
Pariisis elav kirjanik ja näitlejanna Ene Rämmeld 
(1953–64 Türi keskkool, Alliance Française, prantsuse keel): Olin lapsepõlves suviti koolivahe-
ajal vanatädi juures, kes oli Liiva surnuaia komandant. Kuna armastasin hästi ilusasti riides käia ja 
selleks oli vaja raha teenida, hakkasin varakult suviti surnuaial hauaplatse koristama, jalgteid rohima 
ja kella lööma. Õppisin «kolleegidelt» hauakaevajatelt lisaks muudele oskustele ka näppude abil vi-
listamist ja hammaste vahelt sülitamist. 

Üks lugu meenub aga ajast, mil olin pisike koolitüdruk ja minu vanaema Agathe oli täpselt sama 
vana kui mina täna ning juba kaua ilma vanaisata elanud ja tujukaks muutunud. Elasime ühes pisi-
keses majakeses ja ühel hommikul teatas vanaema resoluutse häälega: «Tänasest enam muna ei 
saa!» Olin väga imestunud, sest meil oli palju kanu. Sain alles siis teada, et kanadelt munade saami-
seks on ka kukke vaja. Lonkisin kooli poole sügavates muremõtetes ja piilusin aedadesse, et ehk ku-
sagilt paistab mõni kukk. Järsku ühel hommikul nägin ühe suure maja ees kanade keskel uhket kuk-
ke ja seal seisis ka tore kõhukas papi, kes jättis mulle hea mulje. Kõnetasin meest, kes lahkelt mure 
ära kuulas ja pikemalt mõtlemata palus vanaema tema juurde saata, sest kuuldavasti oli mu vana-
ema noorena väga ilus olnud ja sellele mehele kustumatu mulje jätnud. Nii läkski. Vanaema jäi meid 
hoiatamata selle mehe juurde terveks nädalaks ja kui ta lõpuks koju tuli, siis teatas õhetavate põs-
kede ja rõõmsa ärevusega silmis ühe hingetõmbega, et leidis meie kanadele 
uue kuke ja pealekauba kolime kõik kogu perega – mina, ema, isa ja õde – 
koos temaga onu Mihkli juurde elama. Olin endale leidnud koos kukega ka uue 
vanaisa, uue suurema maja ja poole lühema koolitee. Algas pere uus elu ja idül-
liline osa lapsepõlvest.

Endine moekunstnik, kirjanik 
Tiina Tiitus 
(1974–77 Viira algkool, 1977–85 Vändra keskkool, 1987–92 
Eesti Kunstiakadeemia, moekunsti eriala cum laude):
Kuigi olin tubli laps ja heade hinnetega, kartsin eksameid nagu iga 
teinegi. Olin liiga arg, et spikerdada, ja pidin kasutama oma muid 
oskusi, nimelt nägin eksamipileti numbreid ette. Tähtsa päeva saa-

tuslikku numbrit nägin tavaliselt samal hommikul poolunes olles, en-
ne täielikku ärkamist. Number tuli mu silme ette pööreldes nagu 
«Mõmmi aabitsa» lasesaates, kui Mõmmi käe silmade peale pani ja 
uut tähte meelde jättis. Nipp oli selles, et mul pidi olema meeles ek-
samipileti numbrit küsida. Kui ma ei küsinud, ei näinud ka. Kõige sel-
gemini on meeles ilus hõbedaselt pöörlev 11 enne ajaloo eksamit.

KOOLI-ERI

Kes pani õpetajale kärbse supi sisse, kes unustas pioneeri-
salga luku taha... Me kõik oleme teinud kooliajal koerusi!

TEKST: Tiia Nightingale PILDID: Kroonika arhiiv, erakogu 

Laulja ja 
telesaa-
dete juht 
Emil 
Rutiku 
(1970–75 Antsla 
kool, 1976–81 Tartu 3. ja  
12. Keskkool, Tallinna 
Polütehnikum, arvu-
tiinsener):
Korraldasime sõbra-
ga Antsla kooli trepil 
miitingu, kus mina 
pidin kehastama 
Leninit ja rääkima, kui 
hea kool meil on. Mu 
isa, kes oli käinud Saksa 
sõjaväes, kutsuti kooli. 
Kodus oli pahandust palju. Isa ei 
rääkinud kuni aastani 2000 Saksa sõja-
väest. Müts maha selle põlvkonna ees! Tol 
ajal tohtis veel lastele karistuseks vastu ta-
gumikku anda, aga mina ei usu, et mul 
oleks sellest mingit vimma tekkinud. 
Loodan, et minust kasvas inimene. 
Vanemate austamine on tähtis eelkõige jär-
jepidevuse tarvis. Ja oma traditsioonide au 
sees hoidmine on oluline, muidu me lihtsalt 
lahustume mitte kellekski.

Laulja Liis Lemsalu (1992–93 Nõmme Põhikool, Norra Tu 
Skole ja Klepp Ungdomskule, Rahumäe Põhikool, 2012 lõpetanud Nõmme 
Gümnaasiumi): Koolis ma ei olnud eriline koerusetegija tüüp, kuigi aeg-ajalt te-
gin tundidest poppi küll. Istusime klassiõdedega salaja koolimaja ühes proovi-
ruumis, kus oli igasugu huvitavat kraami ja muusikariistu. Eriliselt kurje tempe 
meil ei tehtud ja ma pole ka see tüüp, kes teistele liiga tahaks teha. Kuigi, kui oli 
tehtav ja tore nali, siis miks ka mitte. Meil oli kooli ajal oma grupp sõpru, kellega 
koos väljas käisime, pigem rahulikult.

Oh kooliaeg, 
OH KOERUSTE AEG!

Stilist Ženja Fokin 
(1992–2004 Kunda Ühisgümnaasium, 
lõpetas hõbemedaliga):
Kooliajal tagajärgedele eriti palju ei mõeldud 
ja päris palju sai tempe tehtud. Algkoolis pa-
nime õpetajale kärbse supi sisse. Keskkoolis 
pidime kooliaias suvetööd tegema. Kuna me 
peenraid rohida ei viitsinud, siis tõime mulda 
ja katsime umbrohu lihtsalt kinni – selline 
sullerite rohimine. Vene keele tunni ajal, mis 
oli teisipäeva hommikuti, ma lihtsalt magasin 
kodus. Veerandi lõpus ütles õpetaja: «Ma pa-
nema sulle kahe!» Vastasin siis vajaliku ma-
terjali ära ja sain tunnistusele viie. 

Keskkooli ajal käisime koolis allkirju kogumas ebameeldivate 
õpetajate vallandamiseks. Ega ma kerge laps ei olnud. Samas, häid õpetajaid oli palju, kes 

olid arusaajad, lubasid mul tundide ajast tantsuvõistlustel ja esi-
nemistel käia ning pärast sain õppetööd järele teha. Kooliajal 
vaevas mind krooniline mölapidamatus. Tihtipeale öeldakse siia-
ni, et «ole vahepeal natukene vait ka!». 
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Põllumajandusminister Ivari Padar 
(1972–80 Võru Leen Kullmani nim 8-kl Kool, 1980–84 Võru 
Tööstustehnikum, mööblitehnoloogia, 1988–95 Tartu Ülikooli  
filosoofiateaduskond, ajalugu):
Olin esimesel koolipäeval väga kärsitu. Koolibuss Võrru pidi väljuma kel-
la ühe paiku ja ma kuidagi ei jõudnud ema ära oodata, et ta mulle kooli-
vormi selgasättimisel abiks oleks, ja panin siis ise ennast riidesse. 
Püksinööpe ma aga ei osanud kinni panna, sest uute pükste värk ja  
nööpaugud olid sisse harjumata. Nii ma siis tulingi emale uksele vastu 
uues uhkes koolivormis, endal püksiauk lahti. Ema naeris. Bussipeatuses 
sain mesilaselt ka nõelata, aga muidu möödus kooliaeg kenasti, ikka nii 
kolmed-neljad, sekka mõni viis, näiteks laulmises. Kaheksandas klassis 
pahandasid õpetajad, et miks ma kilekotiga koolis käin, et nii ei tohi... 
Eks siis käisin pärast seda lüpsikuga, see on selline ämbri moodi riista-
puu, millesse lehmi lüpstakse.



KOOLI-ERI

Näitleja, tele- ja raadiosaatejuht Gaute Kivistik, 
kes tuntud ka kui Rohke Debelak 
(1978–86 Tartu 5. Keskkool, Tartu 17. Kutsekeskkool, autoremondilukk-
sepp, Humanitaarinstituut, Viljandi Kultuurikolledž, näitleja):
Koolipõlves tegin vempe, mille tõttu olime mõnede oma klassikaaslastega pi-
devalt miilitsa lastetoa ootenimekirjas. Kooli kolmanda korruse poiste WCst sai 
luugi kaudu kooli pööningule ronida, kus oli muidugi palju asju, mida ajada. Sai 
näiteks võimla lae peale ronida ning valgustite kõrval olevatest piludest alla 
vaadata ja aeg-ajalt midagi alla visata. Kord oli käimas ülelinnalise korvpalli-
võistluse otsustav kohtumine, kehalise kasvatuse õpetajate osalusel. Samal 
ajal oli aga WCs ummistus ja kraami, mis potist alla polnud mahtunud, oli kül-

luses saadaval. Koristaja ämber ja kühvel olid ka kutsuvalt val-
mis, ning sellest tekkis idee pallureid 
laepragudest ühe ämbritäiega kostita-
da. Sportlased on aga kiired ja koguvad 
ennast hetkega. Meist olid nad igatahes 
palju kiiremad. Kuna sügaval sotsialis-
miajal polnud kombeks õpetajaid kurja 
pilgu pärast kohtusse kaevata, siis järg-
nes karistus sealsamas pööningul, vas-
tas täpselt teo iseloomule ning mõjus vä-
ga pedagoogiliselt...

Kroonika peatoimetaja 
ja telesaatejuht Krista 
Lensin (Tallinna 37. Keskkool, muusi-
ka eriklass 1977–85, Georg Otsa nim 
Tallinna Muusikakool, muusikateooria):
Kaheksanda klassi ehk põhikooli lõpueksami-
teks valmistudes õmblesin seelikuvöö vahele 21 
salataskukest spikrite jaoks – iga pileti kohta 
üks. Mu ema soosis alati spikrite kirjutamist, 
sest kirjutades pisikestele paberitele, peab ma-
terjal olema korralikult läbi töötatud ning läbi kirjutades 
jääb kõik paremini meelde ja enamasti ei lähegi spikreid vaja.

Meie kooli tuli uus joonestusõpetaja. Tõeliselt tugeva vormiga saare naine. Poisid võtsid joo-
nestusklassi ukse kõrvalt sildi «Joonestamine» maha ja kruvisid selle asemele sildi «Maadlus»...

Protestiks koolivormi vastu käisin koolis teksapükstes, mille isa mulle Soomest tõi. Selle 
eest kirjutas õppealajuhataja pidevalt märkusi, millele nõudis ka vanemate allkirju. Minu ema 
siis vastaski tihtipeale allkirja asemel, et «Oh, mis te räägite?» või «Uskumatu lugu!» või «Oi, oi, 
mis nüüd saab?». Ebatavaline oli ka see, et mul oli maailma kõige ägedam pinginaaber. Tol ajal 
ebatavaliselt oli see poiss ja veel tänaseks üks paremaid kitarriste – Raul Ukareda – vohh! 

Kuna meil oli muusikakallakuga kool, RAMi ja Ellerheina kasvulava ning muusikainime-
sed ümberringi, siis ka meie tüdrukutega kirjutasime igavates ainetundides hoopis muusikat 
– üks kirjutas sõnad, teine viisi ja siis vaheajal laulsime mitmekesi asja kohe kokku.  

Äri- ja rännumees Tiit Pruuli 
(1972–83 Tartu Miina Härma nim 2. Keskkool, 1983–90 Tartu ülikool, 
ajakirjandus): Kuna mu sünnipäev on vahetult enne maipühi, siis koolipõl-
ves tähistasingi seda koolivabal 1. mail või sellele eelnenud õhtul. Terve 
keskkooli aja, ehk siis aastail 1981–83 saatis mu sünnipäeva tava lõpetada 
pidu ringkäiguga öises Tartu linnas. Ringkäik kujutas endast aktsiooni ni-
mega «Käi p...e, sa suur Venemaa oma ilge punalipuga!», mille raames tuli 
majadele pühadeehteks üles pandud punalipud maha kiskuda ja sinna 
juurde laulda riigivastaseid laule. Mõne maja puhul oli lipu äravõtmine liht-
ne, mõne puhul nõudis keerulisemaid tehnilisi pingutusi. 

Seoses Leonid Brežnevi surmaga oli välja kuulutatud mitmepäevane 
lein ja lipud olid pooles vardas või mustade lintidega dekoreeritud. Eks 
meiegi pidime lahkunu väärikalt ära saatma. Olime mu apteekrist tädi 
käest hankinud pudeli piiritust, see tegi noortel meestel kiiresti pea kuu-
maks ja pani käed sügelema. Pimeduse varjus asus me võitlusgrupp tegut-
sema. Meie poliitiline manifestatsioon lõppes kesklinnas paraaditribüünil, 
kus esitasime kadunukesele võltspateetilisi järelehüüdeid, mille lõpus NSV 
Liidu spordikoondisest puhkusele saabunud klassivend teatas kõmiseval 
häälel ja korduvalt, et «pimm-pomm, olen Kremli kell...». Miilitsapatrull ei 
lasknud end kaua oodata. Siniste vilkurite saatel põgenesime mööda 
Emajõe kallast Supilinna aguli kaitsvate hoovide varju. 

Ekspoliitik Evelyn 
Sepp (1979–82 Tallinna 22. 
Keskkool (nüüdne Jakob Westholmi 
Gümnaasium); 1982–86 Tallinna 47. 
Keskkooli (nüüdne Tallinna Liivalaia 

Gümnaasium) spordiklass, ujumine; 
1986–90 Tallinna Spordikolledž, ujumine 

ja vehklemine; 1990–91 Tallinna 2. Kutse-
keskkool, sekretär-referent; 1994–97 
Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Raken-
duslik Kõrgkool Lex, äriõigus; sotsiaaltea-
duste erakõrgkool Veritas; aastast 2000 
Tartu Ülikooli Õigusinstituut): Tahtsin kooli 
minna sedavõrd, et panin viieaastasena lihtsalt 
kodunt plehku – kooli poole. Elasime toona 
koolimaja lähedal, tee oli lühike ning tuttav. 
Ema sai mul aga kooliväravas sabast kinni, 
muidu poleks ma soostunud sealt enne õiget 
aega ära tulemagi. Westholmi Gümnaasiumi 
muusikaklassi koolikatseteks valmistusin vä-
ga põhjalikult. Katsete päeval aga ei suutnud 
me emaga kooliväravas kuidagi kokkuleppele 
jõuda, kui kõrgelt need laulunoodid täpselt 
ikka kõlama peaksid. Tulime suure riiu ja jon-

niga koju tagasi ja läbisin konkursi alles järgmisel päe-
val. Kohustuslikku muusikainstrumenti valisin aga veelgi põhjaliku-
malt. Klaver meile koju ei oleks ära mahtunud, niisiis valisin viiuli. 
Harjutasin tõeliselt väärika publiku ees: kõik mu nukud, karud ja 
muud loomad – elus kass ja elus kilpkonn ka – olid kuulajateks üles 
rivistatud.

Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand 
(1971–82 Tallinna 21. Keskkool, Tartu ülikooli ajaloo teaduskond): Kui mind 
mitterahuldava käitumishinde pärast aasta pärast teisi pioneeriks võeti, siis 
määrati mind ühe soojaga ka salgajuhiks, kelle kohustus oli koondusi ja mänge 
korraldada. Jäimegi siis ühel õhtul salga ja suurematest klassidest määratud kom-
munistlikest noortest juhendajate ehk «komsomoli prožektoritega» kohale. Kuna 
meie salga liikmed Jüri Karemäe ja Toomas Sepp olid pühendunud korvpallurid ning ka 
mina käisin kossutrennis, siis andsime ülejäänud pioneeridele ülesanded kätte ja ütlesime, 
et «käime korraks ära». Keerasime klassiukse väljastpoolt lukku ja ise läksime võimlasse vabavis-
keid harjutama. Koju minnes unustasime luku taha jäetud pioneerid sootuks. Koju jõudes oli ema 
saanud juba hulgaliselt murelikke telefonikõnesid. Õnneks elas Jüri Karemäe kooli lähedal ja sai 
operatiivselt sündmuspaigale tormata ning lapsed vabastada. Mind vabastati salgajuhi ametist ja 
asemele määrati üks korralikum laps. Kas ka vanema klassi härrastele komsomoli-liinis karistus 
järgnes, ei mäleta, aga tulevaste mõttetute ja ebameeldivate kohustuste vältimiseks meie klassist 
hiljem keegi komnooreks ei astunud. See aga ei olnud enam lihtsalt koerus. 
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