
Viimaste lõpetajate viimane koolipäev Türi
Põhikooli hoones

On 12.aprill 2019 - ametlikult viimane koolipäev Türi Põhikooli vanas hoones.
Olen  tulnud  algklasside  maja  juurde,  et  vaadata,  mida  teevad  selle  maja
viimased lõpetajad ehk 8. lend. 
Õues on külm ja jäine tuul. Lõpetajatel on tutipidu ning kõigil on seljas seelikud
ja lühikesed püksid. Olenemata ilmast on kõik väga lõbusad ja lärmakad. Kuid
on näha, et kõigil on väga külm sellise ilmaga õues olla. Nad hakkavad puud
istutama. Kõik kogunevad suurde ringi ning mõned poisid võtavad kätte labida
ja hakkavad kaevama. Meeleolu on hea ja lõbus. Tuutuutatakse viledega. Kui
puu saab istutatud, liiguvad nad edasi Põhikooli hoone juurde. 
Tunnen ennast nagu jälitaja. Kõnnin neil järel ja vaatan, kes mida teeb.
Oleme  jõudnud  põhikooli  ette.  Ootamatult  saan  sahmaka  vett kellegi
veepüssist. Algamas on kallitants.  Peaaegu kõik võtavad sellest osa, on vaid
mõni poiss, kes kaasa ei tantsi. Kõlab muusika ja kõik hakkavad tantsima. Kõigil
on naeratus suul. Tehti viimane kalli ja kõik karjuvad.



Liigutakse lõpuks sooja koolimajja, kuid kahjuks ei ole enam seal soe kauaks.
Algab  kohutav  veesõda.  Hetkega  on  terve  kool  läbimärg.  Kõik  jooksevad
mööda koridore.  Mind on pritsitud läbimärjaks.  Ma lausa tilgun.  Kohutavalt
külm on. Ja nii see jätkub, iga kord, kui mõni poiss veepüssiga mööda läheb,
saan sahmaka vett. Ka mu töö on läbimärg ja pool teksti on laiali läinud. 

Kõik  vettib.  Koristaja  käib  mööda koridore  ringi  ja  üritab põranda kuivana
hoida.  Tehakse  pilte,  karjutakse  ja  visatakse  veepomme.  Direktor  keelab
pritsimise koolis sees ära, sest kõik põrandad, aknad, uksed ja laed tilguvad
vett. Kuid mõni poiss sellest kinni ei pea ning jätkab veesõda. Mööda koolimaja
on  võimatu  liikuda  ilma  märjaks  saamata.  See  on  kohutav,  mis  toimub.
Õpetajatele see kohe üldse ei  meeldi.  Mõned tutipeolised saavad õpetajate
käest riielda, kes direktori sõnadest kinni ei pea. Koolis on korralagedus, kuid
tutipeolistel on lõbus tuju.



Käisin küsisin ka ühelt õpilaselt ja õpetajalt, kuidas nad suhtuvad sellesse, et
täna  on  Türi  Põhikooli  hoones  viimane  päev.  Tean,  et  paljud  õpilased  on
kurvad, et kool ära lammutatakse, kuid missugused on  emotsioonid?
Õpetaja vastus oli selline: ,,Kuidas mina ikka suhtun. Tore, et ehitatakse uus
koolimaja. Mul ei ole kahju, maja on maja, kivid ei ole olulised, tähtis on sisu.“
Ka ühe lõpetaja  vastus:  ,,Olen samamoodi kurb,  aga samas uhke,  et  oleme
viimased lõpetajad selles koolimajas. Pigem õnnelik kui kurb“.
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