temaettevdtmi- nimetati korrastatud viikest lagendikku

gutses veel Muna- ja Piimatihingus, kuulus

(1908) -

6petaja

Viru-

aastatel 1960 - 1994.
Kodu-uurija.
Pastorina pdlvinud kuldristi.
Jaagupis

Voldemor Roud

(

-

H.Salu eluks vajalikke teadmisi. Tuntumad
romaanid on "0nneraha", "surmatrummid ja

i-|Lt,

tamisel. 1928.aastast oli R.Klammeri Raja
talus tori tdugu tikuga paarituspunkt, 1934.a
nati tema tdkkusid korduvalt. R.Klammer te-

kooli hoolekogusse, v6ttis osa k6igest, kus
vajati tarmukat pealehakkamist.
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Viru.Iaagupi

Viru-Jaagupi Kihelkonnakooli opetajaks oli
Tallinna Keriskooli lOpetanud Georg Koch

(sundinud '1851). Opilaste arv on teada
aastatest 1875 - 23 6pilast, 1884/85 - 20,
1885/8613 mees6pilast ja 3 nais6pilast.
Et kihelkonnakool tootas juba 1869'aastal'
saab teada A. MohrfeldtMdevtilja eluloost,
mille ta oma pdevikus kirja pani. Ta kirju-

tas:'1 869.aasta stigisel kaheteistktimne
aastaselt saadeti mu elama Viru Jakkobi
kiriklasse, kus dpetajaks oli Valther ia abikaasaks pastor F.Gebhardi 6de. Koolis
kiiisin seal Georg Kochijuures, kes oliTallinna mees ja alles 6ige noor, vdrskelt kreis'
koolist tulnud. Ta oli kutsutud juhatajaks ja

viru-Joogupi kooli kouooegne iuhotoio voldemor Roud omo 5pilostego I938.o.
kevodel koolimoio ees.

ainsaks 6petajaks kihelkonnakoolile, mis oli
a

pdris uus asutis

kord k6rbenud kort, siis lehkav sealiha ja

Tallinnamaal ja

kuivanud leib, aga Opetus oli koolis eeskujulikult korralik ja tulemusktillane. Meie, 6pilased koolitoas elades olime alatita silma

asus

KuPna
ka rja mO is a s,
umbes tiks kilo-

all, Ta eeskuju eijddnud mdjuta.

meetermaad ki-

Ka laulu peale panita rdhku. Oli meil

riklast.

Kooli
tarbeks oli
Kupnal kaks
tuba, teisi ruu-

siis hddlt pisut v6i palju, aga laulsime kahe
ja kolme hddlega. Kdisime ka m6nel tdhf

pdevalkirikus laulmas. Ma mdletan, 1872.a
jaanuaris viidi meie laulukoor Vinni m6isa
jdululaule laulma. Laulsime kui lookesed.
Selle eest soodeti meid siis maitsva ja joo-

me kasutas kar-

iamoisa valitseja, kook oli uhi-

ne. Koolitoas

t

olid ka koolilaste voodid. Neid Viru-Joogupi keskkooli viimone,
oli kokku tihek- loslevonemotego.

t

sa.

t

POrandal

kolm, teisel konal kolm ja nende 0le kolmandal korral kolm. Ulemistesse vooditesse pidid poisid muidugi redelivaral ronima'

V lend |965.o. 6petoiote io

Oppetoo koolis oli tdsine. Opetaia oli
hoolas ja osav, oskas meid juhtida ia tootahet virgutada. Tema meetod andis hdid

tagajdrgi. Hiljemalt anti ka

kosf

ri koht, pdrast

kostri surma
tema hoolele ja

t:

koolviidi Kupnalt
kostrimajja.

t:

Olitoitmisega lugu, kuidas

juhtus, kord hea,
kord halb, kord

'1'

F

Viru-Joogupi Pohikooli viimone lend 1997.o.

rikkalik, siis napp,

i{

.'i

detimagusaga.
Jaanipdevaks 1872.a. oli Kupna kooli
kursuse lOpetanud. 1973.a.jaanuaris sooritasin eksamid Tallinna Kreiskooli 2.klassi. Olin Kupnalt saanud tarvilikud teadmised kirjas, keeles ja matemaatikas.'
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Endises leerimajas asub koguduse kantselei, ka peetakse kiilmal
ajal seal jumalateenistusi. Lau-

piieviti todtab piihapiievakool.

Jaagupisse tulla, teretab meid

Osav6tjaid on kiiesoleval aastal
30 ringis. Lastega tegelevad endine koolmeister Meida Inno ja
usuteadust 6ppiv Raine Morton.
Neid abistavad Reelika Roots ja
siin ptihapiievakooli lSpetanud
Nelli Basmanova. Ka pastor
Herki Talen on piihapiievakoolis

esmalt Viru-Jaagupi kiriku

tegev.

UkskOik, kustpoolt Viru-

Koguduse kontselei osub endises
leerimoios.

sihvakas 47,65 m k6rgune torn.

Kiriku mi.itirile on kinnitatud
plaadid Teise maailmas6ja, selle

eel ja jZirel keeristormides
hukkunud inimeste nimedega.
Kirikujuures on 1989.a. avatud
m2ilestusmiirk represseeritutele.

Postor Joon Kiivif toofos poslorino

ooslolel 1934

Diokon Herki Tolen

- 1946.

Praegune Viru-Jaagupi kivikirik ehitati umbes aastatel 1455 - 1460. Et
kirik jai koguduse jaoks vtiikeseks, ehitati ta aastatel 1877 - 1878 endisest komandiku v6na pikemaks, kirik sai ka uue torni. Tiinapiievalgi
kasutatav Gustav Normanni ehitatud orel valmis 1892.a.

Viru-laagupi Muuseum
Meie tiinane piiev on homme juba minevik. Et olnut siiilitada, avati l8juunil 1998.a koolimaja
ruumides Viru-Jaagupi Muuseum.
Esimene niiitus "Kool liibi aegade" annab iilevaate kolipidamise eeskirjadest eelmisel sajandil, on
vanu 6pikuid, tunnistusi, 6ppetarbeid, fotosid jne.
Muuseum ei saa kunagi valmis, sest alati leidub esemeid, mis harilikus majapidamises juba kasutatud, kuid muuseumi riiulitel vajalikud vaatamiseks. Muuseumi fondide suurus oleneb kaasinimeste m6istvast suhtumisest. Muuseumis todtavad Meralda Tederja Maret Malmberg.

lU0
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oletCid
Helmut Rebane (1924

04.

Vello Tare.
maa (1929)

.

1 990) - oli Viru-Jaagupi sovhoosidirektor. Ta alustas siis.

tootas Viru-

kui likvideeriti vdikesed laos-

Jaagupi kooli
aastatel 1953

-

1986, prae-

mees,

gu juhib tege-

keda

direktorina

tootrnistegevus, samuti toti-

suuremas seltskonnas.
Jaagup Puu (1879 - 1964) oli tuntud Viru-

Jaagupl
jutu-

tunud kolhoosid ja moodustati nende baasil sovhoos.
H.Rebase juhtimisel paranes

rimeele ja optimistliku ellusuhtumisega oli
oodatud vestluspartner nii vdiksemas kuika

tajate

elutingimused.
Ehitutegevus sai hoo sisse.

vust Inju Las-

ei hei-

tekodus. Tip-

Hea inimeste tundjana suh-

so,

duta-

korra-

nud

tus ta lugupidavalt neisse,

n6udjana suu-

kes elu toelisi viiiirtusi oska-

Ferdinand Veike (1924)
stlndis Saueaugul ja alghariduse sai Viru-Jaagupi koolis.

n6nda

olud

korraldada, et

tege-

ka kooli timb-

Lembii lnno

Ii

kku-

rus igatihe sil-

seg a:

ma r66mus-

herne-

tas. Andeka

ktilvi

Juba lapsena avaldus tema
niiitlejaanne koolilaval esinedes. Ta tegutses kolm aasta-

vastu-

t66

sid hinnata.

ilmsed

tis ta koolis

majandusmehena kindlustas kooli eeskuju-

likult 6ppevahenditega, organiseeris ujula
ehitamise, uue nio said aed ja spordivdljak. Ka lnju Lastekodu on tema juhtimisel

u

da-

tas

Viru-Joogupi Keskkooli I lennu
h5bemedoligo l6pelonu (1961.o.)
Arvo Vilu.

rukkihaki tagant, toored kartulid mahtusid
potti, aga keedes paisusid nii, et potist v6lja

sponsorite kaasabil suudetud
muuta tdeliseks laste koduks.
Heino Vaasma (1924

- 1997)

oli pArit koolmeistrite perekon-

k0mmet Nukuteatris peanditeuhina. Eriti
tuntuks sai F.Veike Buratinona kogu vabariigis ja vilismaalgi. Oma lavatee alguses
rillatas ta vaatajaid Kalevipojana balletis
"Kalevipoeg":

Lembit Inno (1926 - 1995)tdritas aastatel
1958

-

1987 Viru-Jaagupi, hiljem Vinni kti-

lan6ukogu esimehena. Lembit Inno elutoo
niitas, et k6ikidel aegadel

on v6imalik

inimeseks
iAAda. Ta oli
agar niiitleja,
l6i kaasa isetegevuses ja

aitas organiseerida krilanoukogu juures suurriritu-

Eestimoo Miinhousen

si. Heatahtlik

Joogup Puu

suhtumine
kaasinimes-

tesse aitas mOnelgi kitsaskohtadest tlle saa-

nast. Ka toomeheteed alustas
Opetajana, kuid peaaegu kolm

aastaktimmet korraldas ViruJaagupi sidejaoskonna tood.
Trotsides aegu jdi ta tile koige oma kodu armastava inimesena kodupaigale truuks.
Suur osa toovAlisest ajast ku-

lus aastaid niitemingule,
noorena kergejdustiku-, las-

UENO Viru-Joogupi osokonno v6imlemisr0hm |934.o.
kevodel enne I Eesfi Mdngusid.

kevoistlustele
rajoonis ja vaba-

riigis.

ei

saanud

enam v6tta. Ka

Eriline
oli

munesid tema
kanad kaks

H.Vaasmal ma-

muna pievas

suhe

lemdnguga:

ia piimal vannis

mdngis ise ja

oliniipaks koor

iuhtis aastakrjm-

peal, et vOis
peale istuda

neid malesektsiooni Viru-Jaa-

gupis

ja

ine.

kooli

maleringi. Kirgliku lugejana tun-

UENU Viru-Joogupi osokonno moolulunduse horu iuholus
Hons Vilu, Erich Priskol, Ferdinond Nirgi, Evold

dis ta hdsti kir- 1935.o.:

jandust. Oma

Inno, Oskor Vilu.

aususe, huumo-

I,

Jaagup

asutas end ise
sinuga jutule ja

I

vaatas silma:
mis sa kostad
minu jutu peale?
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Eraettevdtjatena
:

.

tegutsevad:

I.Klammeri Raja taiu

-

,

::

,,

Voolekulas
taimekasvatus,
kombineefitud

loomakasvatusega;

M.Avarataid juuksuiitddd

ja muu iluteenindus
Viru-jaagupis;
E.Pihlak - ldikelillede

Aktsiaseltsid j a osaiihingud

Viru-Jaagupi Teedevalitsus

:

Viru-Jaagupi Teedevalitsuse piirkond h6lmab alad
Rakvere linna piirist kuni Avinurmeni ja Sonda piirist Vlgevani. Tegemisi konaldavad teemeister Neeme Mikenberg ja Simuna tugipunkti meister Erkki
Mikenberg. Veel t66tavad abiteemeister Heino R6tsep ja arvestaja Maie Mikenberg. Vllittiddel hoiavad talvel teed puhtad, liivatatudja teevad teede remonti 19 inimest.
Kodukandipiievade toetaj

a

WswsrM

:

OU Vinni J6usodt

Vinni valla

:

EE2l30 Pajusti
T,AANB-vnuunR

* kuivatab teravilja

*koostab vastavalt kliendi tellimusele
i6usdtidasegusid veistele ja sigadele

ILI

leht

Aadress: Tartu mnt 2

LAdne-Virumaa Vinni
EE2130 Pajusti
tel (232) 43 351

MEILE. TOUSoOT TEILE!

r0?

Koostaja: Aliise Vaasma
Kuj undaj a: Hilje Pakkanen
tel 57 340,faks23 325
Triikitud: OU anfns REKLAAM
1000 eks

