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Mehed, kas ja-
lad tegite puh-
taks?!» ehmatas 
Aivar Mäe jõu-
line hääl igaüht, 
kes pistis nina 

teatriliidu vastrenoveeritud loo-
memaja ukse vahelt sisse. Mu-
daste saabastega heleda män-
nilaua karva põrandale astu-
mine on, nagu oleks ajakirja-
nik selle saapa Mäe valgele sär-
gile asetanud.

Täna avatakse Koolimäe 
külas Lääne-Virumaal jälle teat-
riliidu loomemaja ja Estonia 
peadirektor Mäe on selle pro-
jektijuht. Kahekordne, Skandi-
naavia vurhvi seest ja väljast 
hele maja asub paarisaja meet-
ri kaugusel merest ning sinna-
ni viivat rada männimetsa all 
palistavad tihedad mustika- 
ja pohlavarrepuhmad. «Marju 
on siin kõvasti ja kukeseeni ja 
männiriisikaid ka,» valgustab 
ajakirjanikku külamees, keda 
Võsult Vergini kõik Piibu-Jaa-
nina tunnevad.

Koolimäe majal on Ees-
ti teatrielus – selles osas, mis 
otse lavalaudadele ei kuulu – 
võimas roll. Siin on suvitanud 
meie teatrimaailma säravaimad 
tähed. Kuidas see suvituselu tol 
ajal käis, mäletab hästi põline 
Koolimäe elanik Villu Tommu-
la (sündinud 1959).

Lauter andis šokolaadi
«Teatriühingu puhkekodus pol-
nud alguses saunagi, nad käi-
sid meie saunas,» meenutab 
Tommula, kelle lapsepõlveko-
du asub puhkekodust üle tee, 
paar korda kiviga visata. «Näi-
teks Ants Lauter käis meie sau-
nas. Mina pidin talle näitama, 
kus puuriit on. Ta teadis väga 
hästi, kus riit on, aga mina oo-
tasin neid iga laupäev, siis ma 
sain näitamise eest šokolaadi.» 
Koos Lauteriga käisid saunas 
Vello Viisimaa, Tõnu Aav, Vol-
demar Peil ja teised teatriini-
mesed.

1970. aastate teatraalid 
said Koolimäe küla elanikega 
hästi läbi. Nii kutsus Helend 
Peep Villu isa oma sünnipäe-
vale. Vastastikku käidi jaani-

päeva tähistamas ja muidu lõk-
keõhtutel. Puhkajatel omakor-
da käisid külas Sulev Nõmmik, 
Artur Rinne, Kalju Terasmaa. 
«Minu vanematel oli lehm ja 
teatrirahvas tahtis piima saa-
da. Nii nad käisidki meil hei-
na tegemas, tegid ilma rahata 
ühe nn piimapäeva. Heina te-
gid Lauterid ja Vello Viisimaa, 
tegid Peeter ja Heli Saul (Lääts), 
neile meeldis see väga,» rääkis 
Tommula.

Ants Lauter armastas rin-
gi sõita väikese 50 cm3 Jawa 
mootorrattaga, endal tankisti 
slemm peas. Võrridega kihuta-
sid ümber maja ka küla poisi-
kesed, Villu nende seas. (Ben-
siini selle tarvis nuruti kaks 
korda nädalas käiva lavkame-
he käest. Viie liitriga said poi-
sid mitmeks päevaks oma võr-
ridele hääle sisse.) Enamasti 
sellest pahandust ei sündinud, 
oli vaid üks erand. «Kustas Ki-
kerpuu ikka podises, et tema ei 
saa loometööd teha, kui meie 
seal põristame,» rääkis Tom-
mula. Kikerpuust võib aru saa-
da, sest ägedama hääle nimel 
monteeriti võrridel summuta-
jad maha.

Napsi võeti ka
Lavkat ootas teatrirahvas koos 
külaelanikega. Nii kui furgoon 
kohale vuras, tõsteti viinakast 
välja, tehti ostud ja mändide all 
läks väikseks peoks. «Eks mit-
medki nendest olid ka parajad 
napsivennad,» meenutab Tom-
mula. Lapsed muidugi ootasid 
ja said limonaadi.

«Meid oli Koolimäel oma 16 
last suvel ja vanuselt mahtu-
sime kõik nelja aasta sisse. Ja 
mida me siis tegime, põhiline 
oli puhkajate kiusamine,» nae-
rab ta mõnusalt. «Ega me ei va-
rastanud ega lõhkunud muidu-
gi. Aga tegime vaimuviiulit ja 
veeviskamist.» Kes ei tea: vai-
muviiul tähendab seda, et kel-
legi aknapleki külge seotakse 
jämedam õmblusniit. Kui se-
da siis öösel vaigutükiga nüh-
kida, kostab õudne vingumi-
ne. Vee viskamisel lihtsalt tuli 
öösel pahaaimamatu teatraa-
li akna peale koputada ja kui 
see siis akna lahti lööb, viskab 
võrukael talle kopsiku vett vas-
tu vahtimist.

Nõukogude ajal oli mereäär 
piiritsoon ja mere äärde pääses 
hommikul kella kümnest kuni 
õhtul kella kaheksani. Rand oli 

nii vaikne, et teatrirahva puh-
kemaja naised ütlesid, et päevi-
tusriietega pole siin midagi te-
ha. «Meie muidugi luurasime 
põõsastes nii mis jube neid,» 
täiendab Tommula.

Nõukogude piirivalvu-
rid, külaelanikud ja teatrite-
gelased said hästi läbi. Min-
git kuritegevust siis polnud ja 
kui oligi midagi vaja klaarida, 
siis kutsuti pigem piirivalvu-
rid kui Nõukogude miilits. Ai-
nuke probleem oli põlise koo-
limäelase mäletamist mööda 
Vergi raketibaasi tõmmude sõ-
duritega, kes käisid Võsu vahel 
naistepesu näppamas.

Koolipidamine algas kü-
las 1919. aastal, praegune maja 
ehitati rannarahva ühises te-
gevuses 1923. aastal. Allkorru-
sel oli kaks vaheseinaga eralda-
tud klassiruumi, vaheseina ee-
maldamisel sai sellest üks suur, 
mille ühes otsas oli lava. Seal 
seadis Lobi küla metsavaht Ju-
han Käsukond lavale näitemän-
ge ja operette: «Valge hobuse 
võõrastemaja», «Naabri Mari», 
«Kapsapea», «Kauka jumal» jt. 
Pärast etendusi käis tants hom-
mikuni.

Sõja ajal ja pärast seda va-
heaegadega töötanud algkool 
sulges uksed lõplikult 1961. aas-

TEATRIELU MERE ÄÄRES. See, mida rannarahvas 
räägib Eesti teatriühingu puhkemaja kuldaegadest, 
meenutab kultusfilmi «Siin me oleme». Eks ikka selle 
pärast, et kaasa lõi meie teatrimaailma paremik. 
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Teatriliidu loomemaja 

• Renoveeriti juuni 2016 – veebruar 2017.

• Renoveerimise maksumus koos sisustusega 1,1 miljo-

nit eurot (koos käibemaksuga).

• Majas 17 tuba, kokku 29 kohta ühe- ja kahevoodilistes 

tubades, ka invanõuetele vastav tuba koos vanni-

toaga.

• Neli ruumi ühistegevuseks: esimesel korrusel fuajee, 

kus varem olid klassiruumid; suur raamatukogutuba; 

kaks mitmefunktsioonilist kööki.

• Renoveerimisprojekti juhid: renoveerimisprojekti arhi-

tekt Koit Komissarov, sisearhitekt Tiia Pints, projekti-

juht Peet Põder (lõpule viis Aivar Mäe), tellija järele-

valvet tegi Rakvere teatri projektijuht Meelis Kärvet.

• Broneerimine ja hinnakiri 

www.teatriliit.ee/loomemaja

Värskelt renoveeritud teatriliidu puhkemaja.  foto: jaanus lensment
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Koolimäe koolipere 1928. Siin käisid  koolis 


