
Siia kooli tulin 3. veebruaril 2014 aastal. 
Kõige esimene mälestus Kullamaast on 
see, et kui tahtsin tulla direktoriga rääkima, 
siis parasjagu toimus siin öökool. See oli 
nagu märk, et igav ja tavaline elu mind siin 
koolis küll ei oota. Enne Kullamaale tule-
mist uurisin põhjalikult Kullamaa Kesk-
kooli 9. klassi pilti ja mõtlesin: „Ma ei julge 
sinna klassi minna“. Selles klassis tundus 
hästi palju ülbeid nägusid olevat. Aga kui 
ma oma tolleaegse klassijuhataja Reet Prii-
mäega rääkisin, siis ta rahustas mind ja üt-
les, et see klass on väga kokkuhoidev ja 
nad võtavad kõik uued õpilased soojalt 
vastu. Pean tunnistama, et nii see oligi. 
Juba peale esimest tundi tuli mulle kümme-
kond sõbrakutset Facebook’i, klassi- ja 
koolikaaslased uurisid, et miks ma ikka siia kooli tulin, 
kus koolis ma ennem käisin, kuidas oskasin siia kooli 
tulla ja nii edasi. Mul oli kerge peavalu nendest küsi-
mustest, sest vastused olid kogu aeg samad: „Tulin siia 
kooli, sest oleks Tallinna koolis oma puudumiste pärast, 
mis olid pidevast haigestumisest tingitud, istuma jäänud. 
Tulin Kadrioru Saksa Gümnaasiumist. Siia kooli tulin 
sellepärast, et mu isa elab Kullametsa külas ja ta soovi-
tas mul õpikeskkonda muuta“. 

Mäletan, et esimesed nädalad olid üldiselt väga rasked. 
Koju minnes istusin ma voodi peal ja hoidsin oma eel-
mise kooli klassipilti käes ja lihtsalt nutsin, sest igatsesin 
oma vanu sõpru. Kuid see igatsus läks üle siis, kui olin 
lõpuks kõik uued sõbrakutsed Facebook-is vastu võt-
nud.  

Elasin kooliellu kiiresti sisse. Kaasa aitas kindlasti ka 
see, et hakkasin kohe kõigis üritustes osalema. Üritus-
test kõige meeldejäävam on „Tantsud ja laulud tähtede-
ga“, see oli lihtsalt võrratu, kahtlen, kas sellist üritust on 
üldse võimalik ületada, see oli lihtsalt super. Samuti 
meeldis mulle tantsida neidude tantsurühmas. 

Oma klassi ja klassijuhataja Riina Gildeniga oleme kor-
raldanud vägevaid üritusi, et siiani tõuseb kananahk 
ihule. Näiteks „Me armastame Eestit“, see üritus oli 
lihtsalt kullahinda väärt. „Kooliball“, see üritus oli ka 
väga meeldejääv, sest sealt sai midagi ilusat alguse, kes 
teab, see teab. Viimasena meenub „Koolpulm“ ,mis oli 
nagu pärispulm ja muidugi krooniti mind ja Margot 
tulevaseks pruutpaariks.  

Alatihti, kui on mingi sündmus tulemas otsitakse mind 
ülesse ja palutakse mul teha kõne. Esimese kõne tegin 
24. veebruariks, kandsin selle ette aktusel, mis oli pü-
hendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale. Mäletan, et õpe-
taja Ervin Rannik kiitis mu ilusat kõne. Mulle tohutult 
meeldisid need kiidusõnad ja selle tõttu tegin järgmine 

aasta jälle kõne ja esitasin seda ja 
muidugi kiitis Rannik mind jälle.  

Väga rahul olen ma oma uurimis-
tööga, mille tegin 11. klassis, sest 
alustasin selle tegemisega juba 
juulis, kuigi ürituse tähtaeg oli alles 
septembris. Mulle tohutult meel-
dis oma uurimistöö teema 
„Üleeuroopalise spordinädala läbi-
viimine Kullamaa Keskkoolis”. 
Igal päeval oli tegevus teatud klas-
sidele ja need tegevused tekitasid 
minus sellist põnevust, et ma liht-
salt nautisin oma töö tegemist. 
Minu suureks abiliseks oli muidugi 
minu juhendaja Viive Karnau, 
ilma tema abita oleksin ilmselgelt 
hätta jäänud.  

Nüüd, kus olen 12. klassi jõud-
nud, saan aru, et need 3 aastat on 

tohutu kiirusega lennanud, see on müstika, mis kõik 
võib juhtuda selle 3 aasta jooksul. Vahepeal ikka 
mõtlen, et pole need eksamid midagi nii kaugel. Li-
saks eksamitele on tulemas ka meie lõpetamine. 
Kooli kokatädid juba ütlesid, et nad jäävad meid 
teejoodikuid igatsema, sest me joome ikka 2-5 tassi 
kaupa.  

Alati kui lõpetamisele mõtlen, tahab pisar silma tulla, 
kuna Kullamaa kool, Kullamaa küla, üldse terve 
Kullamaa on mulle nii hinge pugenud, et iga kord 
kui Tallinna koju lähen, tekib tunne, et see ei ole 
ikka õige, midagi on puudu. Ning kui Kullamaale 
tagasi jõuan, tunnen kuidas puhtuse lõhn ja rahutun-
ne minu sisse tagasi poeb. See on uskumatu, kuidas 
üks koht saab nii hinge pugeda. Kui tuleb see kurb 
päev, mil ma lõpetan, siis mõtetes võtan absoluutselt 
kõik õpilased, õpetajad, mälestused ja muidugi enda 
võrratud klassikaaslased endaga uude kohta kaasa. 
Parema meelega ei läheks ma üldse siit Kullamaalt 
ära. Seega naudin veel neid viimaseid kuid, nädalaid, 
päevi siin Kullmaa Keskkoolis, sest aega ju kaasa 
võtta ei saa.  

Merle Humal (12.kl) 

Minu Kullamaa 

        Leht 3 



“Aiandus, sõbrad, on peen teadus,” kinni-
tab Mario, kes näeb alati laiemat pilti ja 
vaagib aednikuameti võlusid eelkõige filo-
soofilisest vaatevinklist lähtudes. 

 

L K 4 

Öökool 

Et ratsutamistund niimoodi välja näeb, seda ei 
osanud kolmandikud uneski arvata. Enne tundi 
käis kõva vaidlus, kes saavad kõigepealt hobuse 
selga—kas poisid või tüdrukud—sest tüdrukud 
olid surmkindlad, et Kristiinal on hobune kaa-
sas. Ja nemad juba teavad, sest nad käivad rat-
sutamistrennis ju. 

Jolanda manitses õpilasi hoolima oma 
ümbrusest ja keskkonnast laiemalt. 

Kaisa tegi ühe 
korraliku inime-
seõpetuse tunni., 
kus selgitas laste-
le tervisliku toitu-
mise reegleid. 

Päästeameti tunnid on 
igas öökoolis. Ja alati 
lähevad need ka õpilas-
tele hästi peale, sest seal 
saab palju tarkusi ja ise 
läbi proovida, näiteks 
seda , kui raske on ikka 
päästeametniku riietus. 



 

 

Tere! Kirjutan teile selle öökooli kohta. 

Need olid 8. klassi tunnid ja enam vähem kõik, millest meile räägiti. 

Tuletõrje 

Õpetaja Sveniga rääkisime lõkke tegemise ohtudest, tulekustutitest, tulekahjude tekkest, tulekaju kor-

ral käitumise ABC-st, veekogude ohtudest ja õnnetuste tekkest seal, lõhkekehadest, ning üldiselt mil-

lega päästeametnikud täpsemalt tegelevad ning mis juhtudel helistada tuleks. 

Kutsevalik oli teine tund 

Saime teada, mis erialasid saab õppida Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, tutvustati õppeala-

sid, räägiti kooli õpilaskodust, toitlustusest, transpordist, toetustest ja ka räägiti vabaaja võimalustest. 

Vabandust, kutsevalik oli siiski kolmas  

Aianduses tutvustati Räpina Aianduskooli 

 
Seal on hästi ilusad pargid. Õpetajad on kõigi ideede suhtes hästi vastutulelikud. Õpilased on pidevalt 

õues. Peale tunnis õpitu selgeks saamist tehakse kohe praktiline töö. Hindeid on kerge saada. Ladina-

keelsed taimede nimed on rasked, kuid üleüldine osa on kerge. Tundideks on floristika, tekstiilitöö, 

maastikuehitus ja teised. Praktikale saab minna igaüks, kes soovib. Kool pakub õpilastele töökohti. 

Kõik, mis kooli kohta räägiti, tundus väga hea. Ühiselamu on 25€ kuus. Ühes toas on kaks voodit. 

Üksiktoa saamiseks on vaja maksta topelt. 

 
Mõlemal koolil on ka oma veebileht - vigalattk.ee ning aianduskool.ee  Helju Eliis Nagelman (8.kl) 
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Vot see amet 
veel puudus 
Riinal! 

 

Eriti hea tagasi-
side oli ka nä-
putöö, puutöö 
ja tantsutundi-
de kohta. 

Wiebke sõbrad 
vabatahtlikud 
olid meile nagu 
jõulukingitus.  

Öökool 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009232805445
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009232805445
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009232805445


Maadleja Ardo Arusaar andis intervjuu maadleja Hannes Välisele 

sest" .  

 Üks magusamaid võite olevat olnud 
võit Kreeka maadleja üle, mis tagas 
pääsu 2012. aasta Londoni olümpiale. 
On tulnud ette ka seda, et ränkraske 
treening ei anna oodatud tulemusi, 
aga see on mööduv ning paneb tuge-
vamalt edasi pingutama. 

 Tema suurimateks saavutusteks on 
juunioride klassis Euroopa MV 3. 
koht ja täiskasvanute seas 2012. aasta 
Londoni olümpiamängude 8. koht. 
Eestis on Ardo võitnud täiskasvanute 
Eesti meistritiitli 6 korral.  

Rääkisime Ardoga ka maadluse reegli-
test. Võistluste reegleid on küll aja 
jooksul palju muudetud, kuid on ikka 
jõutud enam vähem samasse kohta, 
kui siis, kui Ardo maadlusega tegele-
ma hakkas.  

Natuke siis reeglitest lähemalt: vastase 
võitmiseks on kreeka-rooma maadlu-
ses vaja 8-punktilist edu või tuleb 
panna vastane seliti ehk seljamatti. 
Õpilastel ja kadettidel on maadlusaeg 
2x2 min ehk kui ei ole suudetud vas-
tast seljamatti panna või võita vastast 
8-punktilises edus enne kahe minuti 
täitumist, siis tuleb maadelda 2 pe-
rioodi, mille vahel on 30 sekundine 
paus. Kui ei ole ka teise aja perioodil 
8-punktilist edu või seljamatti, siis 
võitjaks tuleb see, kellel on rohkem 
punkte. Kõikidel võtetel on kindel 
punktide saamise arv. Võtete eest on 
võimalik saada 2, 4 ja 5 punkti. Juu-

Ardo Arusaar on pärit Vana-
Vigalast. Tegemist on tippsport-
lasega, kes tegeleb kreeka-rooma 
maadlusega. Tema esimeseks 
treeneriks oli Olev Nisumaa 
ning veel on tal olnud koostöö 
Henn Põllustega. Hetkel on 
treeneriteks Ivar Kotkas ja Igor 
Bugay. Olev Nisumaa koos Har-
ri Koidustega rajasid 1999. aas-
tal maadlusklubi Juhan, ning 
sellest ajast saadik on Eesti 
võistlustel võistelnud Arusaar 
MK Juhani klubi nime all. Tun-
tumad maadlejad maadlusklubist 
Juhan on Valeri Nikitin (OM 4. 
koht 2000. a), Tarvi Thomberg 
(OM 19. koht 2004. a), Heiki 
Nabi (OM 2. koht 2012. a). 

 Ardo alustas maadlusega tegele-
mist 7-aastaselt. Maadlustrenni 
kutsus teda aasta noorem poiss 
Maarjo Rego. Maarjo ise ei jät-
kanud maadlusega, küll aga elab 
kaasa Ardo tegemistele  

Kas sa mäletad oma esimest 
võistlust, Ardo?  "Arvatavasti 
oli esimene võistlus 1996. aastal, 
klubi korraldatud võistlus nime-
ga "Vigala Matt" ning võistlus-
telt tuli vastu võtta kahjuks kaks 
kaotust, aga mul on hea meel, et 
ma saan meenutada oma esimest 
võistlust läbi olemasoleva video-
materjali, mille filmis üles esime-
ne treener Olev”. 

 Trennis oli Arusaarel treening-
partneriks hea sõber Vahur All-
veer. Vahur ise enam ei maadle, 
aga jälgib pingsalt, kuidas sõbral 
võistlustel läheb.  

 Ardole meeldib maadluse juu-
res see, et see spordiala on väga 
mitmekesine ja huvitav. Seal on 
erinevad vastased, võtted, kait-
sed ja vastuvõtted. Maadlus ja 
igasugune üldfüüsiline treening 
tagab selle, et elus saab kergemi-
ni hakkama.  

 Mis on olnud kõige huvita-
vam koht, kus oled maadle-
mas käinud?  "Võisteldes maa-
ilmas eripaigus ning näinud eri-
nevaid paikasid, siis kõige huvi-
tavam koht on olnud Hiina - 
Peking, kuna kultuur on hoopis 
teistsugune meile harjumuspära-

niorite ja täiskasvanute vanuse-
klassis on samad reeglid, kuid 
maadluse ajaks on 2x3 min. 

Maadlus on andnud Ardole ene-
sekindlust, palju kogemusi elus 
toime tulemiseks, on saanud palju 
reisida, juurde on tulnud häid 
tuttavaid ja sõpru ning selgemaks 
on saanud võõrkeeled. Ardo mee-
lest on kõige tähtsamateks maad-
leja omadusteks: suur tahe, töö-
kus ja tugev närv. Maadlema mo-
tiveerib teda tahe ennast proovile 
panna ja ületada ennast. Kui 
võistlustel matile peab minema, 
siis on enne alati väike närv sees, 
aga kui lähed vastasega juba kon-
takti, siis pole enam närvi sees, 
vaid tuleb tunnetada vastast ja 
õigel hetkel teha võte, siis võidad-
ki matši.  

 Mis oleks sinu soovitus neile, 
kes alles plaanivad alustada 
maadlusega? “Soovitaksin neil 
varuda kannatust, sest võidud ei 
pruugi alguses kohe tulema haka-
ta, seda võin omast kogemusest 
öelda”. 

Hannes Välis (10. kl) 

 

Ardo Arusaar  teel järjekordsele võistlusele 

Üleskutse kõigile spordiga 

tegelevatele õpilastele! 

 
Palun kirjutage ajalehele artikli-

kene oma lemmiksportlasest 

või tehke intervjuu temaga, 

kasvõi nutitelefoni abil, kui 

näost näkku suhelda pole või-

malik. 


