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MeenutustemosaiikKassarialgkoolipiievilt
Meespeabtarkust tagan6udma,
noonrsonju kiilvikuu...
Mina astusinkooliteele1929.aasta1. oktoobril.Siis kehtiskord, et lapsedltihevadalgkooli
l. oktoobril ja kaheksaaastavanuselt.Mina olin pisut iile kaheksa,seetiihendabHipsem.Olen
stindinud 12. m?irtsil 1921. aastal Hiiumaal Emmaste vallas Kiilakiilas T6nise talus teenija
lapsena.Tol ajal oli koolidespalju 6pilasi. Uksi meie v?iikesestktilast (23 talu) Orjakusastus
kooliteele l-6. klassi kaugelt Ole kahektimneSpilase.Koolitee oli lapsi tiiis. Orjaku lapsed
kogunesid,"kapteni"korralduselkampa,nii oli l6busamja toekam.
Vdga h?isti on veel meelesesimenekoolip?iev.Ilm oli hiisti ilus, piiike paistis, tdeline
vananaistesuvi. Eriti uhkeja suursuguneoli koolitee l6puosa,mis kulgesHbi pargimetsaalleena.
Kuna ma olin ka varemalt sedateed kiiinud Kassaripoes,siis tundus seeviiga koduneja siidant
ja tiihtis.Kui olemej6udnudkoolimajja,siis tundusseekivihoone,
soojendav,kuid ka suursugune
kuigi suursugune,isegi v66rastavaja ktilmana.Seesolid avaradsuuredruumid.
K6igepealt v6ttis meid vastu suur avar esik, kust uksed liiksid paremalt dpetajate
ja vasakultklassidesse.
Uksestsisenemiselsattuskohe I, II ja III klassi, sealtliiks
kantseleisse
ja
paremaltpoolt edasi IV V
VI klassi. Suuresklassiruumisoli piki ruumi kolm rida pinke.
Opetajalaud oli meie klassisl6una otsas,samasseinasoli ka tahvel. Pinke oli klassisvist 60
ringis, a' igale klassile 20 pinki, vOis olla ka rohkem. Samasruumis oli veel harmooniumja
raamatukapp.Sellesruumisolid kooliOpilastelaulutunnid,3 klassikorraga.4,5ia 6. klassiruum
oli analoogne,aga selle ruumi dpetajalaud oli p6hjapoolsesotsas,koos tahvliga.Koolidpilaste
otsas.Sellestruumist ltiks ka uks WC-sse,viiljast oli
WC ruumid olid selle ruumi lSunapoolses
teineuks.
lilled ja peenrad
kiiljet asuskooliaed,milles olid viljapuud,marjap66sad,
Maja l?iiinepoolsel
ning kompostihunnik ja lOpuks pumpkaev. KOik niiis olevat hiisti konas. Aednikuks oli
koolidirektor ja OpetajaAleksanderLoomets,t66lised olid Opilased.Koolimaja eest l?iksltibi
maantee,mis tihendasmdisa stidantKassari m?iega,teine ots tihendasliibi m6isa rohtaia kiila.
valtetunnis,
Selletee loodepoolselkiiljel asussuurmuruplats,mis oli 6pilastevabaajaveetmiseks
ja
seal peeti ka v6imlemistunde.Platsil, peaaegukeskel kasvasiiks hiisti suur lopsakastamm.
Platsi ldunapoolselkiiljel, mEeveerulolid endisemdisasaksteh?iiirberivaremed,mille kohalikud
ulakad poisid olid 1928.aastalpdlemapannud.Umber platsi olid sireli hekid ja pOhjapoolsel
piirdel heki taga kulges maanteeida poole. Maanteevastasolid suureduhked vdimsadmdisa
paekivist hooned koos ilusa kasvuhooneja elumajaganing kahe eraldi rohtaiaga,mis siis
kuulusidAnton Ktimerile, kes oli m6isaskiirneriksolnudja oli sedaka siis.Antonit tundsinjuba
ennekooli, sestkiiisin temalt 6unuja pirne ning kevadelkaalika-ja kapsaistikuidostmas.6unu,
pruune, punaseid,kollaseidja valgeid miitidi siis liitri-mOOdugaja need olid odavad,lapse
peremees
Anton oli viiga lahkeja viisakas,tilimalt intelligentnening todkas
meelest.Rohtaedade
mees.
Esimenekoolipiievkulustutvumiseks.Saimeteada,et Opetajadon l-3. klassiniAlide Medri
ja 4-6. klassiniAleksanderLoomets,kes oli ka iihtlasi kooli direktor.Mis minule on esimesest
koolipiievastmeeldejiiiinud on see, et Kassari lapsed olid meist, Orjaku lastestpalju-palju
J6pisseljadjne. Isegi
suuremadja mdistagitugevamad.Eriti pikad poisid olid RobertSuurv?irav,
jne.
Mina olin siis viiikest kasvuja
m6ni tiidruk oli poiste pikkune, eriti pikk oli Vilma Eerik
arvasin,et eganendegatasuktill rindapista.
Esimeselpaeval meile eriti koduseidtilesandeidei antud.Anti 6pikud, vihikud ja muid
Neid sai tasuta,agauute
Valdavaltolid kasutuselvanaddpperaamatud.
vajalikke Oppevahendeid.
ja
eest pidi maksma.Mina sain k6ik dpperaamatud muud Oppematerjalidtasuta, sest minul
puudusisa ja kodu, kus elasin,oli vast iile valla vaeseimmajapidamine,sestpuudusnormaalne
peremees.Oli kiill meeshing,agatiksi mehenimestei areneelu, mulle oli seemeesv66ras.Olin
peresviies ratasvankri all.
tutvumisepiiev,nii kooli
Esimenekoolipiievoli neli tundi pikk. Seeoli rohkemomavahelise
kui ka 6pilastega.Mina tundsinennekooli mitut Kassaripoissi,naguVaheIlmarit, Kask Ottot,
Soobapauli, pbepoisse,Pao Ralfi ja Toomingapoissejne. Need tutvused said alguseminu
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Kassaripoes kiiimisest.Koolimajasthakkasimeminemakoos, nii Orjaku kui ka needKassari
lapsed,kelledekodud olid Kassari-Orjakuktilateeliihedal:P?ima,Kalda, Kaasiku"Laasi,Masu,
Jiinedaja Sopi lapsed.No meid oli ikka siis iiks suurpunt koos,nagu stigiselkuldnokki parves
iiralennul soojale maale. Olime siis veel suhteliseltv66rad ja seegatoimus kojutulek piiris
rahulikult.
Kdigil oli endagategemistkiillaga, raamatud,vihikud ja penaalolid harjumatudasjad.
Minu koolitee Orjaku sadamastkoolimajja oli ligi 3 kilomeetritpikk, osadellasteloli aga
veidi iile 4. kilomeehi astuda.Esialgu k?iisimekdik ilusasti koos, kuid aja jooksul toimus
selekteerumine,kus sikud eraldati lammastest.Seetiihendabrikaste vanematelapsederaldusid
meist, vaesematevanematelastestja nii kestis seekuni kooli l6puni. Nii oli seeainult Orjaku
6pilastega,Kassarisma sedaei miirganud.Mina kuulusin vaestehulka, seetekitas minus trotsi.
Olgugi et olin vaenepoiss, aga mu hing oli piisavalt rikas, ma olin karastunudtciddeganii maal
kui ka merel. Seetrots pani mu hingepdlemaja peopesadstigelema.Jubakolmandasklassissai
sellestseisustevahestvilland ja ma tegin paarile Orjaku poisile selgeks,kes on kes. Eks nad
kaebasid Opetajaleiira, et mina kiusan neid koduteel, tasuks miiiiras Opetajamulle peale
koolitunde kinnijaiirrrise iiheks tunniks. Aga see ,,memmepoeg"sai teine pdev veel tugevama
ei
,,6ppuse",kuidasLuukas6lut teeb.Poissv6ttis dppustja piirastsedameil enamarusaamafusi
olnud, olgugi et ta oli Orjakuktila k6ige rikkamamehepoeg- suurtalunikuv6su.Hiljem, 1953.
aastal, kui t66tasin K?iina kolhoosis autojuhinaja olin oma autoga K?iina kooperatiivis t601,
rtindasta mind purjus peaga.Mina teda ei puudutanud,agasedanlihesVoldemarSahtellahutas
meid.Ta tahtisj6uga iira v6tta minu autotja sellega?iras6ita.Vot nii pika vihagaoli seemiljon?iri
poeg,olgu muld talle kerge!Aga noh,kus lapsikoospaljrl sealon ka m6llu ja kisa-kiira.
Kassaripoistegameie,Orjakupoisid,rindapistmaei hakanud,sestkool kuulusneileja nad
olid ikka nii pikad ja suuredning ka j6ulised. Minul isiklikult olid mitmed Kassaripoisid viiga
heads6brad,s6natOsises
mdttes.
Esimesesklassisolid dppeaineteks
emakeel,matemaatika,
laulmine,kAsit66ja veel midagi,
mida ei miileta,kuid v6imlemineoli ka.
Koolitund oli 45 minutit pikk ja siis vahetund15 minutit. Paevakeskeloli tihesvatretunnis
lOunatund,siis igaiiksntiksisoma kaasav6etud
toitu. Alatesneljandastklassistsaimekooli poolt
lOunati leivapala juurde tasuta klaasi kuuma suhkruta teed. Talvel kulus see kuum tee kohe
marjaksiira.
Tol ajal olid talvedkiilmemadja lumerohkemad
ning sagelituisused.Olime kooliteelsageli
kubeni lumes. Ega siis polnud lastel ega ka teistel soojeja veelkindlaidjalan6usidega sooje
kasukaid.Minul oli ktill esimestes
klassidessoekarusnahaimmitatsioonigam6nuskasukas.Selle
kinkis mulle kallis vanaemaLiisu Kuik, rahutemapdrmuleMiinspeakalmisfirl.Ta oli mulle viiga
kallis ja hea,hoolitsesminu eestnii palju kui sai. Viiga sagelituli ta jalgsi Nurste kiilast mind
vaatamaja alati tdi ta mulle midagi kingiks, olgugi et tal endalpolnudmidagi pealehaigepoja,
kes p6deslastehalvatuse
tagajiirjel.Ohtul astusta taaskoduteeleNurstektilla, kuhu oli veidi iile
20. kilomeetri. See oli suur armastuslapselapsevastu, sest ta teadis, kui raske oli meie
perekonnaelu,mitte iiksi majanduslikult.Meil puudus rahulik elu. Peremeesv6is iga hetk
ja ema ning minu kallale tormata.Ta peksis meid kui arukaotanud
muutudatiliagressiivseks
inimene.Seeoli valusvahepala,agatakuulusminu lapsepOlve
ellu. Vabandan.
Minule meeldisidkoolis k6ige rohkemajalugu,matemaatika,maateadus,
kasit66,laulmine
ja kirjandite kirjutamine.K6ik needannid on Suur Looja ka minule annud,vist sellepiirast,et
minu lapsep6lveelu oli nii ebainimlik.Uks Orjakupoisssai minult tdsiseOppetunnivarastamise
eest,nimetameasju6igenimega.Toopoissvarastasneljandasklassisiiheskiisitddtunnisiira minu
taskunoa.Nuga ma tagasisiiski ei saanud,aga6ppusoli mehepojale,,mdnus"jama dpetasinteda
kohem6nuga.
Ma olin koolis ktill viiike (praegu172 cm pikk), kuid viiga elava iseloomugaja ktillalt
aasakas.
Oppimineminulepingetei valmistanudja egama kodus,sellesvtiikesesonniska midagi
eriti dppida saanud,sestonn oli v?iike,lapsi mitu ning peremeestiliagressiivneja riiakas.Mida
koolis 6ppisin,seeoli ka k6ik, agatunnistusedolid alati rahuldavad,m6ni aine isegihea javdga
hea.Kuni neljandaklassiniviisin dpikud veel koju, aga edaspidijaid kdik koolipingi sahtlisse,
kustkoristajatiidiLiisa needkantseleisse
Spetajakiitte viis.
VanaLoometspiitidis ktill mind iga kord kiisida, arvate.s,,
et vdtab mind vahele,aga
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vastasinalati k6ik neljadeleja viitele, eriti heaoli mul m61umatemaatikaosasja on sedaka tiina.
Tiinu heale annile olen oma elus olnud pikki aastaid raamatupidaja.Viimane 166,oli enda
alusel.Pea
elamukooperatiivisMustamiielnimega,,Kungla",kus tdtitasin18 aastatkohakaasluse
ja
l6petas,
nagu
majandust
TPI-s
vottis ,ooi 6k ru lennult. Minu tiitrepoeg Raimo Reinans6ppis
firma, kus ta ise ka selle 2+2 'ga
ema ja isagi, viitega. praegu on tal oma raamatupidamise
tegelib. Poisil ltihebviga hiisti.Nii palju on minu annetedasiliiinud.
ja
Toona oli Kassari-koolis oma opilasteseinaleht.Sinnav6is iga dpilanekirjutada pilte
ja neid oli igal hommikul seinaliiks v6i
joonistada.Minu jutud ja pidid olid mere-temaatilised
t ut r. Sagelitegd neid tootis klassispealetunde,muidu_sidpetaja!oal, ryst ta teadisminu elu
kodus u6i;a rorrrci.olukord oli nii naguta oli, Loometsktilastasisiklikult meie kodu ning ntgt
seda elu ja olu ktillalt selgesti.Ta kohtaska sedahullu peremeest,aga ega sellestmidagi ei
muutunud,agressiivnehdf on hull ja selleksta jaabja meil ka j?ii, kuni mina temastvabanesin
1935.aastaitigisel oktoobrikuul,mil naabrimeesAleksanderLiiv viis mu merele oma laeva.
Sellest ajast peale olin meremeeskuni 1943. aastal6puni, tehes merel Hbi 1941. aastas6ja
eesliinil, agujai.r ellu. Oli keegi niihtamatu,kes meid ja meie laevakaitses.Julgensulle 6elda
juures
siiralt - seeoli SuurJumal,kesomav?iegasuutismind p?iiistakdigehalvemast.Ta on minu
olnud ja veel palju kordi h?idaohustpaasmud,isegi sunnast.Kiidetud olgu meie kuningate
kuningas!Kiill on au sellesdjameesolla, kel viigi ja v6imus ...
Ma peanausalttitlema,et eriti meeldismulle kiisittiotund.Seeoli k6ige oodatumtund.Juba
esimesestklassist hakkasopetajaLoomets kasitodtundideslastele 6petamavanaderaamatute
tegemist.Ta Opetasmeid tegema
kd,itmist,korvide punumist,vineeristja puidusttarbeesemete
kadakapuustv6ipoue ehk rasju, puidust-timbreidjne. ,,Vana"oli ka ise suur ktisitittt fiinn, ta oli
parit riiinemaali Ridalastmaakodustja soovis,et ka meie dpiksimemaameheleesmavajalikud
t6od enam v?ihemselgeks,et eespidiseselus omadegatoime tulla. Minust kiill maameestei
ja
saanud,aga6pitudtarliusedkulusidmarjaks?ira.Mulle meeldisvtigak?isittio-looming seepisik
jai muile-totre kiilge ja on sedaveel tiinaseni.Niitid teenpuidustsuveniire,-olenneid teinudaja
mahav6tmisekslriba-ammustajast.Kuna mina oma t6<imeheelust olen 75%otodtarrudkiillaltki'
vastutavateljuhtivatel ametipostidel,siis k?isit06vabastabpingestja lii6d saatekslaulujoru.No
laul meeldib mulle l6pmatuseni,ta on mul saatjakshommikust uinumiseni. Olen laulnud
Hiiumaal Luguse paGmaja piihapaevalastekooris,K?iina rahvamaja segakooris'Haaql{y
ja
kultuurimajameeskoorisjne. rbtitaiin HaapsaluAutobaasissuurtebussidejuhina sditesliinil
vaikselt
lauluhelisid
laulsin ilmalikkeja usklikkelaule.Salongisolevadreisijadv6tsid neid minu
vastu,sedaeriti seetotfuveel, et usklikudlaulud olid tunnistatudtabuks.Aga tark
oma siidamesse
laulja iitleb: ,,Kus Issandon pannudsind tod,l',sealtdota sa p?ievalja 6dl ..." Ja tiinu taevaisale
liiks minu kiilvatud vili heale pinnale ja hakkas head vilja kandma. Sedat6endasidpaljud
lillekimbud, mis minule ilusatestidam[kl lauludeeesttoodi. Need olid stidamlikudOnnesoovid,
mida s6jastkannatanudinimesedminule tile andsid.Kas teadkui heaoli kuulda siidamlikke s6nu
ja vastu v6tta suuri lillekimpe, isegi vene ohvitserideprouadelt.Jylal on mind meeldiva
iaulutiimbriga6nnistanudja miks peaksinma sedavaka all hoidma.Liiksin taasteemastk6rvale,
ma oienju fiina ajakirjanikja seelci6bigal sammulu1lju. Kirjutamisepisik
vabandanvdga, aga
-omua
,'Elukiri*,
55 aastatia ieinaon minu kaast66dajakirjades,,Kalastaja'0,
on minus p.id.,,
Minu elu
Saaremaalt'
ja
ajaleht
loodus"
,,Kodumaja"
,,Kultuurja elu", ,,Lemmikloomad;,,,Eesti
on olnud kiillaltki edasipiirgiv,tiinu Kassarialgkoolile,kus sai alus rajatudkalju peale.Eeskiitt
Loometsvaesestrannapoisistmeheigaksetujuhtumiks.Loometsoli karm 6petaja.
vormis 6petaja
^rr.rr-d"
j6mpsikategateisiti hakkama saagi, mina igal juhul olen tema Opetuseja
Ja egas
viigarahul,olgu muld talle kerge.
kasvatusto<iga
Ma sain kiil-l temakaeJtoma kelmustepiirastkaristada,aga kui me Haapsaluseladeskoos
titles tikskord nii: ,,Tead,Kuik, sa olid oma vallatustega
olime Koidula tinaval, siis vanah?irra
mulle kirstunaelaks,agasa olid targapeagapoissja sinus oli edasipiirgimisetahet. Sa oppisid
tark
aineid lennultja iiks tark eestivanasoriatitteUtootipoisi kohta nii: ,,Et koolipoisistkawaks
mees,peabta koolis iga piiev viie sendieestvallatusttegema."Seeoli vanal dpetajalsulatdde'
Ma olin koolis t6estiv?igavallatu,sedaheasm6ttes'
Autobaasisnr 6 direktori asetiiitja,ekspluatatsiooniosakonna
Tol korral olin miia Haapsalus
juhataja.Karmanisoli ka esimeseliigi autojuhiload..olinHaapsalufuiklikus Autoinspektsioonis
oli minul
tiks autojuhtide eksamineerijaja R.ahvakohtusliiklusekspert ning kdige ldpuks
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HaapsaluALMAVU egiidi all oma nimelineautokool,milles olin ise Oppejdud.Kooli filiaalid
olid N6va kolhoosis, kus esimees oli seltsimeesKarotam, edasi HaapsalusLinnamiiel
kultuurimajas,Liiiine-Nigula vOittitistuses,Kivim?lel,HaapsalulinnasAutobaasisnr 6, saalislinna
rahvaleja autobaasisoma meestele.KOik needkoolid tdtttasiddhtuti pealeminu p6hit66 15ppu.
Tellija majandviis mind kohaleja t6i koju omamajandiautoga.T06 igasmajandistoimuskindla
graafiku alusel.KOik piievadja 6htud olid kinni ning kdige lOpukslaulsin veel tihel6htul niidalas
Haapsalukultuurimaja meeskooristeist tenorit. N?[ete,kui palju iiks inimlaps v6ib j6uda. Jdudsin
igalepoole,kuhu vaja.Kui mina ldpetasinTallinnas1958.aastatalvel I liigi kursuse,siis kursuse
ajal miiiiras meie lektor seltsimeesPalo mind endaasemele,kOikidetemaOigusteja kohustustega.
Lugesin meesteleise teooriat,kiisisin neid ja panin neile piievikussehindeid. Kui ma kooli
lOpetasin,pakkusid kooli direktor seltsimeesN6mmik ja dppealajuhatajaseltsimeesKodres
minule oma autokoolislektori kohta esimeseliigi taotlejategrupile. Kuna minul puudusThllinnas
korter ja linna tol korral kohe miue ei olnud vdimalik seda saada siis andsid nad minule
sooviavalduseminna HaapsaluALMAW-sse ja asudeseal oma tarkust teistele edasi andma.
SeltsimeesKodrestitles l6puks:,,Seltsimees
Kuik, Teil on meie ThllinnaAutokoolistsaadudnii
suurteadmistepagas,et sedaei v6i vakaall hoida seeolekslausakuritegu."T?inasin
kdigeheaja
ja
hoole eest sain karmani esimeseastmeehk liigi autojuhiload,mis lubasidminul juhtida k6iki
autosidja bussening ka eriotstarbelisiautosid.Pealeselleolin kuuendakategooriaautolukksepp
ehk praktiliselt t66kojajuhataja.Vot millise aluseandismulle Kassarialgkool! Oru Pearutitleks
nii: ,,Veardpoisid needKassaripoisid." A43atte laksinteemastkdrvale,oh sedavanameest
kiill!
Aga eksma hiidlaneole, kui mind hiidlaseksloodi - olla vaarisademoodi.V6tanennastk?isileja
liihenasjajuurdeja seealgabnii:
Mulle kiill eriti meeldis koolis keisitddja seejAi minule t6emeeli kiilge. Ntiiteks juba
neljandasklassistegin siigiselpajuvitstestkartuli-ja turukorvemtiiigiksja miiiisin neid K?iinaja
Emmastelaatadel.
Oma esimeselaari tegin Emmastelaadajaoks (9 korvi) 1932.aastaljaviisin needseljas
laadale.Poolel teel vdttis LugusePendiAndresmind oma vankri pera pealeja viis minu koos
omakorvidegaEmmastelaadale,miinnikusse.Kaup ostetiotsekoheiiraja saadudrahaeestostsin
endaleVaneseljaMaria ja Johannese
kiiesttiiisvillasemasinalkootudkampsuni,mis oli rohelist
tooni, siidsalli (praeguveel alles),vurtsuja kollast laadasaianii endalekui ka koju emaleja
lastele(Adolfja Therese).Et tookordkaupliiks h?isti,siis tegin koheteiselaari Kiiina siigislaada
tanris,ka 9 erinevatkorvi. Ka needosteti kohe iira. Saadudratrakulus kodusesmajapidamises
iira. Selle korvide tegemisetegi mulle selgeksminu emajuba ennekooli minekut.Siis tegime
ja nii suure,et minu klisi, seetiihendabrusikas
esimesekorvi, tibatillukese,iileni kadakapuust
sissemahtus.Korv sai valge, sestme koorisimepuhtaksnii kadakajuured kui ka kaaredja
suuvitsad.Oma viimased5 korvi tegin 2004. aastasuvel Muuga suvilas.Neil on suuvitsadja
kaared puhtaks kooritud pihelgast, punutis mtinnijuwikatist, samuti valgeks kooritud. Need
jiiiivadjiirglastele,praeguon iiks kodus.Seejlii Saaremaa
ajalehepeatoimetaja
SveaAaviku pilku
piitidmaja sellesttehti mitu fotot, mis ilmuvad, kui pole mitte ilmunud ajalehes,,Kodumaja".
Selleslehesja ka Saaremaa
ajalehes,oOmasaaroo
on pikemjutt ja fotod minust,v6ite lugedakui
soovite.Nii ajaleht ,,I(odumaja"kui ka ,,Oma saar" ilmuvad kaaslehtedena
Saaremaajalehele
ja,,Hiiu
juba
lehes".Arvan, et needon
ilmunudveebruarisvdi m?irtsis,eksneid ole
o,Meiemaa"
ka Kassariraamaflrkogus.
Jtilleliiksin viltu ...
Loometsandisp6hi lihvi minu teadmistele.
Peaniitlema,et iildsesaitti<iOpetuse
tunnisviiga
palju elusvajalikket66oskusiselgeks.Neid kuldseidelutarkuseivasidolenma omaeluspiisavalt
rakendanud.
Uks v?igaveardasi oli see,et neljandastklassistalatesOpetatimeile Loometsapoolt saksa
keelt, nii suuliseltkui ka kidalikult. Mina sain koolis sellekohe selgeksja seekulus elus kohe
marjaks?ira,eriti siis kui meil oli Saksaaeg,samutimeremehena
seilates.
S6brad,ma arvan,et aitabsellestenesekiihnisest!
Aga enesekiitus
ongi nii tiihtis asi,st selle
peabalati ise 2irategema.
Manivald Kuik
Tallinnas7. mitrtsil 2006
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