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Mälestused Aruvälja kooli loomisest
Ado Viik:
Kui ausalt tunnistada,
siis….
Oli kena suvepäev.
Kooli alguseni oli jäänud
umbes kuu. Ühe pühapäeva
pärastlõunal selili diivanil
leiba luusse lastes mõtlesin
lähenevale sügisele ja laste
kooli minekule. Mõte liikus
talvel. Kuna kooliteed
alustavatest lastest paljud
olid alles kuueseks saanud,
siis murelikuks tegi igapäevane koolibussi ootamine.
Teadvusse jõudis teadmine pikast koolihariduse
andmisest Ahaste ümbruses. Meie oma külas oli
rahvamajana kasutuses
kooliks ehitatud maja,
milles paarkümmend aastat
hariduse andmine oli peatunud.
Käis klõps ja suund oli
selge. Tuleb avada Ahastes
uuesti kool. Meil on piisavalt lapsi ja nad ei pea oma
aega kulutama ja tervist
ohtu seadma Audrusse sõidule. Istusin autosse, sõitsin
Audru kooli direktorit
Mart Kuuskmanni otsima.
Audru õpetajate maja
ehitus oli pooleli ja leidsin
Mardi ehituselt, vaatamata
pühapäevasele päevale. Ma
ei mäleta, et ma oleksin pidanud Marti veenma Ahaste kooli taasavamises. Seal,

õpetajate maja ehitusplatsil,
lõime Mardiga käed, et
Ahastes saab septembris
klass avatud. Õppeaasta alguseni oli jäänud kuu. Selle
ajaga iseseisva kooli loomine ei oleks ajaliselt võimalik olnud, aga oodata ka
ei tahtnud.
Esimene klass sai alustada tänu sellele, et omas
külas oli häid ja õpetaja
ametit oskajaid inimesi.
Elma Killing oli nõus õpetajana tööle asuma ja sealt
edasi oli tee lahti.
Järgmiseks aastaks
jõudsime oma iseseisva
kooli avamiseni. Alustas
teine klass. Kooliga seotud
inimeste arv hakkas kasvama, aga päris koolijuhi
ametit keegi pidada ei
tahtnud. Nii olin kolhoosiesimehe ameti kõrvalt hobi
korras ka koolijuht. Sain
selgeks kooliga seotud
paberimajanduse ja õppekavad. Paari aasta pärast oli
koolijuhiks nõus tulema
Margus Joonas. Tänu kooliga liitunud inimestele,
mina igapäevaste asjadega
enam tegelema ei pidanud.
Kool oli professionaalide
kätes.
Kooli tulevate laste arv
kasvas igal aastal. Alustasime uue koolimaja projekteerimist. Koolimaja oli

nõus projekteerima tolle aja
Eesti kõige tuntum koolide
arhitekt Maarja Nummert. Projekti saime valmis, kuid ehitama ei jõudnud hakata. Ühismajand
peamise sponsorina lakkas
olemast. Hästi läks, et ei
ehitanud. Külades laste
arvu niisugust vähenemist
ei osanud ma ette näha.
Viimased paarkümmend aastat on õpetanud
paindlikkust. Kõige olulisem on koolipere vaimsus
ja hing. Hoone toredus on
asjalikest inimestest vähemoluline. Tänane kool
on oma pesaks saanud
kunagise kolhoosi kontorist
sobitatud hoone. Koostöö
lasteaiaga loob olemasolu ja
jätkamise võimaluse mõlemale.
Aitäh kõigile inimestele, kes on olnud valmis
oma osa andma koolihariduse andmisele Ahastes
läbi aegade. Aitäh kõigile
lastele ja lastevanematele,
kes on valinud oma hariduse saamiseks Ahaste
kooli.
Nii kaua kui piisavalt
lapsi ja lapsevanemaid valib Ahaste kooli oma haridustee alustamiseks, kestab
kool ja rõkkab küla.

eskiisprojekt – projekteerijaks Maarja Nummert. Nummert oli tol ajal
väga tunnustatud koolide
projekteerija.
Ajad aga muutusid ja
puhuma hakkasid perestroika tuuled ning uue
maja ehitus ei laabunud
enam….
Kooli avasime septembris 1986 rahvamaja
teisel korrusel. Sellele eelnes remont, kus lõid kaasa
kõik tulevased kooli töötajad : Elma, Malle ja Merike. Kõige põnevam töö, mis
mul endal teha tuli, oli katuses olevate teise ilmasõja

aegsete kuuliaukude lappimine käepäraste vahenditega. Augud sai nimelt lapitud kotiriide ja laevavärviga. Tõsi küll, need paigad
ei pidanud kaua…
Viimased pintslitõmbed
sai tehtud esimese septembri kella kahe paiku
öösel….
Kooli töötajatel oli algusest peale tohutu entusiasm ja suur tahe midagi
ära teha. Töötasime ühtse
väikse perena ja mul on
sellest ajast ainult parimad
mälestused.

klasside akende all usinasti
töötanud ning jalgadega
lume sisse suurelt ja arusaadavalt kirjutanud:
ARUVÄLJA KOOLI
ARMASTAME (fotol paremal).
Koosoleku lõppedes,
kui püsti tõusime, oli laste
töö hästi nähtav ja nende
toetus koolile arusaadav.
Sel ajal oli vallavanemaks
hr. Rein Talisoo, kes ütles
tunnustavalt, et näe väljas
teine koosolek veel.
Sellised väikesed koolid õpetavad lastele kindlasti ühtsustunnet ja sedagi,

et igast inimesest ja tema
sõnast on kasu, kui mitte
materiaalselt, siis emotsionaalselt kindlasti.
Tore on ka see, et
Aruvälja lapsed on olnud
väga diskolembesed, sest
tolleaegse koolijuhi ja
inglise keele õpetajana
mäletan hästi, kuidas mõni
üritus või pidu oli nii suur
stiimul õppimiseks, et isegi
need õpilased, kellel muidu
ununesid inglise keele
sõnad-väljendid kodus üle
vaatamata, said peo-ootuses
need “viiele” selgeks.

Margus Joonas:
Kohtasin Ado Viik´i
juhuslikult Tartus novembris 1987. Ta rääkis oma
plaanist luua uus kool
Kalevipoja kolhoosi keskusesse. Kuna mul oli plaanis
kooli vahetada ja üle minna
kaugõpesse, siis võtsin
kohe vedu ja olin nõus koos
temaga plaani teoks tegema. Kool pidi tulema rahvamaja ja ridaelamu vahelisele platsile. Paanid olid
ambitsioonikad ja Tallinna
vahet sai sõidetud kümneid
kordi ja rahastamist otsitud.
Mingid kokkulepped ehituse finantseerimiseks said
ka tehtud ja valmis ka uhke

Silvi Tolmats:
1990-ndatest aastatest
Aruväljal on meelde jäänud
mitmeid nii toredaid kui ka
tõsisemaid päevi.
Laste arvu vähenemine
oli ka sel ajal probleemiks.
Kuna oli tegemist 6-klassilise algkooliga, oli päevakorral 5. ja 6. klassi sulgemine, et kool jätkata saaks.
Toimusid mitmed koosolekud hoolekogu ja valla
esindajatega ning ühest
sellisest talvisest õhtupoolikust on meeles see, et ajal,
mil koosolek toimus, olid
mitmed Aruväljal õppinud
ja veel seal õppivad lapsed

1991/92 õppeaastal töötab kool 6. klassilisena, fotol vasakult: Kadri Killing, Heidi
Kodasmaa, Eneli Ojaste, Lembi Nõmm, Elma Killing, Merike Meidra, Leili Nõmm.

1994.-97 õppeaastal oli kooli juhataja ja õpetaja Merike Meidra.
Pildil vasakult: Ulvi Aleksandrova, Kadri Killing, Merike Meidra, Silvi Tolmats,
Leili Nõmm

Õpetaja Silvi naljanurk
- Huulhein sööb putukaid, ta sööb kohe kõik ära, ainult luud jäävad alles.
- Niikui jupike võilillejuurt maasse jääb - kohe võilill taga.
- Millega mõõdame temperatuuri?
- Termosega.
- Sitasitikas elab sita sees, ta on puhas.
- Kuidas eristada kilu ja räime?
- Kilul on ninaots ülevale, räimel aga allapoole. Kilul on kõht karvane, räimel aga
mitte.

