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MAAPARANDUSE MEBHANISEERIMINE
MU
1. AIN ALTSAAR,

2. PRIIT ESKOR,

Tartu

Kohtla-Jarve

3. ARE !SDK, Rap!a
4. KAUPO KALJUVEE, Rapla
5. KULDAR KASK, Haapsalu
6. MARGUS KEIDLA, Rapla
7. MARGUS KOLL, Rapla
8. JAAN KUUSEMAA, Haapsalu
9. KRIST JAN LAHESALU, Rapla
10. MAREK MAGI, Valga

11. AIVAR MARTINSON,
P6lva

13. KAIDO PESOR,

Rapla

14. ANDRUS PLAMUS,

Rapla

5.

15. TilT RAIDMETS, Rapla
16. ANDRUS SPIRIDONOV, Rapla
17, PRIIT SUURM:E:TS, VUjandt
18. URMAS TAMMEVESKI,

6.

7.
8.
9.

Hiiumaa

19, PRIIT TIKKA, Hiiumaa
20. IVO VADI, JOgeva
21. PEETER VIMBA,

Harju

POLLUMA.JANDUSE
MJ!;HHANISEERIMINE

1.
2.
3.
4.

P42

5.

1. HIMRE BELJAEV,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.

7.

Rapla

2. RIIVO BORTNIKOV,

8.
9.
10.
11.
12.
16.
14.
15.
16.

Rapla

MARGUS JOKUBAUSKAS,
Hao.psalu
JAANUS KEERBERG, Harju
ANDRES KORPE, Harju
MARCUS KORPE, Haapsalu
VALDUR KRASAVIN, Paide
REIN KUUSELAAS, -Rapla
ALAR LASS, Harju
KAIDO LAUMETS, Haapsalu

Kiies on piiev, mitlele m6eldi juba siis,
kui neli aastat tagasi meie tehnikumi tollasele avaaktusele tuldi koos vanemaiRga.
23. juunil 1990 antakse diplomid maaparanduse mehhaniseerimise eriala 21 Uipetajale
:Ia pOHumajanduse mehhaniseerimise eriala
46 ll'ipetajale. Uks etapp on jiiiinud seljataha, kuid paljud on votnud juba uue sihi
- jiitkata lwhe 6pinguid kl'irgkoolis: A. Artsaar, P. Eskor, K. Kaljuvee, U. Tammeveski,
J, Keerberg, V. Krasavin, T. U5hmus, R.
Irula, V. Kassatkin A. Oruste, M. Sammelselg, T. Zuravljov, T. Teltvei ja E. Tuisk.
K6ik peaksid olema suutelised tl'isise suhtumise korral l'ipinguisse sisse piiiillema. Eelmisel aastal sai k6rgkooli 13st 9, iiJcski neist
pole katkestanud.
Lisaks eespoot nimetatud tugevaile OppetOOs, on selles lennus hulk 6pitasi, kes edukalt kaitsnud tehnikumi au vabariikUkel
konkurssidel ja kutsealavl'iistlustel: A. Kor-------~-· e. :.w
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MARKO LIIVA, Tallinn
TOOMAS LOHMUS, Rapla
TAAVI MEISTER, Rapla
KAlMAR MENDE, Rapla
TOOMAS MAND, Harju
JAAK PETHOV, Tallinn
ANDRES PUUSEPP, Harju
GUIDO RUUSOJA, Viljandi
JAAN TEESALU Tallinn
ERNESTO REMMEL, Rapla
MARGUS VALL, Rakvere
P<l

1.
2.
3.
4.

Valga

12, ANDRUS OIOV,

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

RENE HARIK, Viljant'H
REIN IRULA, Harju
MEELIS KALA, Rapla
VIKTOR KASSATKIN, Tallinn
HANNES MARTJAK, Paide
TOOMAS NORMA, Paide
JAAN RIKKER, Piirnu
AARE RUUS, Viljandi
TARMO TAUBE, Paide

...

ERIK ELLERMAA, Rapla
INDREK KARILAID, Rapla
KALLE MAND, Rapla
AGUR MUSTALLIKAS, Rapla
AIVAR ORUSTE, Haapsalu
ANDRUS PALANG, Rakvere
PEEP PALMISTE, Haapsalu
ALAR PA.A.RMAA, Rapla
HENRI RUOSAK, Tallinn
MAUND SAMMELSELG, Rakvere
VLADIMIR SIIDA, Harju
TOOMAS :lURA VLJOV, Rapla
TOIVO TELTVEI, Hiiumaa.
ERKKI TUISK, Tamnn
VAHUR VIESEMANN, Hiiumaa
MARGUS VIHER, Rapla.

pe, A. Lass, T. Miind, M. 'Vatr, V. Krasavin,
V. Kassatkin, M. Sammelselg, E. Tuisk, V.
Viesemann, J. Keerberg.
Kallid l15petajad! Loodan, et Kehtnas saa.dud teadmised ja oskused aitavad teid tulevases tOOs ja isikliku elu korraidamisef.
Leidke oma rada ja pilstge tugevalt sellel.
Vea korral jiitkugu teis julgust seda tunnistada ja uuesti alustada.
Lapsevanemad! Tehnikumi poolne tiinu
teile, kes mi:ii:idunud nelja kooliaasta jooksul
tiinavustele ll'ipetajate!e abiks ja toekll ol·
nud.
Austatud rilhmajuhatajad Pille KIVI, Jannu HARGISK, Uuno JOG! ja Heikki TOODO! Suurim tiinu teile poiste kasvatamise
ja l'ipetamise eest, nende tegem.iste-toimetamiste eest, mis juhtisid ll'ipetajaid eluteete.
JAAN MURD,
Oppeosakonna juhataja,
teeneliM Opetaja
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Alati teretulnud

aaparanduse mehhani- sialiseerumine juba kolmele
piirast
lwlmandat
seerimise erialal atus- erialate
tas 1986. aasta .11iigiset kursust.
Oma Opilastest on jiiiinud
Opinguid
34
kaheksandate
klasside lOpetajat ja lOpusir- .mulle nende nelja aasta jookgele on jl'iudnud 23. Grupis sul hea miilestus. Tore on
nende
arengut
M41 on ka kaks Kehtna sti- meenutada
tiiiskasvanuteni,
pendiaati - Kaupo Kaljuvee «nubludest"
nende saavutusi spordis, iihis·
;a Margus Keidla.
kondlikus tegevuses, iihtset
Kiiesolev on suurim ma.a- kollektiivi, isiku kujunemist,
parandusmehaanikute lettd ;a muidugi ka monede «Viigite-ilhtlasi ka viimane algusest gusid». Tehnikumist saadud
peale maaparandusele orieK· teadmised peavad aitama ja·
teeritud.
Edaspidi on spet- tule teid endid, aga ka mete

M
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Eesti Vabariigi. On. ju ka
teie kiites meie ttdevik.
Muidugi
ei
suutnud
te
omandada k5ike, mida Oppejl'iud edasi anda tahtsid. Seepiirast ootame jiitkuvat koosti:iOd ka edaspidi olete
alati teretulnud
tehnikumis.
KaUid
ll5petajad!
Soovin
15nne, edu eelsei.roas tOi:im.ehepl'ilves ja kl'iikide soovide
tiiitumist!
Teie grupijuhataja
HEIKKI TOODO

Meenutusi
A

*

stU8ime Kehtna NSTsse
1986, aasta sii.gisel 30
ilpilasega ja meie P14
grupile mdiirati grup~juhata
)aks Opetaja Maie Kihlevelt.
Esimesel Oppeaastal lahkusid
6ppevOtgade ja
puudumiste
piirast kokku -.11 Opi!ast.
Alatea
teiwst
kursU8est
miiiirati meile grupijuhatajaks
endine praktikaala direktor
Opetaja Janno Hargisl,, Grupi
koosseisu tutid
tuntud
sportlane Valeri Nikitin ja
keskkoo!i
l6petanud vennad
Reimo ja Tarmo Nurk. Kevadeks aga jOudsid juurdetulijad juba lahkuda,
kuid
III kursuse algul tulid meile
tei.stest gruppidest Ule ATli
Kingo, Arvo Verner, Andrus
Reinstein, Taimar Kelder ja
Agur Mustallikas.
Kogu meie l'ippeajal on
grupivanemaks olnud Aivar
Oruste ja
abideks
Toivo
Te!tvei ja KaUe Miind, toi~
duvoliniku ti:ii:id on teinud
Erkki Tuisk, sporti on veda.nud eest ja tOuganud tagant
Toomas Zuravljov,
Andrus
Reinstein ja Margus IViher.
Parimad i'lppimises olid Erk·
ki Tuisk, 1'oomas Zuravljov,
Henri R'llUsak, Mauno Sammelselg ja Aivar Oruste.
Meile tundub, et karistused
ei avaldanud sageU erilist
aukartust. Kunagi Kelder ja
Grenman astusid
laupiieva
6htu
hilisel
tunnil
kainel
sammul Keavast Kehtna poole. Seljakotis olid Ollepudelid,
mille eest karistati neid stipendiumi liravutmisega
ja
kiiitumishinde
alandamisega
kuni semestri Wpuni. Silgisel
lahkusime Korge ja J6gi reedestest
viimastest tundidest
karistuseks kOikide Opilaste toidusoodustuselt maha·
votmine semestri Uipuni.
Teisel kursusel algas s6jaline algOpetus vOOras keeles,
mis lOppes III kursusel hauakaevamisega iseendale (sl'ijalise algOpetuse laager).
Tee, mille liibi kiiisime, va·
jas aega peaaegu neli aastat.
Asjalikena ja samaaegselt ll'ibusatena jiiid meelde (jpetajad JUri Pungas, Jevgeni Sa~
muel, Heikki Toodo ja Raivo
Metsis. Tahame tiinada ka
6ppesl'lidumeistreid
Arvo
MiirUoni, Mati Tehu ja TOnu
Preyd,
kes i5petasid
meid
traktori- ja autorooli hoidma.
Dpetamine oli nii nagu ta
. niliid oli, kuid tahaks hea
sl'inaga meenutada ka grupijuhatajat, kes meid kOige
eestisemalt koos hoidis. Ta
rOhutas, et seal kus te olete,
seat on teid klfige rohkem
vaja. Niiild Wpetab '11 noort
piHlum.eest.
Hea sona iltleme ka edaspidi Kehtna kohta, kui meenutame noorusmaad, mis oUt
on ja jiiiib meile tugevab
elukooliks.
P44 grupi nimel
ERKKI TUISK

**

Uks kool sa1• liibi

ja elu niiitab peagi, kui palju olete suut-

nud koolist v6tta vili kui palju jiii saamata.
Tahan loota, et kogutud hariduskapitaL oleks
vOimalikult suur, sest see kapital on igal
ajal jOus. Soovin, et teie elu oleks rikas ja
igaks killviks jiitkuks Onneseeme!t.
Mehisemad s6nad aga Augtl.'lt Sangalt.
LAUL VASTUTUSEST
Kui ees on neetult viihe rOOmu,
kui ees on neetult palju ti:ii:id,
vl'iib juhtuda, ~t mustal tunnil
Sa kOige peale kiiega li:iad.
Ja kaa!ud, kas ei oleks parem
toa soojas vaikselt tukkuda
nit nagu see, kel ainsaks mureks
on mitte sisse kukkuda.
Ta piW.ab kergelt li:ibi lii.ila,
peab lugu hillpsaist Zoorbereist
;a tarb-ekorral targu vaikib
vOi riiiigib ii.ht, kui ml'itleb teist
v6i illdse midagi ei :mOtle
jo see on tema OnM tipp.
Ei mitte iialgi su lipuks
ei tohi saada tuuleUpp.

Kiii oma rada - otsimise
ja eksimise hinno.ga,
ja kui sa viilja ji5udsid t6eni,
siis kaitse seda rinnaga.
Ja kuigi sul ei ole teada
t6est rohkem ka kui tuhandik,
ehk nimelt seda ongi tarvis,
et tOde oleks tiiielik.
Su osaks k6igest hoolimata
on paremate poolehoid.
Sa k6ike vOid, kuid Uht ei tohi ei tohi olla arg ja loid.
Kui sa ei seisa vankumatult
nii nagu taevas P6hjanael,
sa vOid kill! olla suurel kohal,
kuid oled viiike nadikaet.
Kui sa ei pOLga kompromisse,
ei tunM jti!kust nende ees,
vOid olla tunnustuse tipul,
kuid oled siiski .mrnud m.ees.
Veel ripub katastroofi vari
maailma kohal, sUnk ja must,
ja ii.kski meist ei tohi Velda,
et ta ei kanna vastutust.
JARVI POLDOJA

iille on ll'ippemas kooliaasta ka Oppeti:ii:ikojas,
on
jiiiinud.
viimased
praktikad. Mis liiinud aasta
on uut toonud?
Pikkade ettevalmistuste ja
askelduste tulemlL8ena on !0puks valmis saanud arvutiklass informaatika Opetamiseks. Langes lira vajadus 6pilasi Tallinna vedada ja tekkis vl'limalus lJpetada
ka
teiste rajoonide inimesi. On
halvenenud ti:ii:ikoja varustamine instrumentidega ja materjalidega,
kuid see mure
.on kl'iikidel.
Erialade muutmise tulemusena on Oppeti:ii:ikoja
ette

Kelleks saada?
S

eda kiisimust on igale
noorele inimesele palju
kordi esitatud. Ka teile, lugupeetud lOpetajad. Kas
k6ik miiletavadki, mida nad
nn soovinud vl'li kuidas vastanud? Paljud teie hulgast on
igatahes soovinud autojuhiks
saada, aga m&ni vOib-olla ka
lenduriks vOi kosmonaudiks.
Kui lastea.iaeas oli niisugusele kilsimusele
vastamine
enam-viihem miing, siis neli
aastat tagasi
oli juba tOsi
taga. Oli vaja langetada atsus, mis kahtlemata mlfjutab
kogu tulevikku.
120 noort mehehakatist tegid valiku Kehtna kasuks.
KOrged pOllumajandus- ja haridusii.lemused ning tehnikumi
kollektiiv tegi
sellest
«kindla»
ji:ireLduse nad
klfik tahavad saada mehaanikuks.
Tegelikkuses oH asi hoopis
keerukam siia tuldi vanemate sunnil, s6prade meelitusel ja reklaami mOjul. Tuldi sellepiirast, et see on kodule liihedal, et •iit 3Gab au-

Kas on
motet
tervise
nimel
sportida?
ehaline tegevus, r66m
K
liikumisest, on inimese
igiomased
vajadused.
Kes
noorest peale pole seda

roo-

mu tunda saanud, on aastate mi:ii:iducks ikkagi sunnitud
hakkama harrastama tervisesporti. ~'eie Onn, selle aastm
tehikumi lOpetajad, kui teite
on spordipisik k.uige jiii:inud.
Olen seda soovinud kogu siidamest. Sport ei lisa elule
aastaid, vatd annab aastatele
elu.
Spordiharrastus toob endaga kaasa hea v6imatuse sultelda teiste inimestega, toob
kaasa
uusi
viirskendavaid
mu!jeid ja emotstoone, annab
VOimalm€
ennast
proovile
panna seda vajavad kl'iik
mimesed vanusest olenemata.
Arva, et pealkirjas esitatud
kilsimusele tuleb vastata jaatavatt.
Pole saladus, et kehalised
harjutused on parim
vii$
maandada psiliihilist pinget
ja seda momendi keerulises
po!iitilises olukorras
jiitkub,
Nende miltetega tahaks aoovida teile, lugupeetud !l'ipetajad, sportlikku piiikesepaistet
ja muljeterohket suve.

miiiiral. TOOlt on lahkunud
A rvo ·. Miirtson, ke5 ol~ viiga
,'k6rge kvalifikatsiooniga, viiga sobiv koolmeistri ametis.
t5usnud
uued
illesanded. Tahaks ka siin tii-nada teda
Praegu on need veet Usna tehtud ttii:i eest ja soovida
iihmased. On kindel, et ti:ii:i- taUe edu tulevasel ametilwkorraldus peab ,!muutuma pa- hal.
remaks. Niiiteks uuel OppeKui
vabariigis
hakaiakse
aastal EPA maaparandajate ette
valmistama
talunikke,
esimese kursuse
viiljal'lppe peab muutuma ka tehnikaliibiviimisega Kehtnas muu- baas. Praegu (011 see orientub
tunduvalt
ti:ii:ikoormus teeritud suurel miiiiral suurauto0ppes6idul.
Need
kilsi- tootmisele.
mused
on
lahendatavad.
Mida soovida LOpetajatele?
Praktiliste oskuste
amanda- Seda, et neil hi:isti liiheks, et
mine on muutunud tundu- kOik leiaksid meeldiva amevalt individuaalsemaks da .see ti, et Kehtna ST Oppet0i:ikos6ltub
Opilase
tahtmisest, .1as omandatud oskused oleks
kuigi vliimalused on iga aas- teil igati abiks tulevases teSuur tiinu ndhtud vaeva
taga paranenud.
geVttses.
eest,
korvpallipoilnd Margus
Oppemeistrite kaader uueJUHAN SOH.MUS,
Koll, Margus Viher, Andrus
neb jiirgmis.eL aastal viihesel
Oppeti:ii:ikoja juhataja
Reinstein, vl'lrkpallurid Urmas Tammeveski
ja Jaa.n
niihtus ja tehnikumi juhtko1od Kuw;e, t6stjad rUn ALtsaar,
peab alates uuest 6p-peaastast Jaan Kuusemaa
ja
Tiit
Oppeplaanide
kokkupanekuL Raidmets
v6istteja ning
seda arvestama.
treener iihe.s isikus.
Eriala ja ti:iO on tegelikult
tojuhi ja
traktoristilubasid
Liibi tehnikumiaastate on
teisejiirgulised.
Inimkond
on
ja umbes 25% teist tuli scileks, et Oppida mehaanikuks. siin i!mas selleks, et elu edas.i tublid maadlejad o!nud TooNiiiid on Mli aastat mi:ii:i- kanda. Ti:ii:i on vajalik ainult mas l.J5hmus, Marko Liiva,
dunud.
Selle
aja jooksul e!atusvahendite loomiseks ja Andrus Spiridonov; orienteekind!ustamiseks.
Selle- ·rujad Kaupo Ka[)uvee, Marlahkusid need, kel puudusid eLu
huvi,
vOimed,
kinde! tahe, piirast tuleks teil kii.simustele gus Korpe, Viktor Kassatkin,
.iseseisvus. Nii jOudis grupist "kelleks saada?" vastata kOi- Rein Irula; lauatennisepoisid
P42 riigieksamite
ja diplo+ gepealt - ISAKS. Eesti rah- Kaido Pesor, Are Isok ja
mitOi:ini 19 noormeest vastu va tulevikku kindlustab see, Kristjan Lahesalu.
vOetud 31st. Kahjuks kiilas- kui oLete seda vi:ihenw.lt ko!Sel aa-!ltal
lOpetavad ka
mekordselt.
tas seda gruppi ka surm kergejOu.stiklased
Andrus
Kelleks vee! saada? Kind- Reinstein ja 1'oomas Zuravll'lpilane Kalev Rask hukkus
6nnetu juhtumi liibi
oma lasti kodukolde ja kodumaa jov.
kodus.
kaitsjaks. Kes peab seda sii~
Siin on iiles loetletud poiskui
mitte mehed?
Niiild tuleb igaiihel uue.~ti tegema,
otsustada, kelleks saada. See Sl'ljateadus on internatsionaal- se ainult osaliselt, aga tubkord veel Ulsisemalt kui va- ne nagu iga muu teadus ja tid spordipoisid on paljud
ml'irem. Elu on valikuvOimalusi on ii.ksk6ik mis keeles vOi UlpetaJad. Vilib Velda suurendanud. KUsitletud 41 kelle juhtimisel seda Opitakse. nus neljas oli! Te olete kOrmehaanikukandidaadist nGeb Tiihtis on, et seda osatakse gez hoidnud Kehtna S'l' sporennast 14 talupidajana,
16 vajaduse korral kasutada ja dimainet! Olen rOOmustanud
teiega koos, tihti liibi higi ja
suurmajandi tiii:ilisena (auto- koondutakse l'iige lipu alla.
Ja ll'lpettaeks: saage ti:ii:ika- suurte pingutuste.
juhina, traktoristina)
ja 10
·keskastme spetsialistina (me- mateks, targemateks ja pareSoovin teile k6igile suurt
haanikuna).
mateks kui teie eelkiiijad ja ti:ii:ivOimet, erakordset vastuOn Midki, kel kinde! otsu.~ Opetajad. Ainult nii liiheb pidavust,
tahtekindLust
ja
veel tegemata. Kui orientee- e!u edasi.
eneseusku ni.ng rohkesti uu.d
ritus ti:ii:iliserialale oli vaUNO JOG!,
hi.iid sOpru spordiradadel.
rem.gi tuntud, dis orienteeriP42 grupijuhataja,
tus talupidamisele on uus
teeneline 6peta;a
TOIVO SELVET

Mingu teil hiisti
J

**

*Lopetaja test, raamatutest ja raamatukogust *
N{i(.id teie siis l.'i·hete otsima om.a teed. Olgu see tee
konarusteta ja viigu ta sihile. Leidke oma looht elu~
Meiie, Opeta.iatele
ja kooli
personaHJe, Hiiivad telst miilestt~wd.

Piiiian se1~es viiikeses kirjutises meenutada teid kui
raamatukogu kiilastajaid. Si.rVin te;e
Iugeja'k:aarte
ja
piiUan nime juurde teid fmnast kujutadil. Meenutan tii.nu,l!'.a neid, kes orna abi ei
keelanud raamatute lmndmiseJ vOi «Sapaka» remondis.
A.ga iildiselt, oma Iugem:ise
poolest, olite iisna :tagasihoidl:ilk kursus. Lugejalkaartidell.t on nli.ha, et olete pi.lrildlikult laenanud 6pikuid, viihem huvi on ju.turaamatute
ja selle kirjanduse vastu,
mis reedaks teie huvia1asid.
Koi!U stuudiumi v1ilte1 on Iga
&rllane kasutacr1ud 'JreSkmiselt
57 raamatut. Kilige enam on

meilt
]aeuanud raamatuid
Andrus
Reinstein.
Tema
kaardU on 94 nimetust mitmesuguseid
tcoseid
alates
teatrjkirjandUI:Jest kuni keeleteaduseni vii1ja. (Siiski on
eelncvatel aastatel parimate
Iugejate kaartidel Hrka Gie
saja nimetuse olnud.)
Enam lugesid veel IQpetajad Aivar Miirtinson (82 Iaenutust) ja Toomas Norma
ning ETkki Tuisk (mOlemad
81 Iaenutust). Aivar ja Toomas olidki suurdmad i[[uikirjanduse lu~jad. Loodan, et
hu'Vi inimtilriipide ja -saat'Uste
vastu raam.atutes on aidanud'
neil inimeste ja dlu'lrordade
mOistmist elus eneses.
Andres Puusepa
kaardilt
leian hulga spordillcirjandu.st
ja Riivo Bortnilrovi hobfks
on raadioelelktroonika. Toredad, meheli:kud harrastused.
Raadioatase ikirjanduse fond
on meil iisna suur ja kui

Teie, Riivo, kodurajooni jiiiibe,
astuge aga sisse, kui
n6ust puudu: tuleb.
E.simakordse],t
tehnilkumi
ajaloos tegi raamatukogu me_
toodik NaJtalila S6rmus a:naliH.i.si
!Opetajate
Jugemuse
kohta alates esimcsest kursuses-t. 1006. a. SJligisest kuni
lrooli !Opetamiseni on teie
nimi kirjutartud 5351 raamatu:Irogu raamatu tagakiiljele.
Loetud raamatute arv kieSkmiselt iihe lugeja kohita kursuste Ulikes on J8.rgmlne:
I

M41
P42
P43

PH

25,0
23,3
26,6
21;3

II
9,5
12,0
13,5
12,4

ill IV lkok_
ku
3,5 1:2,0 50,0
6,8 14,0 56,1
8,5 16,0 64,6
6,6 14,0 56,3

Tabelist nithtub, et Uldainete omandamiseks kasu.tasite
te raamatulrogu abi tunduv.allt enam kui eria1a oman-

damiseks. Vaid neljandai kursu.sel t6useb laenutuste arv
uuesti.
Teie lcnnu analiiiis jiiiib
Ulu~eks tulevnSite lendude Iugemuse vaatlemiscle. Tahaks
loota, et tcie jiireltuli'jad on
teadmishimulisemad. Ei vaja
meie vaba EesU ei mugavaid
oies.klejaid ega sekeldavaid
hurraa-mehi, vaid arukaid,
uuega kursis olevaid, keeli
valdavaid, taromkaid. suhtt--lemisoskusega noori inimesi
Lugupeatud tehnikumi 16petajadl Uks kool on teH ji!Jl•
ie liibi. Ees ootab teid kOiki
eiukool ja m5nesid ka k0rgkool. Olge .alati valmis juw-~
de Oppima nende-le teadmistele, ntis kogusite Kehtnas.
Olge r.aamatulrogude sag-edane
kiilll!liiile. Kunagi vlNirtU&tata·kse haridus niilruinU.

ELLE ROOMETS,
raamatukogu juhataj•

'

Meenutusl seltsielust
.arunasddt.\i!A11C1t'P

ttUtt:PP

(Alma eelmi&es infolehes)
reeZauad
olid
kaetud
seltsimaja saati ja kiipsi&eid-pirukaid oli mitut sorti
ja viiga maitsvad. Valmistati
need muidu¢ majapidami&kooli ruumides. Tee keedett
se!tsimajas. Tee ja pi-rukad
joodud-sOOdud,
ko-ristati
lauad ja algas karneval. Siiii.l
esinesid siis kOik isetegevuslased.
yeel oH Kehtnas iiks
naiste selts ja see oli
"Kehtna naiskodukaitse,, kellel oli oma lipp ja -rinnamiir-k. Sertsi
esinaiseks oli
Kehtna ki'imema kodumajanduskooli
direktriss
preil.i
Greenbera. Nende tegevusest
ja eesmiirkidest ma ei tea,
ar1a kui 1937. aasta 23. juunil
oli Keava Unnamiiel Vi'iidupiiha
tiihistamine,
sii&
oli
sene korraldajaks ka naiskodukaitse. Vllidutule aukiilaUseks oli ka president Konstantin Plits. Piduplieva paraadist vl'lt:>id osa naiskodukaitse, kaitseliit (nii jala- kui
ratsaiiksus),
kodutiitred
1a
noorkotkad, k?Hk oma tippude
ja tunnustega.
Rongkiiil' alqas Kehtna lossi
eest ja suundus tippude rehvide.~ ja orkestri saatel Kem'a
linnamiieJ.e. kus kell 10 e>htul
mi.iidati llriidutuli
ja see o!i
ka jaanituli. Teised osav15tjad liikv,sid sinna, kes hobusteaa, ja!grataste! v"ii _ialgsi. See oli suur ja siidantiilPndMJ pidu enne peatselt
sf!abut•at alandavat
krahhi
Eesti Vabariigile!
Kaitselii(lul o!i oma lipp

tvorm tuti endal muretseda),
klieside (valge, kolme viirvi~
ga liiirel) ja tunnistus (relvakandmisluba).
Jalaviielaste
iilem oli (minu teadaJ Keh.tna klJrgema kodumajanduskooli direktor Arak ja rat,
sakaitseliiduZ Kehtna
riigi,
me>i&a va!itseja Soobak. Kaitseliit
tegeles
riviOppusega,
'miirkilaskmisega ja paraadidega.
Vabariigi aastaplieval sOilsid ratsakaitseliitlased
hom,
mikul videvikus liibi kOik
kiilad ja iga tutu juures kOlas
janfaarihiiiid
«Aratusmling», mille jlirel heisati riigiripud. Ohtul oli settsimajas
aktus jiirgneva
peoUhtuga,
kus mii.ngiti ka piievakoh.ane
niiidend ja esineti deklamat,
sioonidega.
Vehtna kodutiitarde
ja
I\ noorkotkaste tegevusest
ma ei tea, sest si'!lest rna
osa ei vl:Stnud. Tean, et nad
kiiisid suvelaagrites ja tegid
sporti,
5ppisid kliitumist ja
muud tarvilikku eluks. Noorkotkaste juhiks oli Opetaja
Sepandi (Smidt) ja kodututardel l5petaja Kivimaa.
Kehtna seltsimaja
juures
tOiitas veel Eesfi pOllumeestekogu
Kehtna
p6Uumeeste
selts oma rohelise lipuga.
l~iikmeteks olid
iimberkaudsed pUUumehed, talupidajad.
Seltsi
juhatuses
oli
neli
meest: Hans Kleemann, Jaan
Jii.iits Klibikiilast ning Jaan
Moose ja Juhan Rist Nurme
ki.itast. Eks siili[ a-rutati muidugi p()llumeeste piievakii.simusi.
organisatsioon
oli
Uk•
Eesti
Kehtna.s
Ulemaaline

Nonrsoo Vhing fliih. OENOJ.
See koosnes noortest ja ter;e,
les
karsku.'e
ja
spordiga.
Sellest ajast, kui mina teda
mliletan, oli ilhingu esimeh.eks
Kehtna m6isa
sepp
Aleksander Ni'ilvet.
Ohingul
oti oma lipp ja rinnamiir"-.
Sporditegevus oli tollal viiga
intensiivne,
kuna siin kiiis
treeneriks iiks Eesti spordikuutsus Artur Kukk.
Tema
treenis rohkem raskejOustik/,a.~i, poksijaid ja maadlejaid.
OsavOtjaid oH kiilad.est palju
.ia treeniti kord niidalas. Hiljem sai poksis Harju meistrik,, Paul Juu.rup. Maadluses
keeai nii. kauoele ei jOudnud.
Kerr;ejOustiklastest
olid
Kehtnas tunevad Leo Rebane,
Johannes Tomson. Edgar Ro,
meldi,
Osvald Juurup.
Oli
JJeel
jalopalli, ja ve>rkpallimeeskond.
Vllisttused
olid
tollal
nn. Huntaugu miiel,
praeguse
Kehtna
staadioni
asemel. mis oli lage ki'irgendik iiksikute pG.hklipuupOIJsasf<>'TU.
;ne vriistlu.maile
oli
K<>rma sta.nrlinn, k11hu

T

nli ehitatud ka niiitela11a vOi
suur tantsupi5kl'i1rJkoda ja.
ra11tf. Tantsuks miingis orammofon voimendioa.
Spordi1'Uistlustest vfftsid siin alati

osa peaaegu kogu. Rapla- ja
Harju maakonna sportlased
(Kohilast, Hagerist, Juurust,
Raplast ja A nijalt), samuti
kiiisid meie sportZa.sed ir;a!
pool vUistlemas.
Aastatel 1934~38 oli killades palju noori ja peeti ka
kiilade vahetisi spordive>istlusi
ja tantsupidusid. Tollal
nimetati neid kiilaklunkeriteks viH l60bakateks.
SiW.l miingis alati l/J6tspill,
sest suvel olid need alati
viiljas
selleks
kohandatud
tantsuplatsil ja kiigepa. Paremak.~ lMtspitUmiinnijaks oli
Kehtnast Eduard Katkosild,
kes mii.ngis t~eaaegu k/Jiki
pille. Teine pillimees oli Johannes Katkusild. ka Kehtnast. Kiibikiila tMtspillimiingija
oli
Otto A ngelmann
(Aaste), kes oii pime.
1938. aasta silgi.~el ve>eti
mind Ee.~ti kaitsevii.kke aeQa
teenima. Vabanesin 1940. aasta Tce1Jadel aprillikuu.~ ja
sellest a-iast, mis siis Kehtna.~ sflndis, ei tea ma midagi
kiriv.tada.
KBik see. mida kiriutasin,
on ju nii kaugel ja hil.?aks
jiiiinud. Suurte pfnautusteoa
on mBni asi meelrl:e tulnud
ja peab sellega leppima.
(UI"pp)

Vas1:utav toim.etaja lLLAR SUSJ
Kehtna Sovhoostehnlk:umi
imoleh<
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MIDA UUT TOI LOPPENUD KOOLIAASTA?
A astad
lii>reJ..

l.ahevad iiksteise
Tehni!kum Kehtnas jii,tkab oma tegevust,
piliides ajaga sammu pidada,
jAtkab uuendust:e ja tliienduste juurutamJst Oppeprotsessis. Seda nOuab lgapaevane 'muutuv elu Eesti pi5Uumajanduses. Jatkub ka 'koo1J.ireform, mis samuti toob
kaasa teatud tiiiendusi. MOningatest uuendustest mOOduval Oppeaastai.
Ugisel alustas Kehtnas
tOOd uus ja Slllllal ajal
ika vana eriala - tiltarlaste
kodundus. Selle eriala·ga algas 1926. aastal Kehtnas pOilumajanduslilk
harid-us
ja
niiiid, pi-ka vaheaja Hirei,
ahJStati uuestl. Eriala on v.!iga populaame, Soovijaid oli
palju kordi rohkem. kui vastu vOtta suurtsime. Opinguid
alu.stanuist on alles kiiilk peale iih-e. Oppeedukus on vaga
kilrge.
SamaO. ajal on olnud piisavalt proi:J.J:eeme uue eriala
juurutamisega. Kiillap neid
jatkub ka j,!irgmisteks aastat-eks. Uue eriala
avamine
muutis OpiJ.aste koosseisu, mis
teatud miii:m'al tuli ~a:sulks
l'lpi:laskO!l1ekJt:iivile,
aga
t-Bi
kaasa ka uusi mur-esid, mida
Val'€m ei olnud.
Oppeaasta alguses oli t-Bsist
tegemist maaparanduse mehhaniseerimise eriaaa esimese
,kursuse
kompiekrteerimise!!"a.
Avaldusi laekus viih-e. Eriala
populaarsus 0111 aastast aastasse langenud. Sarna! ajal
maaparoodus pOUumajanduses
j.iiiib ja kui arve.s.tada ta.lundu.se kiiret aren~t. siis see
isegi teartud maaral kasvab.
Et samtada seda eriaila. on
tanavu plaanis vastu v6tta
esimese-1e kursuSerte mehaanikuid eriala eristam.ata. A:lles
kolmanda-1 lrursusel jaotame
6pilased erialade jB.rgL
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esti valitsus on (')petajate ja Opiiaste eest
Jloolitsusrt parandanud. T-eise
semesiri a1gusest ti'>us.is 6pilaste stipendium 20 rubla
vOrra. 1. ja.anuarlst tOstetl.
ka l)petajat-e ja teiste pedaWOOP:iHste ja tP.enindavate t56taiate palku. Opetajate palg>arefonn jiitkub ka
tuleval
aastal. Seda kOtke on teh~ud
selleks, et t6sta 5petamise

taset ja Opilaste vas.tutustun- gilist mlitlemist, samal ajal
_net. Opilased peaksid j6udma ka lipetamise protsessis peiaru:saamiseni, et
ei tiina, tuvaid puuduj§iillre.
bomme eg~a tulevikus anta
Esimese rii.gieksaml tuaemuenam haridust ega seda toen- se a!luse! VOib juba vliita, et
davat do'kumenti nilsama. See selle tegeminle on Usna vaevatUJleb iga'l noorel endal vB.,lja rikas, Peaaegu vee-rand Opputeenida. Kes seda ei taha vlii rites.t ei su'Utnud sel•lega haikei suuda, jiiab vailksema ha- k.ama saada. Edaspidi hakariduse ja mada[ama kNalifi- takse kindlasti jiirjekindlakatsiooniga.
matt ja tosisemalt i)ppetoOsAasta joeiksu!l. on olnud se suhtuma, et soovitud dipar-utusel praegW1e pOUuma- ~rom kiitte saada.
jandushariduse
korraldus.
ut moodi kaib 16petaKOik on jOudnud arusamni.jate tOOiesuunamine. Siseni, et see ei vasta a.j a sullse!Lt oli ka varem absonliuetele, seda tuleb muuta. luutne enamik meie I6pet·aAga kuidas? See on ta.nase j.atest jub.a tookohad saanud,
piievani otsustamarta ja la- kui ta oli majandi etipendihendamata. Ilmselt on otsMr- aart. FormaaJlaellt vOeti temal;t
bekohane muuta pOMumajan- all'ldri tOOle suunamise kohta.
duslik haridus
astmeliseks, Tanavu jiii see fu'a. LOpetasuurema
va:UkuvOimalusega iad said vabalt va~ida oma
5pilase jaoks.
tOOkoha, kes ei o!nud · stiuured muudatused on pendiaadid.
olnud
OOiavaeteenistuKahjuks ei teatanud lOpe_
seski. See puudutah k6iki tajad /Jigel aja:l oma t50kohmeie lOpetajaid. Vabariigi vOi- ta tehnilku.mile ja niiiid v6ib
muorganid on
kehtestanud tekk:ida probleeme suunamis.uue ajateenistuSe karra. Cpi- kirj.ade k!it"besaamisega. Killlased vOivad valida mi·tme lap aga saavad k6ik oma asvariandi vahel. KOrglkooli a~ jad aetud ilma tehni'kumi
tujad vabanevad kOrgkoolis abita.
Oppimisel iildse s(ijavaetee_
petamise kaasajastaministusest. Teised saavad i:se
seks
ja rahVUS'Vahe1iste
otsustada, kus ja ·kuidas aega teenida. Otsustruna peab sidemete laiendamiseks oleme
piiiidnud teha m/Jndagi. Meie
ag-a noorrnees ise, mida ette
Opilased on kiiinud juba kaks
vOtta.
Muutuntld on ka k6rgkoo- aastat jiirjesrt Poolas, et tutlis 6ppimine. Siss-e saada on vuda sea~se pOllumajanduseraskem. Meie lOpetajateL kes ga. Nende 6.pilased om~korda
tahavad
6pinguid
jiirt!kata viibivad meil praMikal. Tal~
vel kiiis viis meie 6pUas.t
EPAs, on suured soodustu- Rootsi
kooHdes
rtutvumas
sed. Seda Uinurliiheks sedle
e€st, et vOtame jii:trgmise Op- nende :koolikorralduscga. Maipeaasta alguses iihe grupi kuus viibis meie tehnikumis
EPA I .kursuse tudengeid 15lii'kmeline Roots! pOUutoOpooleks aa.-<Jtalks
Kehtnasse kooli grupp, /!luve l6pu~ s6ii)ppirn.a. Siin peavad nad saa- dab viis imimest meHt Rootsi
ma tOOiiskvalifikatsiooni ja 6 nadala'ks 6ppima. SeUeks
esimesed algteadmised p6llu- Opivad nad rootsi keeU, et
majandusest. See on
uus seal hakkama saada.
wrm, mis tuleviikus peaks
Soome iihe kodumajandusmuutuma uue kOOlitiliibi alu- kooli Opetaj-ad 1:ulevad meile
kiilla juuli alguses, et 'luua
seks.
Esimesrt Irorda tehnilkute- sOprussidemed meie koolide
mehaanikute ettevalmiSitamise vahel. Siigisel on plaanis saaajaJ-oos Kehtnas, viisime tii- .ta nende juurde mcie 5pe.tana.vu sisse riigie<ksamid dip- jad tutV'Un1a selle eriaila Oplomiprojekti kaitsmise asemel. petoi:i korrnldusega. Praeg1,1.
rr'uievikus saabki see vorm t56tab iiks meie 6petaja Sootehnikumi lOpetamiseJ. valda- rne talus Irogemuste omandavaks. Riigieksamitega on v6i- miseks. Uks 5ppem~ister tOOmaliJk. paremrm kontrollida tab samai eesmB.rgill talus
6pi..J.aste teadmisi, oskusi, Ioo- Lii.iine-Sa:ksamaal. Tagasi tul-
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les saab ilmselt nende Irogemusi 'kasutada talunduse Opetamisei.
Nagu eelpooi Oeidust selgub, on midail:i piiiitud Oppeaasta jooksul 6ppei00 W.iustamiseks ii-ra teha. KOiik ei
ole Hiinud nU nagu esialgu
J)laanis oli. Tegevus ji:itkub
samas suunas ika liihitulevi-

k"'.
KOLk sene on iiie elanud

tiinla.vutl.e rnaaparanduse·
mehhaniseerimise
XXI
ja
p6Uumaj.anduse me.hhani:seerlmise X lend. Kuidas see neid
on mlijutanud, nii1tab aeg.
Peab nentima, et praeguse
maaparandajate Jennu arvukus on fuma tavapiirane. Ei
ole liiga pa~ju viilja-langenuid.
PO!lumeeste
arvuku.."' on
suhteliselt v.!i~ksoem vastuvOtu~a v6rreldes. Samas peame
todema, et kiLtusega 10-petajate arv kahel viimasel aas.tal
on olnud vaiksem eelmistest.
SeUes vOib dUa 'kaks p6hjust
kas Opetajarte suurem
nk'iud1tkkus v31 Opilaste v1.HkSE"tTT
vastutustunnf'. Kaidun
a'l'Vama vi.imast. KOik, mida
suutis anda tehnikum. kOik,
mille ookas vOrt:ita !Opetaja,
selgub tulevases tOOs. IvapiievaOOO annab k-Oige parerna hinnangu i,:ra !Opetaja
kohta, tema tf>adrrnis.tes.t j:a.
os.kustest kutsetoos.
<Jovin !Wi,kidele !Opetajat<'le 611J11e dipiomi saantise puhu1! Pal•iu jOudu ja
tahet oma teadmii:Jte ja oskuste pideva'k.s tii.iendamiseiks!
Cnne ja edu ti:ii:is ning isi:klikuks elu.ks! Qigu see Onneja piiikeserikas!
Suur tanu Kehtna sovhoosi
ko1lektiivilf' h""a.tahtliku. ahivalmis suhtumise ja .koostoo
eest ti'ina'Vuse lennu I5peta-
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'Tehni'kumi
peoda~i,lisele
lrol'lektiivile. Oppe-abiperoonaliile suur ttinu nii.hrtud vaeva
.i.a mu1re eest. jiirje.kord<;f' iennu valialaslkmise1.
Jtitkugu ·
teiJ j6udu ja tahet olla sama
tublid ka tulevikus!
Palju Onne k6igile!
VILJO KABONEN,
Oppedirrektor,
te-adusrtekand'idaat,
teeneline 6petaja
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