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Rahu,
ainult Tartu rahu
Tartu rahu lepingu all
kirjastamine 1920. aasta 2.
veebruaril on märkimisväärne
sündmus Eesti ajaloos. Just
see lõpetas vabadussõja ning
pani aluse Eesti Vabariigile.
Selle eest on meil tänada Eesti
Vabariigi valitsuse esindajaid
Jaan Poskat, Ants Piipu, Mait
Püümanni, Julius Seljamaad
ja kindralstaabi kindralmajor
Jaan Sootsi. Lepingu sõlmimi
ne polnud lihtne – iseseisvuse
saamine nõudis kindlust, nutti
ning järjepidevust.
31. august 1919
Nõukogude
Venemaa
välisasjade
rahvakomissar
Georgi Tšitšerin saatis 1919.
aasta 31. augustil Eestisse
ofitsiaalse telegrammi, milles
esitas eestlastele proklama
tsiooni rahuläbirääkimisteks.
Kuigi Eesti valitsus suhtus
ettepanekusse umbusklikult,
otsustati üleskutse vastu võt
ta. Enne aga oli vaja välja sel
gitada Venemaa tõelised mo
tiivid ning saada Antandi ja
lähiriikide (Läti, Leedu ja Soo
me) nõusolekud.
14. september 1919
1919. aasta 14. septembril toi
mus Tallinnas Balti riikide
esimene konverents, kus proo
viti välja selgitada valmidus
rahulepingu sõlmimiseks Nõu
kogude
Venemaaga.
Kon
verents kukkus siiski läbi, sest
ainukesena oli Eesti valitsusel
kindel iseseisvussoov, mida
Antandi riigid ja Ameerika
Ühendriigid ei toetanud.

Samuti keeldus Soome valit
sus konverentsi protokollile al
la kirjutamast.
17. september 1919
1919. aasta 17. septembril toi
mus Pihkvas Eesti ja Nõuko
gude delegatsioonide esimene
ärevusttekitav läbirääkimine.
See rahukohtumine oli aga
kindlate tagajärgedeta, ehkki
mõlemad pooled olid oma ra

husoovis veendunud. Eest
lased tegid venelastele ette
paneku läbirääkimisi edasi
lükata – Läti, Leedu ja Soome
valitsused polnud veel oma
nõusolekut andnud.
29. september 1919
1919. aasta 29. septembrist
kuni 3. oktoobrini kestnud
Balti riikide teine konverents
oli viimaks natukenegi tule
muslikum.
Rahuläbirääki
mistega olid nüüd nõus kõik

Balti riigid, ka Soome –
otsustati sõlmida multilate
raalne rahuleping. Balti riigid
nõudsid
Nõukogude
Vene
maalt
iseseisvuse
tunnus
tamist ning riigipiiride etnog
raafilisest põhimõttest lähtu
vat seadmist.
Järgmisel konverentsil tek
kisid aga riikide esinduste va
hel lahkarvamused. Tuli välja,
et vaid Eesti oli huvitatud või
malikult kiirest rahu sõlmimi
sest. Seega otsustati, et ühis
läbirääkimistest ei tule midagi
välja.
5. detsember 1919
1919. aasta 19. novembril
otsustati Venemaaga hakata
pidama separaatläbirääkimisi.
Eesti rahudelegatsiooni kuu

lusid esimees Jaan Poska,
Ants Piip, Julius Seljamaa,
Mait Püüman ja Jaan Soots.
Venemaa delegatsiooni juhtis
Adolf Joffe. Rahusaatkonnad
said kokku 1919. aasta 4. de
tsembril Vanemuise tänava
majas number 35, kus tegu
tseb praegu Tartu Jaan Poska
Gümnaasium. Loodetud kiire
vaherahu sõlmimine aga ei õn
nestunud ja vabadussõda kes
tis läbirääkimiste ajal edasi.
Nõukogude saatkond oli val
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mis tunnistama Eesti iseseis
vust, kuid nõudis seeeest ran
gemaid sõjalisi tagatisi. Saat
kond polnud esitatud tingi
mustega
nõus
ja
hiljem
prooviti keskenduda pigem pii
ride seadmisele.
8.–17. detsember 1919
8.–17.
detsembril
prooviti
paika panna Eesti Vabariigi
piir Venemaaga. Mõlemad
pooled esitasid mitu piirikava,
mis algselt ei lähtunud et
nilistest alustest.
1. Eesti I piirikava ulatus In
geri järvede ja Jaama linnani,
läbis Peipsi ja Pihkva järve
keskkohta ning ulatus Velika
ja jõeni.
2. Vene I piirikava alusel oleks
Venemaale jäänud Narva linn,
Setumaa ja KirdeEesti, kus
asusid põlevkivimaardlad ning
millel oli suur tööstuspotent
siaal.

3. Vene II piirikava järgi oleks
Narva jõgi olnud sõjaliselt
neutraalne, st Narva linna
oleks pidanud poolitama. Ve
nemaale oleks jäänud Jaa
nilinn ning Narva jõe saared.
Lõunas asuv piir oli esialgsest
kavast 10–15 km ida pool.
4. Eesti II piirikava oli eelneva
projektiga
võrreldes
vaid
10–15 km lääne poole nihuta
tud. Rahvahääletus pidi otsus
tama osade alade kuuluvuse.
5. Vene III piirikava järgi kuu

lus Eestile Narva jõe paremal
kaldal asuv Jaanilinn ning
suur osa Narva vallast. Samu
ti Petseri linn ja seda ümb
ritsev 5–6 km laiune ala.
22. detsember 1919
Pärast kõikide piirikavade ta
gasilükkamist peeti 22. de
tsembril
rahulepingu
13.
istung, mida saatis osaline
edu. Vene delegatsiooni juht
Adolf Joffe oli nõus arutama
Poska ettepanekut, mis pidi
tagama Eesti alade suurene
mise. Moodustati piirikomis
jon, kuhu kuulusid Jaan
Poska, Adolf Joffe, Jaan Soots
ja Fjodor Kostjajev. Lisaks pii
ride paikapanemisele hakati
arutama
ka
julgeoleku
garantiisid.
Põhiküsimustes
jõuti kokkuleppeni, kuid kui
vaherahulepingu
allkir
jastamiseks mõeldud 24. de
tsembri õhtu kätte jõudis, tegi

Joffe ootamatu ettepaneku
mõlemale Narva jõe poolele
neutraaltsoon
moodustada.
Eesti delegatsioon sellega ei
nõustunud ning läbirääki
mised katkesid. Neli päeva hil
jem luhtus Punaarmee rünnak
Viru rindel ning Vene saat
kond otsustas läbirääkimisi
jätkata. Piiri ja julgeolekuta
gatiste komisjonide töö jätkus
ning lõpuks lepiti kokku täht
samates poliitilistes nõud
mistes.

Viimased sammud
1919. aasta 31. detsembril
algas rahukonverentsi avalik
istung, kuhu olid tulnud
lääneriikide,
Põhjamaade,
Ameerika
Ühendriikide,
Jaapani,
Baltimaade
ning
Nõukogude press. Sõlmiti va
herahu ning mõlemad osa
pooled lõpetasid sõjategevuse.
1920. aasta 2. jaanuaril algas
konverentsi II etapp, kus aru
tati põhiliselt majandusküsi
musi.
02. veebruar 1920 kell 00.45
1920. aasta 2. veebruaril sõl
miti Eesti Vabariigi ja Vene
maa Sotsialistliku Föderatiiv
se Nõukogude Vabariigi vahel
rahuleping. Sõjaseisukord oli
ametlikult lõppenud ja Vene
maa tunnustas Eesti iseseis
vust igavesest ajast igavesti de
jure. Kuigi Eesti oli saanud
oma nö sünnitunnistuse, läks
veel mitu aastat enne, kui
Antandi riigid Eesti iseseis
vust tunnustasid.
Lennart Meri on öelnud,
et kõigist raskustest hoolimata
on Eesti õppinud selgeks ühe
olulise tõe: kui tahad, et sind
koheldakse riigina, tuleb ka
käituda riigina. Arvan, et
ütlus sobib suurepäraselt il
lustreerima Eesti ja Nõuko
gude Venemaa vahel peetud
läbirääkimisi. Eesti nõudis
kindlalt ja järjepidevalt oma
iseseisvust, saavutades lõpuks
meile kalleima vara, vabaduse.
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“Tartu rahu sünd” – k

Tartu rahu tuppa si
senedes võib öelda, et meid
kõiki valdab mingil määral
erakordne tunne. On eriline
mõelda, et just siin leidsid 100
aastat tagasi aset rahuläbi
rääkimised ja pandi alus Eesti
riigile. Näitus “Tartu rahu
sünd” viib meid tagasi 1920.
aastasse ja jutustab kaasa
haarava loo Tartu rahu teoks
saamisest.
Astun Tartu rahu tuppa
ning leian sealt eest abivalmi
ja sõbraliku Mare Olde, Rah
vusarhiivi arhivaari ja näituse
korraldaja. Tema tutvustab
mulle erinevaid vitriine ja rää
gib ka sellest, kuidas näitus
valmis.
Näitus kujutab Tartu
rahu sünniprotsessi ning val
mis Tartu Linnamuuseumi ja
Rahvusarhiivi koostöös. Näi
tusel on mitmeid vitriine, kus
võib näha erinevaid eksempla
re rahulepingust, lisaks ka
välissaatkondade
ja
isiku
arhiivide dokumente. Mare Ol
de väidab, et kogu näitus on
väga põnev, kuid kõige huvi
tavam võib olla just tuppa si
senedes
vasakult
viimane
vitriin, kuna seal on erinevaid
eksemplare
rahulepingust.

Väljapandud esemete hulgast
võib tuua põneva näitena
viimasest vitriinist leitava
Ants Piibu mälestuskirja, kus
ta kirjeldab oma emotsioone
pärast rahulepingu sõlmimist.
Selles mälestuskirjas räägib
Ants Piip sellest, kuidas pole
aega juubeldada ja pidutseda,
vaid tuleb kohe tööle asuda.
Lisaks on näitusel ka erine
vaid pilte, kirjavahetusi ja
muud põnevat. Näiteks saab
lugeda Jaan Poska täispikka
kõnet, mille ta pidas 1920. aas
ta 10. veebruaril toimunud
Asutava Kogu koosolekul.
Näituse keskmes on
Tartu
rahu
originaallaud.
Laua autor on mööblikunstnik
Edgar Kuusk ning laud valmis
1914. aastal. Laual oli enne
Tartu rahu sõlmimist mitmeid
rakendusi.
Tartu
ra
haasutused kasutasid seda
koosolekute
pidamiseks
ja
1914.–1917. aastatel kasutati
seda suuremate poliitiliste
koosolekute pidamiseks. Uues
ti leidis see kasutust 1919.
aastal, kui rahuläbirääkimised
algasid. Linnamuuseumist jõu
dis laud Tartu rahu tuppa
selle aasta 27. jaanuaril. Laua
saabumine oli samuti erakord
ne sündmus ning terves kooli
majas oli tunda tugevat
elevust, mis pole vaibunud ka
tänaseni.
Arvan, et meie koolipere
võib uhke olla selle üle, et just
siin, meie koolis, on võimalik
näha erinevaid rahulepingu
eksemplare ja originaallauda,
mille taga see kõik sada aastat

tagasi juhtus. Kuidagi soe ja
isegi pisut uhke tunne tuleb,
kui mõelda meie kooli ajaloo
peale. See näitus on justkui
kingitus tervele koolile ning
loodetavasti jõudsid kõik seda
vaatama ja uudistama. Ilusat
Tartu rahu sajandat aastapäe
va!

käegakatsutav ajalugu

Tartu rahu
originaallaud

Ants Piibu
mälestuskiri
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Ajarännak tagasi 1920. aastasse
14. jaanuaril toimus
meie koolis ajarännaku meeto
di läbiviijatele koolitus ‘’Aja
rännak 1920’’, millest said osa
võtta ka mõned 12. klassi
õpilased ning õpetajad. Aja
rännaku käigus mängiti läbi
Tartu
rahu
stsenaarium
"Õppursõdurite ja Ühistöö
tütarlaste
kohtumine".
Ajarännak ise on õppi
misviis, mille eesmärk on eri
nevate
õppeainete
kaudu
kinnistada ajaloo teemasid.
Selleks peab korraldaja vali
ma aja, kuhu tagasi rännata,
ja kujundama kogu õpikesk
konna ajastule vastavalt: tu
leb
leida
ajastukohased
kostüümid, pakkuda selle aja

toite ning kajastada sellele
ajahetkele olulisi teemasid.
Selline loominguline lähene
mine ajaloole aitab õpilastel
paremini teemat kinnistada,
kuna nad saavad kõike ise lä
bi proovida. Ajarännakuid
korraldades teevad õpetajad
tihti koostööd ka muuseumite
ga.
Ajaleht
1919.
aastast.

Poiste
grupp vanu
ajalehti
uurimas.

2. veebruariks 1920.
aastal oli vabadussõda lõppe
nud ja kõik eestlased ootasid
teateid rahulepingu sõlmimi
sest. Esimene ülesanne oli
osalejate jagunemine kaheks
grupiks: vabadussõjas osale
nud sõduriteks ning töökateks
tütarlasteks. Kõik said valida
endale uued nimed. Järgmise
na eraldati kaks gruppi ük
steisest. Naiste grupp meis
terdas kaarte, valmistas kor
raliku pekitükiga võileibu,
kudus sinimustvalget salli,
diskuteeris
päevakajalistel
teemadel, õppis tantsu ja aru
tas, kas Marie Underi siivutu
luule on ikka paslik sõdur
poiste kinkekaardile kirju
tamiseks. Järgmisena said
nad tutvuda vanade ajalehte
de ning sealsete artiklitega
Tartu rahust ja arutada rahu
tingimuste üle. Poiste grupp
sai harjutada rividrilli, mille
käigus marsiti ja õpiti rivistu
ma, keeta teed ning harjutada
tantsusamme. Lisaks said nad
tutvuda ka erinevate välja
lõigetega ajalehtedest, kus
kajastati sõjasündmusi ja ra
hu tingimusi, ning poisid said
arutada rahu püsimise ja tule
vikuplaanide üle. Ajarännaku
lõpetas pidu, kus löödi tantsu
ja söödi võileibu ning suppi,
mille keetis koolisöökla.
12.
klassi
õpilaste
arvates oli ajarännak 1920.
aastasse põnev ja hariv. Eriti
huvitav oli näitlemine, sest
rännaku alguses valisid osa
lejad endale uued nimed ning
said ise kujundada oma te
gelase
mõttemaailma
ja
kombed. Õpilased kiitsid ka
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Ajarännakus osalenud
õpetaja Allik, õpetaja
Sigus, õpetaja Loigu,
õpetaja Mägimets ja
õpetaja Linnus.

Tüdrukute grupp kaarte
valmistamas.

ajarännaku struktuuri. Har
jumatu oli aga vanaaegse ees
ti keelega harjumine ja tea
tud
tänapäevaste
sõnade
mitte kasutamine. Samuti oli
mõnedel raske ajastu olemu

sest täpselt aru saada, kuna
osalejatel puudus eelnev ette
valmistus ning sellepärast oli
raske ka läbiviijate küsimus
tele vastata. Õpilased soo
vitaksid korraldajatel enne

rännaku algust ajastut täpse
malt kirjeldada, et osalejal
oleks kergem oma rolli sisse
elada.

10/Sihker/Koolielu
Ä
Ä

Ajaloolise hõnguga töötoad
Sõdur Eesti vabadussõjas ja tänapäeval
Töötuba
juhendasid
õpetaja Taavi Linnus ja tema
killamehed. Klassiruum oli de
koreeritud “põõsastega” ja kõr
vus kõlas tulistamine. Valitses
tõeline sõjameeleolu.
Alguses räägiti meile
veidi vabadussõjast, siis näida
ti varustust ja relvastust.
Ohvitserid ja jalavägi kandsid
erinevaid vorme. Proovisime
selga vildist talvekasukat,
mütsi ja omaaegset kiivrit.
Võimalus oli katsuda ka päris
vintpüssi ja püstolit.

Edasi liikusime täna
päeva sõdurite juurde. Saime
teada, et enam ei ole kõrge
mate
isikute
ja
jalaväe
riietuses vahet, kuid on varus
tuses. Kogu kaasaskantav
varustus kaalub kokku peaae
gu 70 kilo. Rühmajuht peab
olema see, kes juhib oma tiimi.
Tal on küll AK34 nagu kõiki
del teistel, kuid see ei ole tema
põhirelv, selleks on hoopis
kaart. Samuti on rühmajuhti
del väike püstol, mida tavasõ
duril ei ole. Tänapäeval on ka
muu varustus palju arene
num, nt termokaamerad. Olu

line osa on ka kindlasti me
ditsiinil. Kui varustust saab
alati juurde, siis inimelud nii
kergesti asendatavad ei ole.
Töötuba oli väga huvitav ja
hariv.

Pallas ja 20. sajandi algus
Esiteks andis õpetaja
Trubert ülevaate Kõrgema
Kunstikooli Pallase ajaloost.
Isegi kui end eriliseks
kunstiinimeseks ei pea, oli
kuulajatel siiski huvitav
teada saada, mis selles val
las toimunud on. Kas Sina
teadsid, et Pallase algus
aastatel kestis koolis õpe
lausa 6–7 aastat või et
aastas lõpetas kooli korraga
keskmiselt vaid alla 10
inimese? Nüüd siis tead!
Pärast
kunsti
ajaloolist ülevaadet tuletas
õpetaja meelde ka praktilisi
teadmisi: kustukummi on
hea puhastada vastu tume
daid teksapükse, Btähi
sega hariliku pliiatsiga on
hea pinda katta, Htähis

sobib aga õrnade joonte
jaoks. Järgnevalt saime ka
ise käe soojaks, täiendades
nö ühisjoonistust, mida
meile eelnevad ja järgnevad
rühmad samuti rikastasid.
Sellega töötuba ka lõppes.
Ehkki
Stuudiumi
kaudu sellesse töötuppa
registreerunuid oli peale
minu veel kaks, jõudis neist
kohale vaid üks. Siinkohal

10.c klass Taavi Linnuse töötoas

tahan poskalaste südamele
panna, et palun võtke ikka
sellistest ägedatest üritus
test rohkem osa, sest hari
tus erinevatel teemadel tu
leb ainult kasuks.
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Tartu Rahu 100. aastapäevale
pühendatud gümnaasiumiõpilaste
kõnekoosolek
31. jaanuari hommikul
toimus Poska platsil igaaasta
ne gümnaasiumiõpilaste koos
olek. See on kujunenud tra
ditsiooniliseks ülelinnaliseks
Tartu rahu tähistamise sünd
museks. Tänavu oli see veelgi
suurema tähendusega kui
muidu, kuna 100. aastapäeva
saab tähistada vaid üks kord.
Kell 10.00 Poska õuele
astudes võis näha uhket
vaatepilti: mitmed koolid olid
väljas oma esindustega, peas
teklid, ja nii õpetajate, kü
laliste kui ka õpilaste näod
olid ootusärevad. Koosolek
algas pasunakoori saatel hüm
ni laulmisega, järgnesid tra
ditsioonilised kõned nii direk
tor Helmer Jõgilt kui ka linna
pea Urmas Klaasilt. Ürituse
peakõneleja oli kultuuriminis
ter Tõnis Lukas, kes oma
kõnes viis kuulajad tagasi va
badussõjaaegsesse
Eestisse.
Alguses eestlastel kehvasti
alanud sõda muutus üha
edukamaks tänu mitmetele
olulistele isikutele ja kollek
tiivsele
iseseisvustahtele.
Lukas rõhutas oma kõnes eriti
vabatahtlike
kooliõpilaste
rolli, tänu kelle teotahtele ja
hulljulgusele suutis Eesti osu
tada kõva vastupanu punavä
gedele ja esmakordselt ajaloos
anda soodsa pinnase rahuläbi
rääkimisteks. Ilmselt Lukase
kõne lõpus kõlanud loosung
“Rahu, ainult Tartu rahu” jääb
poskalastele veel pikaks ajaks
meelde.

luuletuse esitas Poska vilistla
ne Maarja Johanna Mägi.
Lõpetuseks esitasid 12.c
klassi noormehed ootamatu,
kuid väga huvitava versiooni
Tartu Rahu läbirääkimistest.

Meeldejääva kõne pidas
ka Poska vilistlane Karoliina
Lorenz, kes erinevalt Lukasest
kõneles Eesti edust praeguses
ajas ning toonitas, et 1,3 mil
joni elanikuga riigis on iga
ühel võimalik jätta oma jälg
Eesti ajalukku. Väärika sõna
võtu pidas ka 12.e klassi õpila
ne Albert Saue ning ilmeka

Oleme tänulikud nii
inimestele, kes 100 aastat ta
gasi rahutoas tuliseid läbi
rääkimisi pidasid, kui ka nei
le, kes oma eluga Eesti vaba
duse eest maksid. Rahu ei tohi
kunagi võtta iseenesestmõiste
tavana. Hoiame ja kaitseme
seda nii praegu kui ka tulevi
kus. Hetk enne
koosoleku algust
Pilt: Uku Vill
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Tunde andsid hoo

Tahvli ees seisab tavali
selt pedagoog, kuid 31. jaa
nuaril
andsid
koolitunde
noored ja krapsakad vilist
lased. Poska vilistlastel oli au
anda igale klassile neli tundi,
mida nad said oma heaks
arvamise järgi sisustada.
10.c klassile andis esi
mest tundi Susanna Viktoria
Mõtsmees, kes õpib nüüd Tar
tu Ülikooli Viljandi kultuu
riakadeemia pärimusmuusika
erialal. Ta rõhutas meile, kui
tähtis on elus öelda või
malustele jah: parem on väl
jakutse vastu võtta ja sellega
läbi kukkuda, kui hiljem elus
kahetseda, et äge võimalus jäi
kasutamata. Üks näide, mis ta
tõi sellisest juhust, oli, kui tut
tav palus tal kuskil üritusel
flööti mängida, peale nõustu
mist sai ta aga teada, et oli
nõustunud olema laulupeol
flöödi solist.
Lisaks sellele rääkis ta,
millised valikud on Viljandis
tudengina elamisel. Kõige
pealt oli ta elanud üliõpilasko
dus, kuid peale kolme kuud
kolis ära, kuna ei talunud nõn
da palju müra ja kära. Tema
järgmine kodu asus puitmajas,

kust puhus tuul läbi kui
sõelast. Nüüd on ta ka sealt
lahkunud ja elab korteris.
Susanna
Mõtsmees
alustas ka peaaegu aasta ta
gasi bändiga. Ta sai selle idee
peale seda, kui ta asendas
ühes teises bändis ajutiselt
ühte flöödimängijat ja sai aru,

kui väga talle meeldib bändis
olla. Alguses oli ta kahekesi
Kerli Kislõiga, kuid peagi said
nad aru, et midagi on puudu.
Peale
pingsat
otsimist
lisandus bändiga elektrikitar
riga Deivi Tobreluts. Kui ka
mp oli koos, valiti bändile
nimi, milleks sai Fylgja. Fylgja
on kaitsevaim, kes on võtnud
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opiski vilistlased

Susanna Viktoria
Mõtsmees mängimas
torupilli

Bänd Fylgja
täiskoosseis
Pilt: AnneMai Valk

pilt: Mailiis Laur

looma kuju. Nende bändi
kaitsevaimuks on madu, mis
on naiselikkuse sümbol.
Teine vilistlane, kes
mulle erksalt meelde jäi, oli
Martin Merelaht. Paljudele on
see nimi vägagi tuttav, kuna
ta
oli
eelmine
aasta
õpilasesinduse esimees. Nüüd
õpib ta aga Tartu ülikoolis loo
dus ja reaalainete õpetajaks
ja on MTÜ Poska vilistlaskogu

esimees. Kõigepealt rääkis ta,
kuidas ta üldse Poska güm
naasiumisse jõudis ja kuidas
kulges tema koolitee siin
koolis. Ta tõi ka välja, kui
tähtis on osa võtta kooliüritus
test
ja
kui
palju
on
õpilasesinduses käimine talle
andnud.
Peale
imelise
eneseteostuse
võimaluse,
andis see talle ka julgust
esineda suurte gruppide ees,
näiteks seesama tund, mille ta

meile andis.
Kuulates nende vilist
laste kogemusi ja elamusi,
muutusin ma tuleviku osas
taas lootusrikkaks. Elu võib
olla keerdkäike täis, aga
kuulates nende vilistlaste lu
gusid, muutus mu siht selge
maks. Loodan südamest, et
vilistlaste
antud
tunnid
muutuvad igaaastaseks tra
ditsiooniks meie koolis.
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Riigikoh
Direktor Helmer Jõgi mainis
Tartu rahu aktusel, et meie
kooli seintel on kõige rohkem
mälestustahvleid. Kõige uuem
lisand
sellesse
uhkesse
kollektsiooni on 14. jaanuaril
pidulikult avatud Riigikohtu
100. aastapäevale pühendatud
mälestustahvel, mille autor on
Tiiu Kirsipuu. Avamisel kõne
pidanud
õigusajaloolane
Toomas Anepaio viskas nalja,
et mälestustahvli üles sead
miseni jõuti 85 aastaga, sest

kohtuveskid teadupärast jah
vatavad aeglaselt.

Mälestustahvli idee sai alguse
Jaan Tõnissoni soovist luua
Tartusse rahumuuseum ning
sellest sai omakorda uue idee
riigimees Ants Piip, kes soovis,
et mälestustahvel oleks Riigi
kohtu esimese maja seinal,
Tartu Rahu muuseum endises
riigikohtu esimehe kabinetis
ning mälestustahvel Riigikoh
tu tsiviilkolleegiumi saalis.
Peale 85 aastat ootamist oli lõ
puks see hetk käes, mil
inimesed said lõpuks sellist

Praegune ja endised Riigikohtu
esimehed mälestustahvlit avamas.

Poska õpilased mälestustahvlile
au avaldamas
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hus 100

Toomas Anepaio kõnet pidamas.
Riigikohtu 100. sünnipäeva auks
loodud postmark

tahvlit imetleda, kuid keegi oli
katteriide kinnitamisega liiga
hoolas olnud. Selle pärast läks
Riigikohtu praegusel esimehel
Villu Kõvel ja endistel sama
ameti pidajatel Rait Marustel
ja Uno Lõhmusel natuke aega
ja vaeva, et kate ära tõmmata.
Pealtvaatajate hulgast käis lä
bi mõte, et äkki kukub tahvel
koos riidega alla, aga õnneks
kõik laabus ja läikiv tahvel on

14. jaanuarist kõigile vaa
tamiseks ja ajaloo meenu
tamiseks olemas.
Pärast mälestustahvli avamist
tutvustati inimestele Tartu ra
hu toas sama sündmuse auks
loodud postmarki, mille autor
on Indrek Ilves. Margil on
kujutatud Viive Kuksi teost
Toomemäel asuvast Riigikohtu
hoonest ja teksti "Riigikohus

100". Hoidkem pilgud kooli
kõndides kõnniteest kõrgemal
ja märgakem ajalugu, mis
meie kooli seinu ja mälestusi
kaunistab.
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Tartu rahu ball “Koidik”...
31. jaanuari õhtul toi
mus Herbert Masingu kooli
võimlas Jaan Poska güm
naasiumi Tartu rahu 100.
aastapäevale pühendatud ball
“Koidik”. Juba kaugelt mööda
Vanemuise tänavat kunagise
Riigikohtu hoone ning prae
guse koolimaja poole jalutades
oli suurtest akendest näha
ööpimeduses
maagiliselt
helklevate
tulukeste
lootustandvat sära.
Möödunud veidi kramplikult
igapäeva
meeldetuletavast
sööklauksest, võis ballikülali
ne lõpuks mööda tükikest
punast vaipa siseneda irreaal
sesse elegantsete kleitide, uh
keldavate ülikondade, korra
päratute naerupahvakute ja
esimeste arglike valsisam
mude merre. Tõotas tulla

rikkalikku pidulauda, vaheta
ma sümboolseid viisakusi tut
tavatega või jälgima tantsu
hoos noori ja vanu ohutult
distantsilt.

väärikas, ürituse nimele koha
ne piduõhtu.
Ballimeeleolu võttis aga
uue suuna, kui lakkas ava
tants ning “Saaremaa valsi”
asemel tantsutasid pidulisi
DJpuldist kostuvad peamiselt
võõramaised noodid. Selline
sündmuste käik meelitas taht
matult tantsuplatsilt soliidselt
kõrvale tõmbuma, uudistama

Rõõmuga võis muusika
rütmis võnkuvate kehade seas
märgata, et nii mõnigi oli
sündmuse tähtsust arvesse
võttes vaevunud kapist välja
otsima
rahvariideseelikud
ning linased särgid. Neile ei
jäänud aga alla ka teemakoha
selt sitendavad, sädelevad või
Vastvalitud Koit ja Hämarik
kooki lahti lõikamas
Pilt: Carmen Ceisy Lehter

Tantsust tahutud rõkkav
rüsin
Pilt: Carmen Ceisy Lehter
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hommikupäikeseudukarva õh
tutualetid.
Jätkuva
koolidisko
valguses tekkis järsku tahtmi
ne piduruumist veidikeseks
väljuda, õhku hingata ning lei
da mõni vaiksem nurgatagu
ne, kus hetkeks jalga puhata
või väiksemas seltskonnas jut
tu puhuda. Ainuke võimalus
selleks oleks vist olnud jätta
rahvamassid seljataha ning
suunduda avastama mahajäe
tud koolimaja inimtühje kori
dore, et hämaruses kogeda mi
dagi ajalooliselt ürgselt, võib
olla kohata rahulolevalt ringi
kondavat suurmeest ennastki
ning jõuda tagasi ballisaali
kauaoodatud
külalisesineja
Puuluubi esituse ajaks.
Ramo Tedre ja Marko
Veissoni Hiiu kandle duo
osutus ilmselt ürituse kõige

meeleolukamaks ning tantsu
sammuderohkemaks
vahe
palaks. Rahvast hullutavad
meloodiad ning laulusõnad pa
nid kaasa ümisema ka kõige
tagasihoidlikumad nurgasseis
jad.
Ruumi täitis õnnis kõike
hõlmav julgus ja ühtekuulu
vus, vähe oli neid, kelle jalg jäi
põrandale liimituks või pilk
ükskõikseks. Tantsu vihuti
üksi, paaris või isegi kam
bakesi, keerutati, naeratati,
talluti varbaid villi, nõuti veel
ja veel… See oli nagu üks
meelne
paatoslik
tänu
kummardus meie omariigi
nurgakivi panijatele.
Kuigi ballilised jätkasid
väsimatult jalakeerutamist ka
pärast Puuluubi kontserti,
tundus nii suurejoonelise kul
minatsiooni jätkuks taas kõlav
klubimuusika veidi suvalise

na. Jäi mulje, et ei tajutud
sündmuse
olulisust,
mille
nimel olime kokku tulnud. Ra
huldusega võis küll märkida,
et repertuaari kuulus rohkem
kodumaiseid viise, kuid võib
olla liigse patriotismi jäänus
test ajendatuna tundus ühe
viimase lauluna kõlanud Meie
Mehe “Moskva” miskipärast
veidi kohatuna. Mida me siin
siis lõppude lõpuks tähistame?

Üritusele tagasi mõel
des tuleb siiski tõdeda, et tege
mist oli meeldejääva sünd
musega, mille magusaid järel
mõjusid saame meenutama
jäädagi. Samuti peab ütlema
tänusõnad balli korraldus
tiimile, esinejatele ja toeta
jatele, sest just tänu nende
pingutustele saime nautida nii
meeleolukat õhtut.
Jätkub järgmisel lehel...
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... ja üldse mitte nii rahulik
peaesineja

Balli peaesineja oli maailma
parim
neozombipostfolgi
esindaja Puuluup. Puuluubi
nime taga seisavad kaks Hiiu
kandle mängijat: Ramo Teder
ehk Pastacas ning elukutselt
antropoloog Marko Veisson. Et
võimla juures polnud uhket
greenroom'i
võtta,
interv
jueerisin muusikuid kõigile
hästi
tuntud
tüdrukute
riietusruumis.
Poskalased elasid esime
sest poognatõmbest alates
muusikasse sisse. Nähti lii
gutusi
reinlenderist
klassikalise ussiliikumiseni
välja. Kas ka Puuluubi liik
med olid keskkooli ajal nii
energilised või ei tahetud
toona folgist midagi teada?
Pastacas toob välja: “Mina olin
selline pungi vibe’iga. Päris
punkar polnud, aga midagi
pungi ja hipinduse vahepeal
set. Mingi hetk tundsin, et
punk ei ole ikka päris minu
teema – Sex Pistols ja Exp
loited näiteks üldse ei meeldi
nud, kuigi need olid justkui
kohustuslik kuulamine.”
“Mina olin tantsulõvi rohkem
pioneerilaagri ajal – kümne
selt. Hiljem kuidagi võtsin elu

liiga tõsiselt. Gümnaasiumis
arvasin, et olen tõsine metal'i
mees ja need ju ei käi tantsi
mas. Hiljem ikka käisin, sest
siis tulid breigid ja teknod
jne,” meenutab Veisson ning
naerab veel, et loomulikult ei
käinud neil koolis nii häid
bände kui Puuluup. “Rock Ho
tel käis, aga ma olin siis nii
noor, et ei saanud peole sisse.”
Puuluup on andnud nii
äärmiselt mediatiivseid kui
ka
täielikke
möl
lukontserte. Üks on siiski
stabiilne – mehed kanna
vad laval ülikondi. Miks
nii?
“Sinkavonkaline
story,”
alustab Pastacas. Marko jät
kab: “See on meie tööriietus.
Algul mõtlesime, et ostame
kaltsukast niisama veidi pä
tilikud lohvakad ülikonnad –
pahapoisi imago või nii. Natu
ke
aega
olidki
meil
kaheeurosed vormid.”
“Mul oli üks eriti pruun ja eri
ti lohvakas eksemplar ja
sellele andsid kõik väga ne
gatiivset tagasisidet. Lõpuks
ostsin täiesti uue ja musta
nagu
Markol,”
jutustab
Pastacas.
Marko
lõpetab:
“Sellest ajast peale proovime
üksteist
ülikondadega
üle
trumbata.”
Mehed ütlevad, et fännitoote
na oleks ülikondade tegemine
küll uhke ettevõtmine, ent
piirduvad hetkel Tsärkidega,
mida fännid peagi soetada saa
vad.

Lõpetame intervjuu loova
ülesandega. Kui Puuluup
teeks laulu Tartu rahust,
milline see oleks?
“Pungilugu, kindlalt,” vastab
Pastacas. Lisaks ta demonst
reerib kähiseval häälel: “Tartu
rahu, Tartu rahu nananana
Tartu rahu…”
Rõõm oli kuulda, et Puuluubi
le Poskas meeldis – noorte
energia andis kindlust ja tegi
õhtu
meeldejäävaks.
“Kui
paari aasta pärast saate
rikasteks ettevõtjateks, kutsu
ge meid firmaüritustele esine
ma!” teevad muusikud ette
paneku ja tänavad toreda õh
tu eest. Meie täname bändi
tulemast ja ootame neid alati
tagasi!

Vasakul Ramo Teder
esinejanimega Pastacas.
Paremal Marko Veisson
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Lähemal Tartu rahule kui kunagi
varem
Lilian Kreevald, Valter Vois

29.
jaanuaril
käisid
Jaan Poska gümnaasiumi 11.e
klassi õpilased Tartu Rah
vusarhiivis
kuulamas
ajaloolase Ago Pajuri loengut
Tartu rahust ja selle sünnist.
Tartu rahu sõlmimine
sajand tagasi ei läinud päris
esialgse plaani kohaselt. Dele
gatsioonide juhid olid veendu
nud, et läbirääkimised ei kesta
kauem kui paar päeva, kuid
mõnest päevast sai mitu kuud.
Nii, nagu ei arvatud, et esime
ne maailmasõda võib kesta
aastaid, ei nähtud ette ka ra
hulepingu sõlmimiseks kulu
nud tegelikku aega – detsemb
rist veebruarini.
Eesti ja Nõukogude Ve
nemaa nõudmised rahu sõlmi
misel olid erinevad. Eriliselt
pikad ja kärarohked olid pii
riplaanide arutelud Fjodor

Kostjajevi ja Jaan Sootsi vahel
ning vahel arvati, et kokkulep
pele ei jõutagi. Sama ajal oli
aga Eesti jaoks tähtis saada
relvarahu, et vabadussõda kii
remas korras lõpetada. Asjad
olid läinud isegi nii kaugele, et
kord pidi Jaan Poska bluffima
läbirääkimiste katkestamisega
selleks, et vastaspool realistli
kumalt läheneks, kuna tegeli
kult oli mõlemal pool piiri ra
hu väga oodatud.
Rahvusarhiivis oli välja
pandud Tartu rahulepingu
originaal, mida külastajatel oli
võimalik lähemalt vaadata.
Dokument on kirjutatud nii
eesti kui ka vene keeles ja
viimasel leheküljel on Eesti ja
Nõukogude Venemaa dele
gatsioonide juhtide allkirjad
koos pitseritega, tõendamaks
Eesti iseseisvust ja vabadussõ
ja lõppu.

Kohapeal oli võimalik
läbi käia ka omanäoline la
bürindi kujuline teekond, kus
esitletakse Rahvusarhiivi pü
sinäitust „Keerdkäigud“, mis
annab ülevaate olulisematest
sündmustest
Eestis
1917.–1920. aastatel.
Tartu rahu võiks iga
eestlane oma südames hoida.
Nagu ütles ka Ago Pajur, et
1930. aastatel jäid kõik autod
liikluses korraks seisma, et
vaherahu kehtima hakkamise
ajal mälestada vabadussõjas
langenuid. Selline mälestami
ne pole küll enam võimalik,
kuid ikkagi võiks rahu sõlmi
jaid meenutada ja tunnustada.

Tartu rahulepingu
originaal
Pilt: Sirje Allik

Kui palju Sa vabadussõjast ja
Tartu rahust tead?
1. Millal algas vabadussõda
2. Kes olid põhilised vabatahtlikud vabadussõjas?
3. Kes oli Eesti sõjaväe ülemjuhataja?
4. Mis lahingu võidu kuupäeva (23. juuni) peetakse siiamaani võidupühaks?
5. Mis riik oli Eesti peamine sõjarelvastuse varustaja?
6. Millist abi osutas USA Eestile vabadussõja ajal?
7. Millal sõlmiti sõjaline vaherahu Nõukogude Venemaa ja Eesti vahel?
8. Millal algasid rahuläbirääkimised?
9. Kes oli rahuläbirääkimistel Nõukogude Venemaa esindaja?
10. Kes oli rahuläbirääkimistel Eesti esindaja?
11. Mitu artiklit oli sõlmitud lepingus?
12. Millal allkirjastati Tartu rahu leping?
13. Mitu inimest kirjutas lepingule alla?
14. Mis kuupäevast hakkas Tartu rahu leping kehtima?
14. 30.03.1920
13. 7
12. 02.02.1920 00.45
11. 20
10. Jaan Poska
9. Adolf Joffe
8. 05.12.1919
7. 31.12.1919
6. andis mittesõjalist varustust, sh humanitaarabi, ja aitas korraldada meredessante
5. Suurbritannia
4. Võnnu lahingu
3. Johan Laidoner
2. noored koolipoisid
1. 28.11.1918

Kas teadsid?
Eesti delegatsiooni juht Jaan Poska meenutab, et temale oli suurim tunnustus
selle töö eest ühe tänava ääres seisnud ristimärgi teinud naisterahva sõnad
„Te päästsite me pojad”.

