
Viies kool 
 
“Milline on tänase hetke noor?” 
“Praegune on tehnikaajastu inimene, kes oskab vähem pidada metskohinast, luulest ja 
linnulaulust. Ta on paratamatult emotsioonidevaesem. Kool peaks aitama tema tundemaailma 
rikastada, ideid ja fantaasiat ergutada, mitte aga eos suretada. 
 
Viljandi 5 keskkooli direktor Harald Tekko  (Margit Mikk. Tulevik, ega ta kinkudelt kerki... Tee 
kommunismile 31.08.1985) 
 
 
Õieti on see nähtus nagu Urr, kes on lävele tulnud ja mind suurte ilmetute silmadega vaatab. 
Sealt peegeldub peale selle urrima värgi ka natuke kuuvalgust. Mis ma peaksin talle ytlema? 
Pole ei nostalgiat ega põlgust. Ma olen neutraal. Direktor bioloogiaõps Harald oli enne olnud 
Kõpu, Kalmetu ning Viljandi teise keskooli  juhataja. 1965 aastal rajatud Viiendas oli ta 
algusest peale. Heatahtlik ja intelligentne härra mu meelest. Aga santi paika raiuti yles see 
maja, märja ja soise kohale ja siis kõik see yhiselu seal natuke ligunes ja mädanes, eriti 
keldrikorrusel. Iga kui nurk sellest koolist on meeles, aga see on põhiliselt viljatu mäletamine.  

     Tänu Tekkole seisis bioloogiaklassi tagaotsas valge kapp, mis oli täis lindude ja 
väiksemate loomade kaavikuid, pisike kooli loodusmuuseum. Seal klassis rääkind 
bioloogiaõpsid olidki yhed selgema maailmaga inimesed, olgu jutt raudteetaguse välu 
botaanikast või Moskva metroo myrkides paisunud hiigelsuurtest rottidest. Veikko Kunberg, 
Kaja Kybar. Eluterve ja sõbralik kehka õps Sulev Viies. Rahvaste sõpruse klubi juhatas 
andekas juuditar Reet Espe. Seal  käinutele on kool helgema mulje jätnud. Parimad pioneerid 
käisid Artekis ja neile tulid kylla pisikesed kasahhid või kes. Espe klassi klaaskapid oli 
kaugemaakraami täis. Seal oli ka tõeliselt põnevaid asju, kuna punanurk sisaldas 
võltsreliikviaid. Autahvel teisel korrusel. Read korrektseid mustvvalged pilte parematest 
õppijatest. Aga see oli ikkagi natuke ka portreekunst, kenamaid tydrukuid sai sealt ikka 
vaadatud. Präänikule oponeeris muidugi piits - käskkirjade tahvel mis oli esimesel korrusel 
klaasi taga ja kenasti trykimasinal välja tipitud, Tekko ja õppealajuss Rõigase allkirjad all ja 
puha. Mõne korra oli ka Puiatusse võo Lahmusele erikoolidesse saatmise käskkirju. Kõige 
lahedam oli koolis  „lauas“ olla. Siis istusid sõbraga dire kabineti vastas pingi taga, ajasid 
tunni aegses vaikuses natuke juttu ja juhatasid juhusliku sissetuleja õigesse kohta, ning käisid 
seda plekist koolikella „välja“ ja „sisse“ helistamas. Kellanupp oli tavaline elektrilyliti 
õpetajate toa seinal. Tuppa minnes nägi õpetajaid ka veidi teises õhkkonnas, aga liiga 
vilksamisi, et päris meelde jääks. Eks nad olid tydinud nagu väga paljud yksluisele tööle 
sunnitud nõukogude inimesed. Aga inimest ei tohi jätta selle aine raami, mida ta Sulle 
parajasti õpetama juhtub. Sööklas olemine oli päris lahe. Kolhoosis käimised olid head, 
kartuleid korjamas või kuuski istutamas. Mina olin koolis passiivne. Koorist visati lollitamise 
pärast välja, komsomoli ei astund. Autahvlile ei pandud. Isa oli ka selline nevõjezdnoi. Võib-
olla proovisin midagi kirjutada, ikka kehvasti ja ajavaimus. Olen naljaga pooleks mõnel 
kontserdil laulnud oma versiooni tolle kooli hymnist, mille vanades sõnades on “kooli lipu au 
eest väljas Paalalinna noor” ja “Vikerkaare sõprusklubi rahu-vendlust loob”, ning gay pride´i 
pole ollagi.  

 
Kui õpilane sai harjutuste eest viis viit, kleebiti tema helerohelise, läbipaistvate kilekaantega 

vihiku kaanele “auhinnaks” viisnurk. Mõne oivikust oktoobrilapse lauapealne hakkas 
meenutama sõjaveterani rinda. Mina sain ka yhe ja päris uhke tundus. Muidu ikka koolikella 
plärin, plekilised näpud ja tindisulepeaga maalitud kirjatehnika suvetöö. Vigade paranduse 
parandused. Neis raskustes polnud ma muidugi yksi. „Vasakukäelisena oli tindiga sulepeaga 



kirjutamine mulle ikka paras katsumus - pidin kuivatuspaberiga peale iga sõna kirjutamist 
selle kuivatama, et kiri laiali ei läheks. Teised ei kasutanud neid vihiku vahel olevaid 
kuivatuspabereid peaaegu yldse, mul olid kõik siniseks imbunud nartsud ja küsisin teistelt 
pabereid lisaks. Etteytluse kirjutamine oli tõsine ralli - kuula, kirjuta ja kuivata sõnahaaval 
kogu tekst. Käed olid koguaeg tindised.” (Anneli Kengsepa meil 27.12.2013) 

 
 
Huvi vene vanausuliste, muusika, kirjanduse ja kino vastu on jäänud ja selle äratas selgelt 
kool, õpetajad Reet Espe, Karin Jurs ja Helle Sarnik. Olid arusaajad inimesed. Lugesin 
kusagil neljandas klassis läbi venekeelse “Krahv Monte Cristo” (saavutus, mida ei oleks enam 
aegagi järgi teha) ja võitsin ära klassi kiirlugemise testid. Kuigi, kuhu selle lugemisega ikkagi 
kiirustada? Praegune heitlus käib just aegluse ja arusaamise eest. Teine trump oli ajalugu 
(Maiu Aasmäe, Agnes Ymarik, Anu Raudsepp). Selle asju haarasin ysna lennult ja lugesin 
kodus juurde. Isa oli tugeva pinna loond. “Arheoloogiks tahan ma saada selle pärast, et mulle 
meeldib väga kuulata jutte sellest, kuidas inimesed elasid muistsetel aegadel. “  
(Klassikirjand, 1985 sygis)      
 
   Mõned lahedad hetked sealt leiaks. Esimene kooli rampsist võetud raamat. Erika Esopi 
luuletused “Kaie sussid”, mille oli pehme käega illustreerinud viljandlanna Ly Härm. Tunnid 
katusealuses kunstiklassis, kuhu viis metallist astmetega trepp. Tydrukud käskisid enamasti 
poisse ees minna, et need neile seeliku alla ei piiluks. Kilehallis võrkpalli mängimine või ukse 
kõrval mattide peal lesimine. Kaikuv võrkpall unisel talvisel keskpäeval. Sealsamas kõrval 
hiiglasliku soojapuhuri tuules seismine, särk ja lyhkarid laperdamas. Pisikesed naljad, vaikne 
klassiõdedesse armumine. Kodutee ja sõpradega nende teelahkmetel aetud jutud. 
    Paljude tegelaste keskastmes toimund võõrandumine oli tingitud nii laguneva ilmakorra 
viimsetest tõmblustest kui kooli suuruse kaledusest. Minu koolitee keskel 85/86 õppeaastal 
õppis seal 1720 last, osad õhtuses vahetuses. Enamik neist olid kasvand yhe sotsiaalse 
eksperimendi syles, korrusmajade rahutus õhkkonnas. Võib öelda, et see eksperiment kukkus 
läbi. Tiheli elu ei kasvata harmoonilist ega avatud inimest, vaid turgutab mitmesugust 
eskapismi ja teiste blokeerimist. Tylid ja vastasseisud sagenevad seal, see ei õpeta teistega 
paremini läbi saama, ega lase areneda vaimselt. Ja oli mõni selline tyyp, nagu töpa õps Jaan 
Ojasson. Tema klass oli keldrikorral, poisid panid selga sinised ja mustad lypsjakitlid ning 
sisenesid tööriistu ja treipinke täis Meeste Maailma. JO oli yhtaegu väga hea töömees ja 
õpetaja ametiks sobimatu psyhhopaat. Mul oli seal tundides kogu aeg hirm ja käeline tegevus 
jäi ikka väga nõrgaks. Klassi seinal oli kymme juhist töö tegemiseks. Yks neist on siiani 
meeles “Tegutse arukalt.” Teine temalt kuuldud hea kild oli “toho tillae”. Aga kunagi, kui 
metalli klassis yksi järeltööl olin, nägin Ojassoni hoopis teistsugusena. Nokitses omaette, 
mõtiskles millegi yle. Käis vahepeal maiparaadil ära, mina ikka pusisin midagi, tuli siis 
osavõtlikult juurde ja kahe peale saime selle asja tehtud. Punasest traadist kurg ja mäng, kus 
rõngast tuleb vineerist saetud ja vesivärvidega yle värvitud Buratino nina otsa upitada, on mul 
siiani kusagil alles. Kord tegime parajat hevika kaelaehet, väikestest vasktraadilylidest keed. 
Muudkui väntasin lylisid teha nagu robot ja nägin neid öösel veel uneski. Niiet eraldi võetuna 
oli seegi inimene hoopis midagi muud, kui poistekarja ees. Sellest avalikkuse sunnist ja 
moonutusest tulid kollektiivse neuroosi nähted, mille võimalus on koolides muidugi alati 
kohal. Tydimus punasest jamast. Tundides vastuhaukumine, kaklused õues, peksmised 
riietusruumides, nõrgemate poiste pea peldikupotti toppimised, kummitoa tegemine ja muud 
kiusamisfantaasiad. Kodus peksa saand ja vanemate kahepalgelisust näind töölisklassi 
riiukuked või individuaalelamu uhkust täis läind tõusikute väikesed direktorid ja direktrissid, 
linna peal tehtud vägiteod ja “ebaõpilaslik välimus”, nagu käskkirjad seda nimetasid. Kõik 
yhe sundolukorra väljendused. Ma olin keskeltläbi. Mõnelt sain, mõnele andsin, mitmega jäi 



viiki. Jamasid oli, aga ma ei leia sest ajast mingit suurt maailmavalu. Nyridus ja tyytus 
meenuvad kyll. Ega ma suvel lõpul Räestul asjata metsa ei pagenud, kui vanemad mind kooli 
viima tulid. Oli tunne, et oleks mõnusam käia väikses maakoolis, näiteks Lepistul. Jämpsist 
saanuks käia Pärsti. Ma ei olnud oma mõtetega yksi. Sys rääkis nyyd, et ta plaanis viiendas-
kuuendas Vanaisa juurde Kildu kooli minekut. “Kildul käivate maalaste suhtumine ei olnud 
nii võistlev ja ärapanev nagu 5. koolis. Kui Kildu koolis kedagi kiusati, siis reaktsioon tuli 
vanematelt õpilastelt ja see lõpetati eos. Selline mõnus kokkuhoidmine ja yksteiste eripärade 
arvestamine. Mitte selline jõmmimõistuslik konglomeraat nagu 5. kool 80ndatel oli.” (Sysi 
meil 7.11.2013) Yks eesti pungi esimese põlvkonna mees,  1981 aastal Illegaalses Byroos 
bassi kakkunud Veiko Adermann meenutas, et kaheksakymnendate alguse Tallinnas toimus 
selline regulatsioon ka ärksamas linnakoolis:”7-8 klass on ju siuke paras pätitegemise aeg ja 
eks noriti ju igatyhte, mitte ainult nõrgemaid. Meie klassis ei olnud yhtegi liidrit ja selle tõttu 
võibolla natuke teistsugune seltskond, et kui oli vaja, siis me võtsime klassi kõige tugevama 
poisi ja toppisime prygikasti kinni, niiet noh…“ Viies kuni kahesas klass on vist kõikjal see 
pudelikael. Saast pressis peale. Pärast kaheksandat voolas osa rahvarämpsu minema.  
 
      Inglise keelt hakkasin õppima aasta varem eraõpetaja juures. See oli uks teise ilmakorda. 
Preili Merilool oli Jakobsoni mäel punases majas seina peal ABBA plakat ja saime hästi läbi. 
Ja oli just Ylikoolist tulnud pliks ja puumaja toas jääb inimesele keel paremini meelde, kui 
kroonulikus klassiruumis. Keskas läksin suurema osa Kauge poiste hulga pärast reaalklassi, 
aga fyysika, matemaatika ja keemiaga olid muidugi killerid. Tegelikult huvitas kooliajal kõik 
muu peale kooli. Programmist lähedasem mõtlemisaine endal olemas.  
 
(Raamatus “Sealpool sood” on sel teemal veel yht-teist) 
 


