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Eess6na

2T.augustil 2004.aastal tiihistati meeldejiiiiva aiapeoga Viindra Gi.imnaasiumi kooliaia

80. stinniptieva. Pidulikkust lisas purskkaevu j a viiliSppeklassi avamine.

Igast ilmakaarest peole saabunud uudistasid kdigepealt uut purskkaevu ja pergolasse siititud

m6nusate pargipinkidega Sppeklassi, vdrestikseina iieires kasvavaid kolme sorti kuslapuid,

aktiniidiat, puukiigistajat, amuuri viinapuud ja ronivat kikapuud (et oleks pidevalt lisaks

roheluselekaviirviki.illust). 
, <,,:r , " .,.,,,,,

Aiapeol v6tsid sdna kooli tolleaegne direktor Heinrich Jtima, haridusosakonnaiuhataja Avo

Juss ja bioloogiadpetaja ning kauaaegne kooliaia juhataja Reet Eesmiie.

Endine dpetaja Peeter Rell jagas muhedaid miilestusi kooliaia ajaloost 1960-ndatest aastatest,

6petaja Virve Andrekson luges ette oma kooliaiaga seotud kirjandi viiekiimnendatest

aastatest, esines ka Tori rahvamaja estraaditrupp.

Aednik Tiiu Kondile ulatati tiinukiri ja pandi plhe lilleptirg.

Nagu 6igel aiapeol ikka, ei puudunud lisaks kaunile ilutulestikule ka vahuvein, tort ja

suupisted.(9)



Sissejuhatus

Viindra Giimnaasium alustas tegevust 17. septem br111922.a. Kooli i.imbrus on pakkunud

silmailu liibi aegade.1924.a. alustati kooliaia rajamist, nii et 2004.a. sai Viindra Gtimnaasiumi

pere tiihistada kooliaia asutamise 80. aastap5eva. Seoses selle piduliku si.indmusega tekkis t66

autoritel m6te uurida kooliaia ja -iimbruse ajalugu. Fotod, mis valmisid selleks puhuks

kdnelevad iseenda eest, kuid p6hjalikumaks ajaloo tundmiseks. oli vaja jagada kooliaia ja -
timbruse lugu loogilisteks osadeks. Peattikkideks jaotamise pOhim6teteks said ajaline jaotus ja

direktorite tegevusaastad. Kooliaia ja -iimbruse rajamine toimus 1920.-30-ndatel aastatel.

Esimene maailmas6da seiskas tegevuse ja kahjustas kooliaia iimbrust. Koolii.imbruse

arendamine jiitkus s6jajiirgsetel aastatel. Suured muutused kooliaia ja -timbruse arengus

toimusid EV taasiseseisvumise eel ja ajal.

Todprotsess kujunes huvitavaks, sest autoreid abistasid oma miilestuste ja unistustega mitmed

inimesed, nagu Peeter Rell, Reet Eesmiie, Kalju Tamm, Kaljo Pilt, Avo Juss, Virve

Andrekson ja Tiiu Kont. Neile kuulub suurim tiinu kirjalike ja suuliste meenutuste eest, mis

olid tdpsed* m6nusad ja siidamest tulevad.

K2iesolevas uurimust66s otsisid autorid vastuseid ktisimustele nagu:

1. Milles peitub meie kooliaiaja-timbruse pikaealisuse saladus?

2. (as kooliaia olemasolu on tavaline Eesti koolides?

3. Missugused eesmeirke on silmas peetud kooliaia ja -timbruse arendamisel?

4. Milliseid traditsioone.ja stimboleid kiitkeb endas koolii.imbruse lugu !

5. Missugused direktorid on oma tegevusega k6ige rohkem panustanud kooliaia

arengusse ja milliste ning kelle pingutustega on Viindra Giimnaasiumi

kooliaed ja -timbrus saanud nii kauniks ?

:it#ij
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! ptk. Kooliaed ja -timbrus EV ajal 1920-30-ndatel aastatel

Eesti Vabariigi algusaastail peeti tiihtsaks haridusasutuste esteetilist viiljaniigemist ja

kooliiimbruste heakorrastamist. Rajati praktilise suunitlusega kooliaedu ning nende

korrashoidmine muudeti haridusasutustele kohustuslikuks.

Botaanikamagister Jaan Post koostas Eesti kooliaedade rajamise ja koolimajade timbruse

heakorrastamise plaani. mis seadustati haridusministeeriumi poolt. Plaanis niihti ette, et

koolikrundi jaotamise kavand peab sisaldama jiirgmisi pdhielemente: sisedu,

miingumuru,puiestee, lilleaed. ilumuru, 6ppeaed j a 6petaj ate isiklik tarbeaed. (4)

Vtindra Giimnaasiumi kooliaia ja iimbruse arendamine on olnud tihedalt seotud paikkonna

haridus- ja kultuurilooga. Miirkimisvziiirne too tehti ara selles valdkonnas esimese

koolidirektori Jaan Nuudi aial (1922.1924-193 1), kes juhtis samaaegselt koolitociga ka Viindra

EELK kogudust. Direktor Johan Kalepi ajal jiitkus t<jd kooliaia kujundamisel. Ta oli kooliaia

kujundamisega seotud j uba 6petaj aametis.

Kunagine Viindra EELK koguduse pastor ja Viindra Gtimnaasiumi usudpetaja Karl Raudsepp

iseloomustab Jaan Nuudit jiirgmiselt: ..Nuudi oli vdga lugupeetud mees Viindras.

Gi.imnaasiumi oli ta hiisti organiseerinud ja selle juhatajana hea Spetajate kaadri valinud.

Kirikutalu nagu kooliaedagi oli ta hea p6llumehena pidanud korras. Nuudi oli mees, kes oskas

abilisi leida ja organiseeri da, aga kunagi ei jiitnud ka ise kiitt kiilge panemata, kui tarvis."(4)

o 1924. a. f . iaanuaril v6eti Viindra kool p6llumajandusliku tihisgiimnaasiumina riigi-

koolide v6rku. Selle nime digustamiseks oli sama aasta si.igisel kooli juurde loodud

p6llumajanduslik abimajand, mida loemegi kooliaia asutamise alguseks. On teada, et

aiandusdpetaja Endel Lambi projekti jiirgi kujundati kooli algusaastatel maja iimbrus

ja loodi dendropark (tiinapiievaks on kooli peahoone ette sellest kujunenud ilus suurte

puudega iimbritsetud esindusvalj ak).

c 1926.a. kevadel alustati Spetaja Johan Kalepi juhendamisel kooli kdcigiviljaaia ja

polluviljade katsekultuuride osakonna rajamist. Kooliaed pidi looma eeldused

pdllumajanduslike vaatluste ja katsete sooritamiseks ning pakkuma jaotusmaterjali

botaanikatundideks. KOik kasvatatavad pdllukultuurid pidid olema varustatud

etikettidega. K<idgiviljaaias pidid peenravahed olema tavalisest laiemad (viihemalt 50



cm), et dpilased saaksid taimede vaatlust teha. Koolii.imbruse korraldamine oli rangelt

mSiiratletud: krunt tuli taraga piirata, pidi olema tuulekaitseistandus (okaspuud),

rikkalikult tuli kasutada p6dsastarasid-hekke ja ilupuid, pidi olema tallamiskindlad

muruplatsid, juurdes6idutee tuli kujundada puiesteeks, ptistitada tuli lipumast ja selle

iimbrus kujundada ning majandus6u selgelt eraldada muust 6uest. Tolleaegsesse kooli

dppeplaani kuulus suvine Sppepraktika, mida teostati Vdndra timbruse suuremates ja

eesrindlikumates taludes. 1925.a. suvel olid k6ik IV klassi dpilased harjutustaludes,

kaidi ka Soomes pdllumajanduslikke kogemusi omandamas.l

1927.a. ehitati koolile kanala. mis 1958.a. ehitati iimber poiste tcio6petusmajaks. Sellel

kohal on praegu t666petuse- ja an utimaja.

1929.a.liideti abimajandiga Viindra Rahva Hariduse Seltsi maad (endised Kirikaru ja

Kingissepa talu maad).Tuntud haridus- ja kultuuritegelane Mats T6nisson oli olnud

Kirikaru maade endine omanik.

1932.a. ehitati koolile 120 m2-ne truubiktittega kahepoolne lavatikasvuhoone.

Kasvuhoonet on korduvalt remonditud ja korra tulekahju jiirgselt uuesti ehitatud ning

samal kohal asub ja tegutseb ta praegugi.

o 1933.a. ehitati abimajandihooned (elamu,laut, abihoone, kelder, kuur).

o 1934.a. alustati dendropargi rajamist ja ehitati lasketiir.

o 1938.a. sligisel avati koolimaja ees kauaaegsele Viindra kihelkonna koolijuhatajale,

ajakirjanikule, kirjanikule ja poliitikule Anton Jtirgensteinile (1885-1905) ausammas

(skulptor F. Sannamees), 1967.a. paigutasid kooli vilistlased samale haljasalale karu

skulptuuri. (1)

On teada, et kooliaednikuna on Viindras triritanud ka kirjanik Mats Mdtslane (6ieti Mart

Kiirats), kes oli Viindras Algkooli 6petaja, kuid kdrvalametina asus keskkooli t66le

aednikuks. 6p.t ju Virve Andreksoni miiletamist m66da tridtas ta aednikuna arvatavasti

1943.a.- t945.a. (2)



Bioloogiadpetaja Reet Eesmiie teab 6elda, et Mats Mdtslane unistas koolile uhke rosaariumi

rajamisest ja alustas seda. Ise olevat ta eriti armastanud valgeid roose @)

Kooli timbruse kujundamine jEii soiku alanud Teise Maailmasdja t6ttu.
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ll ptk. Vdndra Keskkooli kooliaed ja -i.imbrus 1950-90-ndatel
aastatel

,, -,, -.. -. . -i.,, ,

Peale s6da algas kooliaia taastamine. 1951.-l97l.aastani t<icitas Viindra Keskkoolis dpetaja

Kalju Tamm, kes meenutas: ,,M6ned aastad tuli mulle tootada kooli 6ppe- ja katseaia

juhatajana. Tubliks abimeheks selles toos oli aiat<ioline Aleksandra Romantsova. Kooli 6ppe-

ja katseaed sai uue planeeringu, vajalikud katselapid, suurenes koogivilja ja lilletaimede

kasvatamine ja osa neist liiks ka mtitigiks kohalikele elanikele. Suur tod oli kooliaia timber

kuuseheki istutamine, viimane piisis pikk a aega aia kaitseks."";Tegelikult kaitseb aeda ka

praegu.

1954.a. kevadel istutati suur Ounaaed (vist 120 puud). (7)

Oluline periood kooliaia arengus oli direktor\ Kaljo Pildi tootamisaeg 1955-1972.a., mil

alustati meeldivat traditsiooni - iga lend istutab puu kooli haljasalale. l'ii.-, -',-',r"" ic''"""' "'l'-" '' " | 
,'

i r]1,19;.,-,i.1 .,i'.,,;j., rt i 1-'l

Kooliaia tcio toimus siis kahel tasandil - 6ppeaed ja tulundusaed. M6lema tocid juhendas ja

hoolitses korrasoleku eest bioloogiaOpetaja, kes sai selle eest pisikest lisatasu. (vist 35.- rubla

kuus). (t,)

Kaljo Pildi mtiletamist m66da miiiiras Oppeaia iilesanded bioloogiaprogramm, tulundusaia

omad aga kooli juhtkond. Tulundusaeda oli vaja 6pilaste toitlustamise parandamiseks ja

odavamaks muutmiseks.

Suvel kiiisid dpilased graafiku alusel aias t<i<il. Erilisi probleeme sellega polnud. Kord oli ka

karm. Kellel jeii mdni piiev aiatdrid tegemata, sai jiirgmisse klassi minna siis, kui puudutud

tunnid olid stigisel jiirele tehtud. 'i I

Tulundusaia juurde kiiis ka kasr,.uhoone, kus tdotas aednik A.Romantsova. Varakevadel sai

kasvuhoonest maitserohelist, kasvatati tomateid, kurke, 1i11e- ja aedviljataimi, mida miiiidi

alevirahvale ja istutati nii 6ppe- kui ka tulundusaeda.

Endise gi.imnaasiumi koolitalu osana oli jiizinud alles viiike p6llulapp, mida nimetati

abimajandiks. Seal kasvatati kartulit ja aedvilju, mis rohkem pinda n6udsid. Nii olidki kartul

ja aedvili, hiljem ka 6unad, laste toidulaual tasuta. See oli sel ajal suur asi. (6)

VSimumeestega oli vaidlemist, sest nende arvates kool ja tootmine ei sobivat kokku. Kui tuli

1960-ndate aastate algul keskkoolidesse tootmis6petus, siis sai kool kiita selle eest, et

praktikabaas oli omast kiiest olemas. (6)



1960-l963.aastal oli tootmis6petuse dpetajaks Vilma Piirg, kes tegeles ka aiandusega. Tema

ajal t?iiendati ka dunaaeda. Noorte Ounapuudega olevat olnud tdsist muret, sest jiinesed olid

talvel kohe jaol. Puude tiived ja alumisedfliJ miissitud kiill paberiribadega kinni, kuid siis

sadanud paks lumi maha ja jtinesed ulatunud ikkagi 6unapuid kahjustama.(6.)

Kooliaeda ja abimajandit hariti hobusteg4 neid oli kaks. Tootmisdpetuse ja traktori tulekuga

jAi Uks hobune ning torile v6eti hobusemehe ja traktoristin a Jaannaidna. to)

Suur osa kooliaia t66st jiii aiajthataja Ulo Raja (1963-1963.a) ja tootmisdpetuse dpetaja

Peeter Relli 6lgadele: kiilmkasvuhoone ehitamine, istikulavade rajamine praeguse purskkaevu

kohale ja kdetava kasvuhoone kapitaalremont. (/d)

Abimajandi pOllud olid liigniiskuse vastu kraavitatud nagu kdik Viindra kandi p6llud.

Kooliaeda ei olnud vdimalik kraavitada, seepiirast tuli m6te ehitada aeda kuivendusdrenaa-{.

MTJ(masina-traktori jaam) kaevas kraavid ja pani drenaaZitorud. Siis aga tekkis omakorda

m6te panna kraavidesse ka niisutustorud, et kergendada kastmist. Oli sel ajal Vtindras tiks

kuldsete kEitega mees - Mesi, Richard, kes selle tri6 iira tegi. Aeda paigutati suur paak, kuhu

koolimajast vesi pumbati. Paagi all oli pump, mille sisse ltilitamisel vesi vihmutina peenraid

kastis. (6)

Direktor Kaljo Pildile tuli meelde veel iiks ehitis. Varem oli kasvuhoonel plekk-korsten, mis

liiks vahel viiga kiilmaks ja ptiikese kiies viiga kuumaks, ning kasvuhoone ahi tdmbas halvasti,

ajas suitsu sisse, kahjustas taimi ja seal t66tavaid inimesi. Otsustati kivist korsten laduda, mis

praegugi piisti on.(6)

Tootmisdpetust anti kahele grupile. Uhed dppisid aiandust ja agtonoomiat, teised

traktoristideks-kombaineriteks. P6hilise t<i<i tegid aias iira dpilased. Peeter Rell mdletas tihte

juhtumit, kus lapsed pidid kartuleid maha panema. Maa oli ktill ette valmistatud, aga vaod

sisse ajamata. Peeter Rell p6rirdus siis direktor Kaljo Pildi poole, etta selle t66 iira teeks, kuna

teised dpetajad olid tundides. Natuke mdelnud, ajas direktor t66riided selga ja vaod sisse. T<i6

sai tehtud.(10)

Nagu noorte inimeste asi ikka, tuli ette ka dpetajate hulgas nalja tegemist. Uks Peeter Relli

lugu oli jiirgmine: ,,Ulol kasvasid ilusad tomatid. Poolpunased tomatid pani ta keskmisele

taimeriiulile ktipsema. Kasvuhoone pandi lukku. Jiirgmisel piieval titles Ulo, et vargad on

kiiinud ja 2 kdige ilusamat tomatit on kadunud. Kiisisin, et kas jiilgi on nfia ja kas lukk on

terve. Tegelikult oli see minu ja Miil, Jaani t<ici. Kasvuhoone nurgast oli iihel klaasil viiike

kolmnurk viiljas. TOin tri66petuse majast pika peenikese kepi, mille otsast panin naela risti

Hbi. Ongitsesin sellega kaks tomatit viilja. Ulo oli hEimmingus, kuna varaste;f,1olnud jdlgegi.

Jiirgmisel hommikul oli iiks tomat jiille kadunud. Soovitasime Miili Jaanigidfddseks valvama



jitiida. Ometigi oli hommikuks veel tiks tomat kadunud. Kui me pettuse iiles tunnistasime, sai

Ulo tulivihaseks ja iitles, et kolm kuud ta enam meiega ei riitigi, aga kolmest kuust sai kolm

piieva.(10)

Aastail 1968-1971 oli kooliaia juhatajaks bioloogia6petaja Aili Raba. Aias kasvatati palju

juurvilju, rabarberit, vaarikaid ja maasikaid. Ounaaed oli ttiies kandejdus ja marjapdOsaid oli

palju.

Opetaja Reet Eesmiie miiletab kooliaeda k6ige paremini 1971.aastast alates, kui ta tuli kooli

bioloogia6petajaks ja m?iiirati ka kooliaia juhatajaks(1971-1992). Kasvuhooneaednikuna

t66,tas l97l.a. kuni 1981. aasta siigiseni Irene Ptiiel, kes oli kooli majandusjuhataja kohalt

pensionile l?iinud ja jiitkas t66d aednikuna. R. Eesmiie miiletab teda vtiga t<i<ika ja n6udliku

naisena. Sellest ajast meenus ka, et alatihti oli kasvuhoones kevadel htida ktittepuudega. Toodi

iiks hunnik kasvuhoonele nii liihedale kui pehme iimbrus seda vdimaldas ja aiajuhataja pidi

aitana need kiitteruumi viia. Tuli Opilased appi vdtta ja puud sisse tarida. Hirmuga mdtles

dpetaja alati, et mida ta teeb siis, kui poisid vastu hakkavad v6i tildse keelduvad. Kujutlustes

kangastus, et iitlevad: ,,Vea ise kui tahad!" Vedasin tdepoolest puid koos poistega ja kunagi

keegi koolipoistest ei keeldunud t6<ist, lisas R. Eesmiie.(3)

Irene Piiieli jrirel tuli kasvuhooneaednikuks Vilma Jtirisson, kes t66tas aias aastatel 1982-

1e84.i3)

Aiajuhataja ja bioloogia-ipetaja Reet Eesmiie meenutas oma ettekandes kooliaia 80.

aastap2ieva puhul, et tema tegi nii Irene kui Vilma ajal ja edasipidigi aianduse Opilastega

varakevadel kasvuhoones aianduse praktilise tunde (seemnete ktlvamine ja pikeerimine) ning

koostri<i sujus. Aasta jooksul dpetas ta ka tootmisdpetuse erialana aiandust. See jagunes

kolmeks kursuseks:

kd<igiviljandus

puuviljandus

iluaiandus

Kahel keSkkooliaastal tuli aianduse riihma Opilastel teha veel kummalgi aastal 60 tundi

Oppepraktikat. See t2ihendas kiimmet kuuetunnist piieva. Siis t66tati aias kella kaheksast

kaheni. Need olid pingelised tcidpAevad ja probleeme oli igasuguseid, hiljem on vilistlased

korduvalt kinnitanud, et said eluks vajalikke oskusi. Mitmel korral (1982,1986, 1988) osaleti

dpilastega edukalt aianduse kutsevdistlustel Riipinas. Uhel aastal tuli meie 6pilane Aime

Jtirisson isegi v6itjate hulka. Tal tuli seal aja peale taimi pikeerida, dunapuid pookida ja

vOistelda aian66ri kerimises. Lisaks kdigele oli ka teoreetiline voor.(3)

1)

2)

3)
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Kaheksakiimnendatel aastatel ptilvis Viindra kooliaed vabariigis korduvalt tfielepanu ja

Opetaja R.Eesmiied kutsuti vaabriiklikele aiajuhatajate seminaridele sageli oma kogemusi

edasi andma.

T?ihelepanu ulastus Eesti piiridest viiljagi. Aiajuhataja miiletamist mdtida osales Viindra

kooliaed kolmel korral Moskva Rahvamajanduse Saavutuste Niiitusel. Sellest ajast on

R.Eesmiiel alles 16.06 .1987.a.viilja antud rahvamqanduse saavutuste pronksmedal.p,)

Moskvas niiitusel osalemine tiihendas seda,et kooliaiast tuli kaasa v6tta kSikv6imalikke

aiasaadusi: juurvilju, pottidesse istutatud ilu- ja maitsetaimi. Viindras pakiti aiasaadused

kastidesse ja rongiga s6ideti Tallinnast Moskvasse.

Aiajuhataja meenutab, et tihel aastal oli aias nii suur k6rvits, et ei mahtunud koos kastiga

Tallinnas vaguniuksest sisse. Vagunisaataja lahkel soovitusel lammutati kast sealsamas lahti

ja k6rvits jiitkas reisi Moskva suunas. Ntiitusel oldi kohal tavaliselt viis p6eva ja selle aja

jooksul hoolitseti, et viiljapandu ilus ja ahvatlev valja naeks.(3)

Oma aiajuhataja todaastate algusest miiletab R.Eesmiie veel seda, et kooliaeda rajati

piisilillede kollektsioon. Alustuseks toodi lilli Pollist, hiljem muretses aiajuhataja tiiiendust

kollektsioonile aiandushuviliste inimestega taimi vahetades. Aiajuhataja mdletarrist mtitida

iiratasid mitmed sellal veihetu#ud [igid vrindralastes huvi ja riindasid nii ffi ka

koduaedadesse. Kui mdnel dpilasel tekkis huvi ptisililli ka oma aeda saada, siis leiti v6imalus

taimi ka dpilastele jagada.

Nii hakkasid V?indras levinerna mitmed huvitavad piisililled: kdrreliselehine iiris,

moosesepSdsas, jaapani tilare jt. (3)

Direktor Olga Kiingsep'a (1972-1959.a.) poolt oli kooliaed ja iimbrus hoolega hoitud ja

heakorrastamise kaunist traditsiooni tuli jiitkata.
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lll ptk. Kooliaia ja -timbruse arendamine 1990-ndatel
aastatel

1989.a. augustist sai Viindra Keskkooli direktbriks Avo Juss (1959-1997.a). Uus direktor oli

Viindra kooli vilistlane, kohalik inimene, kes oli huvitatud kooli igakiilgsest arendamisest,

traditsioonide hoidmisest ning sealhulgas kooliaia ja kogu kooli timbruse kujundamisest.

1990.a. juunis asus aednikuna t6ole Rtipina Aiandustehnikumi ldpetanud

pdllumajandusspetsialist Tiiu Kont. Eelnevalt oli aednikuks 6p. Virve Andrekson (1985-

1990.a.). Aedniku abilisena t66tas aianduse eriharidusega Tiia Lepla. Kooliaia t6od suunas

bioloogiadpetaja Reet Eesmiie. 1992.a. kaotati aiajuhataja ametikoht ning tiinaseni t6,otab

aednikuna Tiiu Kont.(4)

Eesti Vabariigi algusaastad n6udsid siiiistlikku majandamist, sest paljudel lastevanematel oli

raskusi laste toiduraha maksmisega. 198911990. Oppeaastal 6ppis Viindra Keskkoolis 740

6pilast, kellest umbes 2\%-25%-le kiiis koolilduna maksumus iile jdu. Tekkinud olukonas

pidas direktor vajalikuks kooliaed4 mis oli tollal suuresti orienteeritud iluaiandusele, taas

tootma panna. Nii asuti kooliaia toel katma laste koolilauda.(4)

Kooliaia arendamiseks tuli hankida raha tomati-, kurgi-, kapsa- ja lilletaimede miiiigist

maikuu alguses toimuval Viindra laadal. Seejtirel oli viindralastel vdimalus kiiia endiselt kooli

kasvuhoones taimi ostmas. Taimede mtitigist saadud tulu (1994.a. - 11 tuhat krooni; 1995.a.

17 tuhat krooni) kasutati kooliaia t<iririistade uuendamiseks ja ttidtajatele t66tasu

maksmiseks.(4)

Tollane Viindra kooliaed kujunes iilesehituselt iiheks vabariigi terviklikumaks. Kooliaia

pindala oli 2 ha. Aias oli 120 m2 suurune kahepoolne truubikiittega lavakasvuhoone, 60 m2

ktilmlavasid ja tddriistakuur. Kooliaia kasvupind oli jaotatud jiirgmisteks osadeks:

- kartuli- ja juurviljamaa (3 viilja);

- 6unaaed;

- maiaaed (aedmaasikad, arooniad, mustsdstrad, punased sdstrad, kultuurpihlakad ja

ebakiidooniad);

- suvelillede osakond;

- piisilillede ja sibullillede kollektsioon;

- kiviktaimla;
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- paljundusosakond.

Koolil oli pSllumaade harimiseks kasutada masinapark: T-16M, Belarus ratastraktorid T-

40AN ja MTZ-80 ning roomiktraktor DT-74. Majandusotstarbeks oli veoauto GAZ53 ja

s6iduauto Volga. 1992.a. novembris sai koolile toiduainete vedamiseks ostetud kaubikust

Moskvit5. Masinapargi valdajaks oli toodpetuse 6petaja Jaak Tarre, kes tegi iira k6ik

mehhaniseerimisalased tood kooliaias.(4)

l99l.a. lammutati poeglaste vana too6petuse maja ning poiste t666petuse tunnid viidi kibi

kevadel ja si.igisel aias. Nii kestis see 1996.a siigiseni. See aeg oli poistele tSeliseks

katsumuseks. Siigisel vdeti kartul iiles, sorteeriti ja viidi keldrisse. Kartulivdtmisele jtirgnes

sciogipeedi koristamine, seejiirel toimus porgandite koristamine ja kdige lOpuks kapsaste

v6tmine. Peale saagi koristamist algas lavadest iimbritega vana mulla viiljavedu. Ktillaltki

mahukas toci oli stigislehtede riisumine ja iiravedu. Kevadt<iod algasid aprillis vanade

dunapuude harvendamise j a noorendami se ga. (5 )

Jaak Tarre juhendamisel laabusid aiat6<id poistega hiisti, Kui aias oli sel ajal midagi, mis

kdlbas suhu panna, siis s6id poisid k6ike suure m6nuga. Tavaliselt aednik lausa hoolitses selle

eest, et tal oleks poistele ka midagi pakkuda. (3)

Tiiu Kont awab, et selliseid to66petuse tunde pole olnud teistes Eestimaa koolides vist ktill.

1997 .a. valmis uus t<io6petuse hoone ja sellest ajast alates tunde enam aias liibi ei viidud.(5)

Suvised aiatdod tehti iira Spilaste abiga suvevaheajal praktika korras. Kooli dppekava kohaselt

tehti esmatutvus aiatoodega 2.-4. klassini, mil tuli igal 6pilasel suvel aiat<i<id teha 3 piieva a'

3 tundi. 5.-8. klassini aga 5 piieva a' 4 tundi. Keskkooli osas oli pdllumajandusest huvitatud

6pilastel vdimalus vabaainete arvel valida k<idgiviljanduse, puuviljanduse ja iluaianduse

kursusi.Noormehed6ppisidvalikainenaauto-jatraktori6petust.(4) ;'",,r,'.'.i-' ':,' r' :. ,),

.':'i-'
1992.a. l6petas kool koost66 Viindra Tarbijate Kooperatiiviga ja sooklapersonali tilesandeks

sai aiasaaduste sissetegemine: mooside keetmine, Sunamahla pressimine, tomati- ja

kurgikonservide valmistamine. Niiiidsest kasutati soogilaual ainult oma kooliaias kasvatatud

kartulit, kapsast, peeti, porgandit ja kaalikat.(5)

2000.aastaks tuli hakata tarbeaeda viihendama, sest koolil oli odavam hankida toiduaineid

tootjate kiiest. Sookla ei tegelenud enam aiasaaduste sissetegemisega.(5)

Direktor Avo Jussi eestvedamisel algasid kooli timbruse ja -aia arendamiseks suured

timberkorraldused.

Algas abihoonete ehitamine ja renoveerimine:

o 1990.aastal ehitas Viindra REV uue n6uetele vastava juur- ja puuviljahoidla.
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o l99l.a. l8.aprilli 66sel tabas kooli 6nnetus: p6lengus hiivis kasvuhoone, mis

renoveeriti REV-i poolt.

o 1996.a. paigaldas AS KERM puitkilpidest t<idriistakuuri.(4)

Kooliiimbruse iimberkorraldamisel asuti Avo Jussi aJal dendropargi korrastamisele,

tammeallee rajamisele, dunapuuaia likvideerimisele, lipuviiljaku kujundamisele ja uue kunsti-

ja tcid6petusemaja ehitamisele:

o Koolimaja iimbritsev liigirikas park vajas jiirjekindlat hooldust: 6pilaste ja 6petajate

tihise to<ina harvendati p66said, vdeti maha 5-6 paplit. Jiitkus niinimetatud 6petajate

allee pikendamine, see oli 1970-ndatel aastatel 6petajate poolt istutatud kaskede allee,

millele istutasid lisa uued Spetajad. Seejiirel istutas ka iga klass oma kase allee

jiitkuks.

o l.augustil 1992.a., kooli 70-ndal juubelil istutasid vilistlased koolitee iiiirde

vilistlasparki 3 tamme stimboliseerimaks Eesti Vabariigi, ndukogude okupatsiooni ja

taasiseseisvunud Eesti ajal kooli ldpetanud 6pilasi.

o l.septembrist 1995.a. kandis kool taas Viindra Giimnaasiumi nime. Kuna tammed on

igip6lise kestvuse siimboli5, siis rajati 1996.a. kevadel kooli tiinava 2iiirde tammeallee,

et kunagi aastate piirast oleks uhke tulla kooli mocida tammedest palistatud puiesteed.

o 1995.a. kevadel algas vanade metsistunud Sunapuude maha l6ikamine endise

lasketiiru ja abimajandi eluhoone vahel. Ounaaia asemele jiii muruviiljak Viindra ujula

tarvis.(4)

o Kooli lipuviiljakule istutatud 3 nulgu tiihistavad Opilaste. dpetajate ja lapsevanemate

koostocid.

Vabariigi kauneim kooliaed 90-ndatel aastatel

1995.a. kiiivitas Arno Tali Sihtkapital noorte kooliaias t66tamise innustamiseks vdistluse

,,Tootsi peenaroo.

o 1995.a. saavutas Viindra Keskkooli kooliaed tilekaaluka v6iduiabariigis esikoht.

Auhinnaks saadi tiks IBM arvuti. Olgu miirgitud, et 1995.a. osales ,,Tootsi peenrao'

konkursil 57 kooli.
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o 1996.a. v6istlusest osavdtt tdi taas peaauhinna meie koolile, lisaks sai kool veel 2 IBM

arvutit.(4)

o 1998.a. tuli peaauhind, milleks oli reis Hollandisse. Hollandisse sditsid aednik Tiiu

Kont ja Katri Jiirimiie - parim 6pilane aiatotidel.(5)
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lV ptk. Kooliaed viimasel aastakUmne!

Iluaia kuiundamine

2000.a. tuli kooli direktoriks Heinrich Jiirna (2000.a.-2005.a.). Sel ajal hakati rohkem r6hku

panema iluaia viilj aarendamisele, tarbeaeda vtihendati

6ppen6ukogu otsusega on viihendatud ka Opilaste suvist aiat66d: 2.-4. klassini teevad

6pilased suve jooksul 3 aiat66 piieva 3 tundi piievas a' 45 minutit, see on iile 2 tunni; 5.-8'

klassini teevad 6pilased suve jooksul 15 tdcitundi 5 piieva jooksul ning l. ja 2. kursus 22 tundi

viie ptieva jooksul.

Kui aastaid oli kasutatud iluaias katselappide meetodit, siis aednik Kont, Tiiule tundus, et

iluaed tuleb iimber kujundada huvitavamaks ja kaunimaks, nii et lapsed dpiksid rohkem enda

iimber ilu niigema ja hindama.

Tiiu Kont oli tiiiendanud end 1gg5-lgg6.a. Jaak Tomsoni Lilleseadestuudios ja 1999.a. oli ta

l6petanud Taivo pilleri lilleseadekursuse edasijdudnutele. Lisaks 1998.a. Hollandis viibides

oli ta tuwunud sealse iluaianduse ja lillekasvatusega.(5)

Nii kiipses m6te kavandada iluaed timber tervikuna:

o 1995. aastal sai osa iluaiast kavandatudki eesti rahvariide v66kirjas. Jiirgmisel aastal

seda tiiiendati.

o 1997.a. moodustati iluaeda lilledest vikerkaar, mida tiiiendati jtirgmisel aastal.

Aedniku pohimdtteks oli, et tikski muster ei korduks iile kahe aasta.

o 1999.a. sai kavandatud p2iikesepeenar. Selle planeerimine v6ttis viiga palju aega, sest

tuli arvestada lillede kdrguse, viirvide, 6ite ja lehtede kuju ning suuruse ja

Oitsemisajaga' 
[*tokk*/seo.o 2002.u sai iluaed rajatud b;itiffiiif,if'fooopetuse maja juurde istutati lisaks suur

piisilillede peenar.

o 2004.a. kevadel alustati aeda viilidppe,klassi rajamist, mille initsiaatoriks oli direktor

Heinrich Jtima. Kuna samal aastal tiihistati kooliaia S0juubelit, osteti purskkaev.

purskkaevu projekteeris, valmistas ja paigaldas Skulptuurikoda Harju maakonnast.(5)

ZT.augtstijuubelipidustustel toimus purskkaevu ja vtiliOppe klassi avamine.(9)

Et vtili6ppeklassis on v6imalik edukalt liibi'viia tunde, tdestas 6p.Andrekson juba aastaid

tagasi, siis kui viilisklassist veel ei unistatudki. Tema suurepiirase aias labi viidud tunni kohta

kirjutatud kirjand on lisatud t66le.(2)
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T u I ev i ku p I aa n i dest j a nen de teostu misesf.

2005.a. asus Vtindra Giimnaasiumi direktori a'metikohale Peeter Putk, kes on oma eesmzirgiks

vOtnud igati toetada kooliaia ja -timbruse edasi arendamist.

Tiinu direktori toetusele sai 2005.a. alustatud kiviktaimla timberkujundamist, millega j6uti

lSpule 2006.a. siigiseks.

2007.a. kevadel on plaanis istutada 20 noorl 6unapuud. Uue dunaia rajamisel l[htus direktor

p6himdttest, et lapsed saaksid oma kooliaia 6unu stitia suvel ja siigisel. Kuna paljudel peredel

ei ole oma aeda, siis on plaanis istutada ainult suve- ja siigissorte. Samuti on kavas marjaaia

tiiiendamine uute sortidega. i .r,\

2006.a. suvel alustati uue puhkeala loomist aias. Pdhitdod sai tehtud suvel: maa-ala

planeeritud ja dpilaste abiga korrastatud. Plaanis on sisustada puhkenurk pinkide ja

l6kkeplatsiga ning rajad,asinna viivad teed. ia-)

Kuna kool tiihistab 4.augustll2OO7.a. oma 85 juubelit vilistlaste kokkutulekuga, siis on loota

selleks ajaks uue puhkenurga valmimist ning Jiirgensteni ausamba juurde roosipeenra

kujundamist. i.i')

Iga stidamega tehtud too juurde kiiivad ka unistused. Direktor Avo Juss soovis niiha kooli taga

oleval haljasalal ujulat Viindra rahva jaoks.( +')

Opetaja Eesmiie unistuseks on olnud kooli lahedal oleva meilestus-pargi veesilmale ehfiada",", '

"algdl 
silla,mille juurest langeksid vette h6bepajuoksad nii, et sellest saaks iiks romantiline

paik noorte jaoks. i ii
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Kokkuv6te

Viindra kooliaed on kestnud i.ile kaheksaktimne aasta. Selle aja jooksul on Spilased ja
, L 0i'rl -

vilistlaseditribtanud kasuliku ja kauni aia heaks sadu tuhandeid tootunde. On imetlusviiiime

aiatdotajate ja 6pilaste t6<ikus ja jiirjekindlus oma kooli kaunimaks muutmisel. Ja on, mida

vaadata!

lT.oktoobril kirjutas ajakirjanik Silvi KanoSina,.Piirnu Postimehes" afiikli, mille pealkirjastas

,,Eesti ilusaim kooliaed on Vdndras.". Sellest ajast on aed muutunud veel kaunimaks.

Vilistlased, kes suveti jalutavad vaikse koolimaja iimbruses. imetlevad aia ilu. Vilistlaste

kokkutulekutel ei unusta nad kiilastamast kooliaeda. kus kunagi on tdotanud ise ja praegu

jiitkavad seda t66d nende lapsed.

Yaatamata kooliaianduse pikaaegsele traditsioonile. on kooliaedade arv Eestis ja P2irnumaal

niiidanud jiirjepidevat langustrendi. Peab t6dema. et 2006l2007.6ppeaastaks on Piirnumaale

jiiiinud vaid 8 kooliaeda.(4)

Ka Viindra Giimnaasiumi kooliaed on elanud iile erinevaid aegu, kuid ta on jiiiinud Opilastele

to<i ja esteetilise kasvatuse kohaks. Viindra kooli direktorid Kaljo Pilt, Olga Kiingsepp, Avo

Juss, Heinrich Jiima ja Peeter Putk on sihikindlalt toetanud kooliiimbruse ja -aia arendamist.

Mitmed unistused on jiiiinud veel tiiitumata. Viindra Gtimnaasiumi S5juubeliks saab olema

kooliaed ja -timbrus koolile ehteks.
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