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2. Mälestused Sõjaväe Tehnikakoolist
(III lend, 1938–1940)

VOLDEMAR ISSAKO

  ■  

Sõjaväe Tehnikakooli klasside ülemad (vasakult): kpt A. Kandre, kpt L. Rannit, kpt
R. Jõuram (kooli ülema käsundusohvitser), kpt V. Villemson, kpt V. Issako, kpt
P. Kommusar

Kui mul pärast 40-aastast vaheaega tuleb meelde tuletada sündmuseid ja
meeleolusid tollest Sõjaväe Tehnikakoolis veedetud ajast, siis tundub, et on
tegemist ühe tuhmi ja õilsa unenäo kirjeldamisega. Sellest kahvatust näge-
musest sooviks meeleldi unustada lõpuosa, mis kuulub kuritegude registris-
se, teostatud meie kodumaa ja rahva vastu.

Niisiis juhtus, et ma pärast 11-aastast teenistust läksin l. septembril 1938.
aastal sidepataljonist Tondile Sv Tehnikakooli sel sügisel ellukutsutud elek-
trotehnikaklassi ülema kohustetäitjaks. Samal ajal kohtusin kapten Paul
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Kommusart, kes sai samal aastal moodustatud motomehaanikaklassi üle-
maks. Rõõmustaval kombel asus kool esimeses, s.o kõige linnapoolsemas
plokis, ümbritsetuna Tondi rajooni ilusaima hoolitsetud pargiga. Hoone oli
mulle kõigiti tuttav, sest ka minu väljaõpe toimus siin.

Sisseastumiskatsed olid läbitud. Minu klassi õpilasi oli 20 ringis, kõik
tõsised tehnilise huviga poisid. Arvan, et enamikul neist olid samalaadsed
motiivid kui mul enesel kunagi – saada riigi kulul tehniline haridus.

Töö koolis käis kui masinavärk. Klassiülemal tundusid olevat rohkem
vaatleja ülesanded, vähemalt esialgu. Selle eest olid kursuse- ja klassivane-
matel kooli üldises mehhanismis täita vastutusrikkad ülesanded. Püüdsin
võimalust mööda külastada loenguid, et õpilastega tutvuda ja et ka ise oma
teadmisi “üles soojendada” ja midagi juurde õppida. Üldine õppetegevus ja
siseelu käis suurepäraselt klassiülema juuresolekuta, kui tal polnud otsest
korraldavat või juhtivat ülesannet. Kõrvalülesanded viisid klassiülema sageli
kooli piirkonnast väljapoole, nagu korrapidamised, komisjonid, kohtu koos-
seisu kuulumine, õppetegevus väljaspool jne.

Õppetegevuses pole mulle meelde jäänud ühtegi koerustükki ega kellegi
ebakorrektset käitumist. Lektori-professori ja õpilaste sõbraliku vahekorra
kohta on mul meeles üks väikene pikantne juhtum. Motomehaanikaklassi
õpilane lpn E. Kiisk oli andekas joonistaja, eriti karikatuuride alal. Ühel
hommikul oli esimene loeng prof E. Einbergil. Lpn E. Kiisk oli meisterda-
nud tahvlile kolm hiiglaslikku profiili: professori tabavas ümaras kehastuses,
assistendi omapärases, veidi kandilises väljaandes ja autori enese. Põnevuse-
ga oodati professori reageerimist. Sisse tulles vaatles ta tükk aega kunstiteost
ja ütles siis muigavalt naeratades: “Kohe on näha, kes on professor, kes
assistent.” Kahju, et lpn E. Kiiskil tuli hiljem nooruse ülemeelikuses tehtud
koerustüki pärast koolist lahkuda. Tema vend lpn H. Kiisk oli elektrotehni-
kaklassis kuni lõpuni ja ohverdas oma elu kodumaad kaitstes 1944. a.

Klassiülemana tuli teatavasti juhtida riviõppust ja olla õppejõuks üld-
praktilistel töödel. On meeles üks omapärane vahelejäämise episood, mis
juhtus Rahumäe relvatöökodades, kus elektrotehnikaklassi poisid olid para-
jasti tööl, riietatud nagu tavaliselt sinistesse tööriietesse. Järsku tuli teade, et
sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner on läheduses. Raporteerisin
kindralile nagu kord ja kohus. Ta vaatas pealiskaudselt ringi, rääkis oma
saatjatega ja küsis siis minult, miks on õpilastel passimata ja kobakad töö-
riided seljas, milliseid ei saavat võrrelda tööliste omadega. Ta käskis sellest
ette kanda SÜÕ ülemale. Vaat kus pauk! See juhtus tõenäoliselt 1939. a
sügisel, mil kooliülemaks oli kol-ltn A. Simson. Ilmselt kirjutasin kirjaliku
ettekande, mille kooliülem saatis oma seletusega Sõpülile1. Käskkirjas ilmus
paragrahv, kus vaid fikseeriti tehtud märkust. Asi lõppes sellega, et “kroo-

                                                
1 Tollane slängiline ametinimetus SÜÕs.
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nul” polnud anda siledamaid ja elastsemaid tööriideid, mis olnuks võrrelda-
vad nende tunkedega, mida kandsid töökoja meistrid ja töölised-instruktorid.
See oli ainus pahandus, mis juhtus Sv Tehnikakoolis möödasaadetud ajajär-
gus.

Noorema (III) kursuse esimest õppeaastat, mil kol A. Normak juhtis
otseselt kooli tegevust, võis pidada kõigiti normaalseks. Kolonel oli ülimalt
huvitatud kooli heaolust ja õpilaste edasijõudmisest. On eriti märkimis-
väärne, et ta korraldas algul nooremale kursusele väljaspool õppetööd har-
jutusi ja kontrolltöid algebras eesmärgiga kindlustada õpilaste matemaatilist
aluspõhja.

Noorema kursuse teist, s.o 1939/40. õppeaastat hakkasid varjutama äh-
vardavad sündmused, mis jõudsid meie kodumaale järjest lähemale, nagu
näiteks sõja puhkemine (01.09.1939) ja Poola kui iseseisva riigi hävitamine,
Poola allveelaeva põgenemine Tallinna sadamast, venelaste baaside nõud-
mine ja nende asutamine, Soome Talvesõda jne. Igale meist oli selge, et
elame ohtlikul üllatuste ajajärgul. Kooliülem ja ühtlasi kooli sümbol kol A.
Normak käsutati välismaale. Kui tunti lähenevat hädaohtu meie riiklikule
iseseisvusele ja igaühele isiklikult (ametlikult püüti seda küll varjata), siis
pole ime, et tihe vaimne side oma poistega ja nende õpinguile kaasaelamine
vähenes. Elu ja tegevus koolis pidi minema ja läkski edasi, aga kõike varju-
tas kahtluse ja apaatsuse vari. Sugereerisime endile mõtte ja illusiooni, et ehk
venelased respekteerivad mingil määral kokkuleppeid ja lubadusi. Tuli nii-
palju kui võimalik vältida mõtteid selles suunas ja katsuda unustada. See oli
ainus võimalus töötahet mõningal määral üleval hoida. Käsundusohvitser kpt
R. Jõuram kui kooli vilunud administraator hoidis tegevuse vanades rööbas-
tes, mis vähendas meie jaoks hetkeolukorra tõsidust. Aga rõngas tõmbus
kogu aeg koomale.

Kui meid venelaste nõudel ühe päeva kestel Tondilt oma kooli ruumidest
lahkuma sunniti, oli katastroofi esimene aste saabunud ja seisime varemetel,
mil igaühe, eriti juhtkonna isiklik saatus ja julgeolek rippus niidi otsas ning
istuti killustatud mõtete puntras. Olen arvamisel, et siin seisabki peamine
põhjus, miks mälestused tollest ajast on tuhmid ja udused.

Meie kooli funktsioon oli lõppenud. Võis oodata veel midagi hullemat ja
see saabus 21. juunil, mil Nõukogude väed olid juba okupeerinud meie
kodumaa ja lavastasid nüüd võimu ülevõtmise “komöödiat”. Mul ei ole elus
olnud ei varem ega ka hiljem vastikumat ega alandavamat olukorda kui see,
mil meid sunniti üles rivistuma Prantsuse Lütseumi ette – SÜÕ ülema kol K.
Lauritsaga eesotsas – ja kui meid kaks erariietes tüüpi üle vaatasid, kelle
selja taga manööverdas venelaste soomusauto, kahuritoru ots meile suuna-
tud.

Nüüd tagantjärele pole raske mõista meie tookordset meeleolu, kui pidime
hiljem kuulama punase evangeeliumi ettelugemist. Esimene pastor sellel alal
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oli Punaarmee kpt Leesment, Venemaa eestlane. Midagi polnud teha. Igaühel
tuli õppida allaneelamise kunsti ka kõige kibedamate palade puhuks. Seda läks
edaspidi hädapärast tarvis. Millega me sel ajal veel tegelesime, ei ole meeles.
Mul endal tuli 1940. a üle minna 22. korpuse staabi sidepataljoni.

Meie armas Sv Tehnikakool oli seega purustatud. Ehituskivid – meie
suurepärased õpilased – olid õnneks kõik alles ja terved, tõenäoliselt küll
kurvad kodumaa saatuse ja isikliku käekäigu teadmatuse pärast. Sündmuste
edaspidine areng ning meile õnnetult lõppenud Teine maailmasõda on laas-
tanud ja hõrendanud meie ridu. Allesjäänuist on enamik paisatud laiali üle
terve maamuna. Arvan, et kõigil on olnud õnn kaasa võtta ja säilitada mõni
ilus mälestuskild Sv Tehnikakoolis veedetud päevadest. Sooviksin meeleldi,
et kõik endised kaasvõitlejad vabas maailmas püüaksid omavahel luua seni-
sest tihedamaid sidemeid. Kaasvõitleja Victor Orava suur ja tänuväärne töö
kooli ajaloo koostamisel peaks kahtlemata soodustama kontaktide loomist ja
võimalikku edasist organisatsioonilist tegevust.

Graversfors, juuli 1978




