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P.A.I. - Paide ja Jarvamaa oma raha
Rainer Eidemiller
P.A.I.de Pank
Alates 2010. aasta maikuust on
Paides käibel oma raha. Alguses sai
seda tagasihoidlikult kutsutud
„kohalikuks maksevahendiks“ ja
sooduskaardiks. Seda kõike ta on ka
– taolised sooduskaardid, mida ka
Eestis ju kaupluseketid kasutavad
või siis mida lennuliinid pakuvad
(näiteks Baltic miles) on õiguslikult
väärtpaberiteks (voucherid). Nii et
maksevahend ei pea alati raha nime
kandma.
Asi oli muidugi pisut ka selles, et
enne eurot oli Eestis suhtumine
rahasse pisut konservatiivsem kui
nüüd. Kuna rahaseadus ütles, et
ainus „seaduslik maksevahend“ on
Eestis kroon, siis oli kerge tulema
selline hoiak, et igasugune muu
maksevahend oleks justkui ebaseaduslik. Euroopa Liidus on suhtumine siiski veidi liberaalsem. Alternatiiv „seaduslikule maksevahendile“ pole mitte „ebaseaduslik“, vaid
„lepinguline maksevahend“. See
tähendab, et kui kroon ja euro on
seaduslikud maksevahendid, siis
neid on kohustatud tehingute
tegemisel igaüks aktsepteerima (teil
on näiteks müüjana õigus nõuda, et
teile tasutaks ainult eurodes). Teine
seadusliku maksevahendi tunnus on
maksude maksmine - Eestis peab
igaüks oma maksud maksma
eurodes, ükski muu maksevahend
pole selleks otstarbeks vastuvõetav.
„Lepinguline maksevahend“
tähendab aga seda, et kui näiteks
müüja ja ostja lepivad kokku, et nad
arveldavad kas dollarites, jeenides,
kullas või pudelikorkides, siis ei saa
keegi seda neile keelata ning selles
pole midagi ebaseaduslikku.
Loomulikult puudutab taoline
arveldamine ainult kokkuleppe
osalisi, keda võib olla 2, 20 või ka 2
miljonit – vahet pole, kuni nad ei
suru oma maksevahendit peale neile,
kes kokkuleppes osalised pole.
Lepingulist maksevahendit võib
nimetada kuidas iganes, ka rahaks.
Maailmas ongi selliselt toimivaid
kohalikke rahasid kuni 5000 ringis.
Muidugi on nad väga erinevad.
Mõned on paarikuulised eksperi-

mendid, mõned on toiminud juba
aastakümneid (näiteks WIR). Mõned
on läbi kukkunud, teised jälle olnud
väga edukad. Mõned neist on
elektroonilised, teised paberil. On ka
veidraid. Hiljuti kuulsin vist Hollandis katsetatud „oma raha“ kohta, mis
seisnes lihtsalt selles, et eurodele
pandi peale kleepsud, mis muutsidki
euro kohalikuks rahaks.
See võib tekitada küsimuse, et
milleks seda üldse vaja on? Võib
tunduda, et see on lihtsalt mingi
veiderdamine, mäng. Raha on ju
raha ja oluline on, et sel oleks

asenda näiteks eurot, vaid toimib
selle kõrval, paralleelselt. Kohaliku
raha eest saab osta üksnes kohalikku
kaupa või teenust, kas seda määratletakse linna, maakonna vm piiridega ning milliste kriteeriumite
alusel – see on juba iseküsimus.
Seega, kui ostjad tasuvad kohaliku
toodangu või teenuse eest kohalikus
rahas, siis on garanteeritud, et see
ressurss ei voola kogukonnast välja,
sest kohaliku rahaga pole väljaspool
kohalikku kogukonda lihtsalt midagi
peale hakata. Selline kauplemine
toetab just kohalikke ärisid, sest

usaldus ja võimalikult lai kasutusvõimalus. Ent raha võib olla muuhulgas tõhusaks vahendiks kohaliku
võimekuse või konkurentsivõime
tõstmiseks, või ka kohaliku eneseteadvuse või hoopis sotsiaalse
läbikäimise hoogustamiseks.
Rahvusvahelised suurkorporatsioonid ei ole tingimata kurjast,
rahvusvahelisel suurkaubandusel on
oma olulised plussid, ent reeglina
imevad nad kohaliku kogukonna
ressursid tühjaks. Sealt, kuhu
tekivad näiteks supermarketid,
kaovad järjekindlalt ja lõplikult
väikeärid, mille pidajad on olnud just
kohalikud inimesed ja kus reeglina
just kohalikku kaupa ja toodangut
pakutakse. Lisaks voolab kogukonnast välja tarbijate raha, sest
reeglina ei ole selliste suuräride
omanikud kohalikud.
Kohaliku ressursi kaitsmise üheks
vahendiks ongi kohalik raha. See ei

nagu öeldud, kohaliku raha eest saab
osta ainult kohalikku kaupa või
teenust. Nii muutub kohalik raha
omamoodi „kliendilojaalsusrahaks“,
st seob ostjad ja müüjad kokku ning
toetab niimoodi kohalikku arengut.
Võimalik, et ärimees mõtleb ainult
sellele, kuidas kasvatada käivet ja
teda ei huvita eriti kohalik areng. Ka
kohalik tarbija võib mõelda
peamiselt võimalikult soodsate
ostude, mitte kohalike äride
toetamise peale. Ent tegelikult ei ela
ja toimeta kauplejad ja tarbijad
isoleeritult. Nende mõlema parimad
huvid on seotud just kohaliku
keskkonna arenemisega. Kokku on
nad tegelikult kogukond. Kaupleja
huvides on ostujõuline ning võõrale
just teda eelistav tarbija. Selline
tarbija tekib aga siis, kui tema
elukoht pole lihtsalt koht, kus
magada ning tööl käia tuleb kusagil
mujal. Kui tarbijal on põhjust ja

võimalusi olla rohkem kohapeal,
sest siin on töökohad, mitmekesine
kauba- ja kultuurivalik ning kui ta
tänu sellele on hakanud suhtuma
oma elupaiga ehk kogukonna
arendamisse terviklikumalt, siis
külastab ta ka kohalikku kaupmeest
rohkem. Ja teistpidi – kui kohalik
kaupmees mõistab, et kogukonna
arengusse panustamine on nii tema
ärihuvides, kui parendab ka tema
enda elukeskkonda, siis paranevad
ka tarbija jaoks võimalused –
rohkem mitmekesisust, valikut ja
hinnasoodustusi.
Sellised on olnud mitmete kohalike rahasüsteemide mõjud. Ent
muidugi ei kujune need
automaatselt, lihtsalt
sellega et keegi on
kohaliku raha tähed
valmis trükkinud. Vajalikud on vastastikkused
kokkulepped, usaldus
ning pisut laiem vaatenurk asjadele.
2012. aastast välja antud
P.A.I. rahatähed omavad
täit potentsiaali olla
kohapeal (nii Paide linnas kui kogu Järvamaal)
tunnustatud maksevahendiks. Selle maksevahendi välja andmine ja
kasutamine on põhjalikult läbi
mõeldud, oma praeguses formaadis
on ta ilusasti kujundatud, mugavas
formaadis ja tema tagatiseks on
midagi paremat kui kuld (mis muide
ei ole enam ammu valuutade
tagatiseks) – asjaosaliste hea tahe ja
missioon ühiselt kohalikku kogukonda arendada, vastastikkune
usaldus.
Selles KoosOleku erilehes antakse
täpsem ülevaade sellest, kuidas
P.A.I. töötab, millised on P.A.I. uued
rahatähed ning kuidas neid kasutada.
Rohkem teavet P.A.I.de Panga
kodulehelt
http://pank.weissenstein.ee või
e-postiga pank@weissenstein.ee.
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Kuidas P.A.I. toimib
·P.A.I. väljaandmise peamiseks aluseks on kogukonna heaks tehtud
vabatahtlik töö, st tegevus millega on panustatud mitte erahuvidesse, vaid
kohalikesse avalikesse huvidesse ning mille eest ei saada tasu. Sellisteks
töödeks võivad olla talgud, vabatahtlik töö vabaühendustes või ka lihtsalt
kogukonna liikmete toetuseks tehtud heateod. Lisaks võib P.A.I.sid osta
(kursiga 1:1 eurole) või hankida neid kohalikku kaupa müües või teenust
osutades.
·P.A.I. väljaandmise aluseks on vabatahtliku töö tunnid, st üks töötund
(sõltumata töö liigist) vastab 3-le P.A.I.-le (ehk 3-le eurole, mis on Järvamaa
keskmine töötasu). Töötades näiteks avalikel talgutel 4 tundi, võib seega
teenida 12 P.A.I.d.
·P.A.I.sid annab välja P.A.I.de Pank (seitsmest kohalikust koosnev seltsing).
Igaüks, kes korraldab avalikku vabatahtlikku tööd ning soovib selles
osalejatele P.A.I.sid välja anda, võib esitada sellise sooviavalduse P.A.I.de
Pangale (pank@weissenstein.ee).
·Oluline on meeles pidada, et P.A.I.de esmase väljaandmise (nö emiteerimise)
korral ei ole P.A.I.de Pangal tegelikult kohustust neid vabatahtliku töö eest
välja anda. See tuleneb juba vabatahtliku töö olemusest – seda ei teha eeldusel,
et töö eest saadakse tasu. Juba P.A.I. nimi (pai) viitab tänule või kingitusele, st
Pank otsustab täiesti iseseisvalt kas sellist tänu osutada. Mh sõltub see
vabatahtliku töö iseloomust (kas seda ikka tehakse avalikes huvides ja tasuta).
·Pärast P.A.I.de esmast väljaandmist P.A.I.de Panga poolt on nende edasine
kasutus juba täiesti vaba, st P.A.I. omanik otsustab ise, kas seda müüa,
kinkida, selle eest midagi osta vms. Pank kinnitab P.A.I. kursiks 1:1 eurole, ent
arusaadavalt ei saa kuidagi kontrollida kursist tegelikku kinnipidamist nö
eraviisilises käibes.
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·Küll aga proovib Pank tagada P.A.I. ühetaolise kasutuse nö ametlikus käibes.
See tähendab, et kui mõni kaupleja (kauplus, omavalitsus, MTÜ jne) soovib
hakata P.A.I.sid kasutama, siis lepitakse Pangaga kokku vastavates
tingimustes, mille kohta Pank väljastab kirjaliku kinnituskirja, kuhu
märgitakse et milliseid kaupu ja millises ulatuses (näiteks 40% ulatuses
koguhinnast) ning mis tingimustel (näiteks iga kuu esimesel kuupäeval) saab
P.A.I.de eest osta. Niimoodi tagatakse ühest küljest tarbijakaitset (ostja saab
alati tutvuda, et mida ja millises ulatuses saab P.A.I.de eest osta), teisest
küljest tagatakse sel moel ühtlast P.A.I. kurssi, mis on nii kauplejate kui ostjate
huvides. Kohad, kus saab P.A.I.de eest tasuda on ära tuntavad seal välja
pandud kleepsude järgi („Kaupleme P.A.I.des).
·Mida teha teenitud P.A.I.dega? See sõltub paljuski P.A.I.de kasutajate ringist.
Praegu saab seda kasutada näiteks Paide kogukonnakeskuses, kus poole hinna
ulatuses saab tasuta P.A.I.des ostes taaskasutuses ehitusmaterjali (vanad
ehituspalgid, uksed, aknad jms), laenutades tööriistu, tasudes koolituste eest,
makstes Welopargi rataste laenutamise eest jne. Ka mõni äri või omavalitsus
võib teha nö P.A.I. soodustust, ehk pakkuda oma kaupa või teenust (osaliselt)
P.A.I.de eest. Lisaks võivad P.A.I.de omanikud kasutada neid vabalt
omavahelises käibes – tasuda üksteisele osutatud teenuste või müüdud asjade
eest, teha kingitusi jne.
·Millised on P.A.I.de kasutamisega seotud maksuriskid? Põhimõtteliselt ei too
P.A.I. kasutamine kaasa ei suuremat ega väiksemat maksukohustust. Ta on
raha või siis sooduskaart, maksukohustuse mõttes nö neutraalne. Pank võib
soovi korral saata pikema kirjaliku memo P.A.I. ja maksude kohta.
·Kui sul on rohkem küsimusi P.A.I. kasutamise kohta, siis vaata üle meie
koduleht (http://pank.weissenstein.ee), kus on mh saadaval ka P.A.I.de
Prospekt või saada kiri (pank@weissenstein.ee).
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Kaupleme P.A.I.des

Nagu öeldud, toimib P.A.I.des
arveldamine kolmel moel:
Esiteks satuvad P.A.I.d ringlusse
selliselt, et P.A.I. de Pank annab need
välja vabatahtliku töö tegijatele
arvestusega 1 töötund = 3 P.A.I.d.
Seejärel saavad P.A.I.de omanikud
kasutada neid „mitteametlikus
käibes“, st lihtsalt tasuda P.A.I.des
eraisikutele kas saadud asjade või
tööde eest, neid kinkida, kasutada
meenetena või kuidas iganes.
Kolmandaks aga püüab Pank
korraldada P.A.I.de nö „ametlikku
käivet“. See tähendab, et iga kaupleja, kes soovib hakata oma kaupa
või teenust P.A.I.de eest müüma,
peab tingimused Pangaga kokku
leppima, mille kohta vormistatakse
kinnituskiri. Selles on kirjas, millist
kaupa või teenust P.A.I.de eest
müüakse, millises ulatuses saab
P.A.I.des tasuda (näiteks 40%
hinnast) ning millised on muud
tingimused (näiteks on P.A.I.-päev
iga kuu või nädala esimene päev).
Kinnituskiri peab olema kaupleja
juures nähtavale kohale välja
pandud, et ostjatele tagada tarbijakaitsest tulenev teave. Lisaks püüab
Pank sel moel tagada, et P.A.I.de
kasutamine oleks kõigi kauplejate
juures ühetaoline. Igale P.A.I.des
kauplejale annab Pank välja kleepsu

„Kaupleme P.A.I.des“, mis pannakse
samuti välja nähtavale kohale.
Kes siis saaksid või võiksid olla
P.A.I. des kauplejad? Selleks võivad
olla nii äriühingud, omavalitsused
kui ka vabaühendused.
Esmalt omavalitsustest. P.A.I. on
tegelikult omavalitsuse jaoks väga
heaks võimaluseks toetada vabatahtlikku tööd ja kohalikku arengut
ka siis, kui ei ole võimalik selle jaoks
otseselt rahalisi vahendeid panustada. Kuna P.A.I.sid antakse välja
kohaliku kogukonna heaks tehtud
vabatahtliku töö eest, siis võib öelda
et selles osas on omavalitsus raha nö
kokku hoidnud (muide Eestis
loetakse vabatahtliku töö rahaliseks
väärtuseks u 0,7% SKPst). See
tähendab, et kui omavalitsus otsustaks tänuks tehtud töö eest pakkuda
mõnd teenust nö P.A.I. soodustusega
(näiteks spordisaali, ujula, kino,
ürituste vms eest saaks poole hinnast
maksta P.A.I.des), siis toetaks ta
otseselt neid, kes tema piirkonnas on
kogukonna arengusse panustanud
(seda tagab P.A.I.de väljaandmise
alus). Sel moel saaks omavalitsus
panustada vabatahtlikku töö ja
kogukonna arengu toetamisse
kaudselt. Kuna soodustusega kaasneb suurenev teenuse tarbijate hulk,
siis ei pruugi omavalitsus ka nö
pärisrahas kaotada (käive kokku-

P.A.I. rahatahed
2012. aastal anti P.A.I. välja uues kuues. Enne seda olid P.A.I.d suures
formaadis, ühesuguse kujundusega (1, 5 ja 10 nominaalid), osaliselt käsitsi
täidetavad ja kursiga 1:3-le euroga.
Uued P.A.I.d on nö tavaraha suuruses, aluseks on seejuures võetud 1940.
aastal kujundatud Eesti krooni mõõdud 130x80 (mis jäi küll omal ajal välja
andmata). Iga nominaal (1, 3, 5 ja 10) on erineva kujundusega, kasutatud on
Järvamaaga seotud isikute portreesid ja hooneid, millest saab lähemalt lugeda
sellest KoosOleku erinumbrist. Joonistused on teinud Paides elav kunstnik

võttes suureneb). Nö P.A.I. soodustus ei pea ju olema alaline, piisaks ka
ühest „P.A.I.-päevast“ kuus või
nädalas. Ent ka minimaalse rahalise
kaotuse puhul on P.A.I. soodustuse
moraalne tähendus väga oluline.
Äriühingud. Ärid teevad ikka aegajalt hinnasoodustusi. Nende tähendus oleks aga suurem, kui hinnasoodustus toetaks kohalikku ja
kogukonda (kaudselt siis äriühingu
klientuuri) toetavat ostjat. Sellise
ostja kindlakstegemine on väga
lihtne, sest sellisel ostjal (ja ei
kellelgi muul) on P.A.I.d. Seega kui
kord kuus või nädalas teha teatud
kaupadele P.A.I.-soodustusi (näiteks
poole hinnast võib tasuda P.A.I.des),
siis oleks soodustuse mõju kohalikule tarbijale suurem, samuti toetaks
ettevõtja avalikult kohaliku kogukonna arengut ning sellesse panustamist. Ka suureneks suure tõenäosusega klientuur (see on ju ka
igasuguste sooduskaartide kasutamise eesmärk). Muidugi peaks
selline kaup olema kohalikku
päritolu (näiteks Järvamaal toodetud) ning mitte ka minema vastuollu
nn säästva arengu põhimõtetega.
Aga see omakorda aitab kauplejal
eristuda ja fokuseerida ühele kindlale tarbijate grupile. Mida rohkem on
P.A.I.des kauplejaid, seda suuremaks kasvab ka võimalus kauplejatel omavahel P.A.I.des arveldada,
ehk säilitada käivet ka siis kui
eurosid napib.
Vabaühendused. Mitmeid teenuseid
saab pakkuda P.A.I.de eest - näiteks
koolitusi, osalemist üritustel, meenete ostmist jms. Sel moel julgustatakse ostjaid tegema vabatahtlikku
tööd (kasvõi sellesama vabaühenduse kaudu), millega P.A.I.sid
saab teenida. Nii kasvab tegelikult
ühenduse võimekus vabatahtlike
kaasamiseks ja oma tegevuse
laiendamiseks.
P.A.I.-soodustuse kasutamise plussiks on see, et ükski kaupleja ei pea
selle jaoks tegema eraldi kulutusi –
P.A.I. tähed on juba trükitud ning
nende väljaandmist ja käivet
kontrollib P.A.I.de Pank, kes
koordineerib ka kogu P.A.I.des
kauplemist tervikuna. Üks põhjus
kasutada euro kõrval paralleelselt

sellist kohalikku maksevahendit on
ka see, et nii on võimalik hoida
kaupade ja teenuste käivet aktiivsena
ka siis, kui tarbijatel „pärisraha“
napib.
P.A.I.des kauplemisega on juba
algust tehtud. Praegu saab neid
kasutada Paide kogukonnakeskuses
(Tallinna tn 11,
http://weissenstein.blogspot.com)
selliselt:
·Osta taaskasutuses ehitusmaterjale
(vanad ehituspalgid ja –talad, vanad
uksed ja aknad jms), tasudes poole
hinnast P.A.I.des
·Laenutada tööriistu (näiteks Speedheater), tasudes poole hinnast
P.A.I.des.
·Tasuda koolituste eest täies ulatuses
P.A.I.des.
·Laenutada Welopargis jalgrattaid (2
eurot või 2 P.A.I.d päevas)
·Saada kord kuus kahe tunni ulatuses
õigusabi (iga kuu esimene või teine
esmaspäev) ja kord kuus sisedisaini
või graafilise disaini alast nõustamist
ja abi (iga kuu esimene või teine
teisipäev)
·tasuda Paide kogukonnakeskuse
ruumide kasutamise eest (poole
hinna ulatuses)
·tasuda reklaami eest KoosOlekus
või kogukonnakeksuse kodulehtedel
(poole hinna ulatuses)
·tasuda vanalinna ekskursioonide
või hoonete ajaloolise teabega seotu
eest
·tasuda kogukonnakeskuse poolt
korraldavate ürituste (näiteks
kontserdid) piletite eest (P.A.I.
soodust määratakse igakordselt)
Kogukonnakeskuse P.A.I.-teenuste
ring suureneb pidevalt.
P.A.I.des kauplejate ringiga liitumiseks või lisateabe küsimiseks
saada kiri P.A.I.de Pangale:
pank@weissenstein.ee

Leho Rubis. Kujunduse valmistas Järvamaal elav sisearhitekt Heli Aade.
P.A.I.d on trükitud UusMaa trükikojas, kasutatud on kolme turvaelementi –
hologrammi, turvaniiti ja seerianumbrit. P.A.I.de esimese tiraaži trükkimiseks
pole olnud vaja ühtki puud maha võtta – kasutatud on Michael Jacksoni
Tallinna kontserdi piletite trükil üle jäänud eripaberit.
Kasutusse jäävad ka nö vanad P.A.I.d (kursiga 1:3 euroga), ent Pank ei vaheta
neid uute P.A.I.de vastu välja.
Uute P.A.I.de välja andmist rahastas läbi Ühenduse Weissenstein Eesti riigi
enda fond – Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK, http://www.kysk.ee).
(edasi P.A.I. tähed ja kirjeldused)
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Karl Hermann Hesse
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Kirjaniku ja Nobeli kirjanduspreemina laureaadi
Hermann Hesse perekonna ajalugu Paides algab
tema vanaisast Carl Hermann Hessest.
C. H. Hesse sündis 16. veebruaril 1802 Tartus.
Tema kahest eesnimest kasutati tegelikult ühte –
Hermanni, seega Hermann Hesse nagu ka tema
kuulus kirjanikust lapselaps. Olles omandanud
meditsiinidoktori kutse ja täiendanud end
välismaal, andis ta 17. mail 1830 nõusoleku tulla
Paidesse kreisiarstiks, olles esialgu tolleaegse
Paide kreisiarsti, dr Christopher Rinne asetäitja.
Näib, et millalgi enne Pikal tänaval maja ostmist
(kus tol ajal olid krundid ühed linna kallimatest),
omas ta krunti nr 125 ehk praegust Veski 12
(varasem Paide vallamaja).
1833. aastal nimetati dr Hesse Paide kreisiarstiks.
Umbes pool aastat hiljem, 27. juulil 1834 ostis ta
2000 rubla eest (võrdluseks: Veski tn krunt maksis
näiteks 300 rbl) krundi number 42, mis kandis
hiljem numbrit 28 ehk siis praeguse Pikk 4 krundi.
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Sel ajal asus krundil puust madal elumaja, mis
ulatus praeguse teeni Pikk 2 ja Pikk 4 vahel ning
peaaegu kuni praeguse Pikk 4 maja viimaste
akendeni (krundi laius Pika tänava ääres oli 44 m).
Maja asus kohe praeguse kõnnitee ääres, selle taga
oli suur aed, mis ulatus kuni Rüütli tänavani. Maja
tagumises osas oli sammastele toetuv veranda.
Ka kirikuga oli dr. Hessel tugev side, teda on
kirjeldatud sügavalt uskliku ent elurõõmsa
inimesena. Kui 1786. aastal valmissaanud kirik
põles 1845. aastal, siis määrati selle taastamiseks
viieliikmeline komisjon, mida muide juhtis tollane
kirikuõpetaja Carl Gotthard Hammerbeck, kes 10
aastat varem, 1835. aastal oli asutanud Pärnu
tänavale Paide esimese eestikeelse kooli, mille
juurde on samuti pandud mälestussammas. Sellesse
kiriku taastamise komisjoni kuulus ka dr. Hesse.
Kui 1848. aastal kiriku taastamistööd valmis said,
siis ilutses selle otsas uus, paksult ülekullatud rist,

mille olid kinkinud kirikule dr. Hesse ja tollane
kohtuvanem, hilisem linnapea Silsky (kelle maja
asus praeguse Keskväljak 10 aadressil – praegu mh
apteek). Hessede perekond suhtles muide tihedalt
ka selleaegse köster-organisti Alexander Daniel
Kappeliga (kelle naine oli ilmselt Hessede
sugulane), kellest võrsus tuntud helilooja Johannes
Kappel.
C. H. Hesse oli linnas tunnustatud kreisiarst aga
samuti ka aktiivne ühiskonnategelane, kelle
eestvedamisel taaselustati Paide vanim selts, 1796.
aastal asutatud Kodanike Klubi ehk Bürgermusse
(mille esimese maja asukoht oli praeguse Tallinna 9
ja 11 krundil).
Kindlasti tuleks märkida ka seda, et Paides on
sündinud 2. juulil 1847 ka dr Hesse poeg ja kirjanik
Hermann Hesse isa Johannes Hesse, kes elas siin
11 aastat. Johannes sai algõpetuse muide Paide
algkoolis, kus oli kuni 1856. aastani õpetajaks dr.
Hesse vend Alexander Daniel Hesse. Johannes
Hesse asus peale Paidet õppima Tallinna
Toomkooli, mille lõpetas 1865. aastal, seejärel
lõpetas 1868. aastal misjonäride õppeasutuse
Baselis, teenis misjonärina Indias, kus oli sündinud
tema naine, kirjanik Hesse ema ja asus lõpuks koos
temaga, oma abikaasaga elama Saksamaale, Calwi
linna, kus 1877. aastal sündis ka kirjanik Hermann
Hesse (surnud 1962).
C. H. Hesse tegutses Paide kreisiarstina kuni 11.
juulini 1885 ja suri sellessamas majas 8. novembril
1896. 1903. aastal omandas maja kooliõpetaja
Andreas Luik, pärast tema surma 1914. aastal jäi
maja lõpuks tema tütrele Edith Greenbergile.
Maja lammutati 1950. aastatel kui see oli juba väga
lagunenud ja selle asemele ehitati praegune
kolmekordne elumaja.
C. H. Hesse on seega Paide jaoks oluline. Tema ise
ja tema pere on olnud tihedalt seotud Paide eluga ja
andnud selle koha jaoks ka enda
olulise panuse. Lisaks ei ole just
palju tuntud nimesid, kelle juured
on sedavõrd sügavalt Paides nagu
on Nobeli kirjanduspreemina
laureaadi Hermann Hesse nimi.
Paide jaoks on oluline ka see, et
ainuke ilukirjanduslik raamat,
Monika Hunniuse „Minu onu
Hermann“, mis räägib elust
kreisilinn Paides on kirjutatud just
Hessede perekonnast. Nii saame
me pildi tolleaegsest elust Paides
just Hessede silme läbi. 2006.
aastal avati Ühendus Weissenstein
algatusena ja Paide linnavalitsuse
toel Hessede kunagise maja
asukohal mälestustahvel, mille
avamisel osales ka kirjanik Hesse
lapselaps koos abikaasaga.
Allikas: www.weissenstein.ee
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Paide kogukonnakeskus
Paide vanalinnas, Tallinna tn 9 ja 11 asuvad
hooned.
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Tallinna 9 punasest tellisest historitsistlik
laohoone, ehitatud 1907. aastal kohaliku kaupmehe
Johansoni poolt. Keskajal asus hoone asukohal
ordulinnuse eelkindlustuse torn Kõhn Grete.
1907 ehitatud hoone ehitati ümber nõukogude
perioodil (mh hoonele sobimatud ja selle
konstruktsiooni nõrgendavad laiad väravad), mil
hoonet kasutas Teedevalitsus. Algse nn kivikatuse
(põletatud savi) asemel paigaldatud nõukogude ajal
eterniitkatus.
Praegu on üks boks kasutusel Paide SRIKi
vanamaterjali siselaona, üks boks Paide
linnavalitsuse laona, üks boks Welopargi
jalgrataste hoidmiseks, üks boks Paide SRIKi
puidumaterjali laona, madalamas osas asub Paide
SRIKi puidutöökoda. Ülakorrus kasutuseta. Hoone
vajab väga kiiret restaureerimist, et vältida selle
hävimist. Paide linna arengukavas on hoonesse
planeeritud käsitöökeskus
Tallinna 11 puidust endine laohoone, milles asus
EW ajal ka kauplus. Algne hoone võib pärineda
juba 18. sajandist, ent praegusest erinevas mahus.
Ilmselt ehitati (ümber) praegune hoone koos
tellisest laohioonega 1907. aastal. Nõukogude ajal
asus hoones Teedevalitsuse kontor ja ühiselamu,
hiljem esteetikakool Monlii, seejärel Paide
Noortekeskus. Praegu tegutseb majas Paide
kogukonnakeskus – Paide SRIK, Ühendus
Weissenstein, MTÜ Käsitöö Katsikud, Järvamaa
Vabatahtlike Keskus, Welopark, P.A.I.de Pank,
ajaleht KoosOlek. Paide linna arengukavas on
hoone planeeritud renoveerida Paide SRIKi
nõustamiskeskuseks.
Huvitav on see, et nende kahe hoone krundil asus
18. sajandil kivihoone, mis oli Paide esimese seltsi,
Kodanike Klubi (bürgermusse) esimeseks
asukohaks.

foto Järvamaa Muuseumilt
foto P. Kruusmannilt
foto Paide SRIK-ilt
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Helmi Tohvelman
(13. oktoober 1900 - 21. oktoober 1983)
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Kirja pandud Tohvelmani enese käega 3. märtsil
1941:
„Sündisin 13. oktoobril 1900 Särevere vallas Lõõla
külas Järvamaal talupoja tütrena. Kaheksaaastasena astusin Kirna-Virika vallakooli. 1912.
aastal astusin E.N.K.S tütarlaste gümnaasiumi
Tartus, mille lõpetasin 1924. aastal. Õppisin Tartu
Ülikooli filosoofiateaduskonnas, kus katkestasin
õpingud 1925. aastal majanduslike raskuste tõttu,
asudes tööle Tallinna. 1924. a suvel juba olin
korrektoriks-tõlkijaks “Päevalehe” toimetuses,
1925. a suvest kuni 1927. a suveni olin jälle
“Päevalehe” toimetuses. 1926. aastal astusin Gerd
Neggo Tantsu ja Liikumise Stuudiosse, mille
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lõpetasin 1930. aastal. Aastail 1927—1931 elatasin
end juhuslikest tõlketöödest ja võimlemistundidest,
olles võimlemisõpetajaks 1929. jaanuarist
kevadeni Kaarli Gümnaasiumis ja 1929. aasta
novembrist 1931. aasta kevadeni Kubu gümnaasiumis. 1931. aasta novembrist alates olen
Tallinna Töölisteatri teenistuses tantsujuhina, olles
ühtlasi tõlkinud kümmekond näidendit. 1940. aasta
sügisest alates olen Ühendatud Draama- ja
Töölisteatri ning Noorsooteatri tantsujuhiks.
1937. aasta suvel olin Näitekunsti Sihtkapitali
Valitsuse stipendiaadina Saksas, kus
töötasin E. Eduardowa balletistuudios. Registreeritud

1937. aastal Haridusministeeriumi
Kutseosakonnas näitekunstnikuna lavatantsu alal.“
Lisaks loeme Eesti Teatri Bibliograafilisest
Leksikonist: Oli 1931—44 Tallinna Töölisteatri
liikumisjuht ja tantsija (esines ka sõnalavastustes)
ning teatri tantsustuudio juht, 1944—48
Noorsooteatri liikumisjuht ja õppestuudio
pedagoog ning 1965—75 Noorsooteatri
liikumisjuht. Töötas ühtlasi 1944—46
Draamastuudio eriklassis, 1946—51 Eesti
Riiklikus Teatriinstituudis ja 1957—81 TRK
lavakunstikateedris tantsupedagoogina. Loonud
koreograafiat ja seadnud liikumist ka teistes Eesti
teatrites, juhendanud harrastustantsurühmi ja
loonud tantse (“Tere, tibukene”, “Seppade tants”,
“Külvaja”). ENSV teeneline kunstitegelane
(1957), ENSV rahvakunstnik (1980). Nõukogude
Eesti preemia 1949. — On olnud Helmut Vaagi
elukaaslane.
Lavastused: E. Kapi “Kalevipoeg (1948
“Estonias”), L. Austeri “Tiina” (1955 “Estonias”,
koos B. Fensteriga), B. Bernsteini “West Side'i
lugu” (1964, TRK “Estonias”, koos V. Rummoga).
Teinud tantse ja liikumist ligi viiekümnele
lavastusele.
http://www.temuki.ee/arhiiv/arhiiv_vana/Teater/0
0okt_t02.htm
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Vargamae
mõlemal pool põhuruumid. Hoone ees karja
kogumise aiad.
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Saunikute eluhooned rajati kahe talu piirile.
Kolmeruumiline saun koosnes rehetoast, kambrist
ja rehealusest. Üks pere elas kambris, teine
rehetoas. Kummalgi oli oma sahver. Ühe pere
loomad elutsesid rehealuses, teisel väikeses laudas.
Mõlemal perel oli oma ait. Tammsaare Põhja- ning
Lõunatalu piir läks toa ja rehealuse vahelt läbi.
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Karjalaste mänguväljak asub karjatalli ees, seaaeda
ehivad lambad ja sead ning eelaedikut lehmad, pull
ja hobused. Ootame lapsi endiste karjalaste kombel
oma väikese talu loomi karjatama.
Karjaaiad ehitati tugevad ja pikad, et loomad ei
satuks väga väärtuslikule põllumaale. Tugevad
roigasaiad pidid kinni hoidma kõik loomad.

Vargamäe talukompleks Albu vallas, Järvamaal,
kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünnikodu.
Järvamaa traditsioonilise taluarhitektuuri näidis.
Arvatavasti jõudsid kirjaniku vanemad Peeter ja
Ann Hansen Viljandimaalt Suure-Jaani kandist,
Tammsaare väljamäele aastal 1872. Hansenite pere
kodutalul oli maad 138,9 hektarit, sellest head
põllumaad 15,6 hektarit. Annel ja Peetril sündis 12
last, kellest 10 kasvas suureks.
Tammsaare-Põhja talu on püütud säilitada ja
taastada selliselt nagu ta oli kirjaniku lapsepõlves.
Ait on ainus säilinud hoone, mille ehitas kirjaniku
isa Peeter Hansen. Ehitise endist õlgkatust asendab
nüüd rookatus. Ait ehitati maapinnast kõrgemale, et
tuul saaks põranda alt läbi puhuda ning ruumid
oleksid puhtad ja kuivad. Hoone koosnes kolmest
osast, mis täitsid oma erinevaid funktsioone:
riideait, viljaait ja toiduait. Ruumide vahele jäi
lahtine aidavahelik. Hiljem ehitas talu pärija

August Hansen väravapoolsesse otsa veel ühe
aidaosa.
Keldri ehitas läinud sajandi kolmekümnendatel
aastatel kirjaniku vend August Hansen. See
koosneb kahest ruumist - ühes hoiti kartuleid, teises
moose, õunu jm. Ruume ventileerib õhutuskorsten.
Rehetare taastati endisel kujul 1976. aastal. 19.
sajandi viimasel veerandil ehitatud kirjaniku
sünnimaja hävis kahjuks 1945. aasta tulekahjus.
Rehielamus on kaks eeskoda, kaks kambrit
(tagakambris elasid ema, isa ja nooremad lapsed,
eeskambris ülejäänud pere), sahver, panipaik,
rehetuba, rehealune, aganik, sealaut ja eel-ahte rehi.
Rehetarel ei olnud korstnat, seega oli tegemist
suitsutarega, suits lasti välja poolukse kaudu.
Üleval partel kuivatati vilja. Rehaahju kõrval puust
tünnis pesi ennast puhtaks kogu pere.

Järvamaa Kultuurihiide on saanud istutada oma
puu Järvamaa kultuuripreemia laureaadid.
Omanäolise traditsiooniga alustati 1992. aastal ja
täna on hiies üle 100 sildistatud kultuuripuu.
Uue elumaja ehitas 1934. aastal kirjaniku vanem
vend August Hansen (1876- 1954). Augusti eluajal
oli kasutusel ainult maja alumine korrus- elutuba,
söögituba, magamistuba, köök, teenijatuba ja tütre
tuba. 1958. aastal avati maja teisel korrusel
muuseum. Muuseumi esimene juhataja oli Augusti
tütar Õie, seda kuni 1964. aastani, kui kirjaniku
venna perekond kolis elama Elvasse. Siis kolis
muuseum ka elumaja esimesele korrusele.
Tänane elumaja ekspositsioon tutvustab Hansenite
pere lugu ning kirjanik A. H. Tammsaare
loomingut. Peatähelepanu on pööratud sünnitaluga
seotud põhiteosele „ Tõde ja õigus“.
http://tammsaare.albu.ee

Karjatallis olid ühelpool lehmad ja teisel pool
lambad . Keskel asus suur majandusruum ja lisaks

A. H. Tammsaare teosed
1907 ”Uurimisel” ; “Raha-auk”
1908 “Pikad sammud”
1909 ”Noored hinged”
1910 ”Üle piiri”
1913 ”Vanad ja noored”
1915 ”Poiss ja liblik” ; “Keelest ja luulest”
1917 ”Varjundid” ; “Kärbes”
1919 ”Sõjamõtted”
1920 ”Raha-auk”
1921 ”Juudit” ; “Pikad sammud”
1922 ”Kõrboja peremees” ; “Poiss ja liblik” ; ”Uurimisel”
1923 ”Pöialpoiss” ; “Noored hinged” ; ”Üle piiri” ; ”Varjundid”
1924 ”Kaks paari ja üksainus ning teised jutustused” ; “Sic transit…”;
”Kärbes” ; ”Vanad ja noored”
1925 ”Tähtis päev ja Tõsi jah”
1926 ”Tõde ja õigus” ; “Kõrboja peremees” ;
1929 ”Tõde ja õigus” II ; “Tõde ja õigus” I
1931 ”Tõde ja õigus” III

1932 ”Tõde ja õigus” IV ; “Meie rebane”
1933 ”Tõde ja õigus” V
1934 ”Elu ja armastus”
1935 ”Ma armastasin sakslast”
1936 ”Kuningal on külm” ; “Tõde ja õigus” V ; “Vanad ja noored” ; ”Juudit”
1937 ”Kõrboja peremees” ; “Kõrboja peremees “(näidend koostöös Andres
Säreviga); “Andres ja Pearu” (Andres Särevi dramatiseering)
1938 ”Hiina ja hiinlane” ; “Tõde ja õigus” II
1939 ”Põrgupõhja uus Vanapagan”
1940 ”Tõde ja õigus” I ; “Tõde ja õigus” IV ; “Põrgupõhja uus Vanapagan” ;
“Põrgupõhja uus vanapagan” (Andres Särevi dramatiseering)
Pärast Tammsaare surma on tema loomingust ilmunud arvukalt kordustrükke
ning kaks teostesarja.
1952 – 1976 “Teosed”, 14 köidet
1978 – 1993 ”Kogutud teosed”, 18 köidet
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Kalju Lepik
(7. oktoober 1920 - 30. mai 1999)
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Koerus sündinud ja algkoolis õppinud Eesti
kirjanik ja luuletaja Kalju Lepik.
Õppis Tartus. Emigreerus 1944. a Rootsi. Avaldas
esimesed luuletused 1939 õpilasajakirjades. Nii
vormilt kui teemadelt mitmekülgses luules leidub
võitleva hoiakuga isamaalüürikat ja eleegilisi
ühiskonnasüsteemide ja neis muganenud inimeste
pihta sihitud satiiriga. Tunnuslikud on omapärane
ja jõuline kujunduslikkus ning rohked rahvalaulu
väljendusvahendid ja vihjed eesti luuleklassikale.
Leidub paatoslikke isamaaluuletusi, romantilise
hõnguga meenutusi sõjaväeaastaist ("Relvavennad"). Autori isikupärast laadi toetab juba
esimestes kogudes omamoodi võllahuumor,
millega tõrjutakse sisemist ängistustunnet ("Minul
on karvased sääred"). Hiljem on Lepik kasutanud
mitmesugust kujundkeelt. Ühelt poolt vabavärss,
ootamatud kujundiseosed, teiselt poolt süveneb
laululine alge, rahvalaulu stiilielementide ning
tuntud kirjanduslike motiivide kasutamine ("Õrn
ööbik"). Lepiku luuletajanatuuris on tugevasti
skeptilisust, pessimismi. Oma hilisemas loomingus
suhtub ta eitavalt iga tüüpi poliitilisse võimusse ja
ka suuresõnalistesse patriotismiavaldustesse.
("Isamaa").
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Valusad viisid

Allikas: Vikipeedia

*
Maarjamaa, sa oled mu leib ja mu liha.
Sa oled mu nälg.
ja mu viha
Ma olen su jalajälg.

"Topsisõbra matus"

*
Liiri-lõõri, lõokene.
Piir tõmba, pääsukene.
Veel need ohjad meida hoidvad,

Oli meil ustav sõber,

Kisendad, kodumaa! II

Enam ei tulnud kaasa

tugevad veel on kammitsad.
Veel on hundid me vaderiks.
Nahka panevad lapsukese,
Jeesukese sõime sees.
*
Mülkaveest tõuseb hoiatus,
janupalavik janusele:
Kokkukägardatud päike
jokutab
jokkis põldude kohal.
Talv passib juba karbust
suve ja sügise
ukse taga.
Öö laps ma olen.
Valgus purustab mu varjudeks.
Pikad on varjud õhtu eel.
Surma Värava varjud.
Anna mulle tagasi mu keskpäev ja hommik.
Anna mulle tagasi Maarjamaa hommik.

sügise eel heitis voodi.
kõrtsi ei õllepoodi.

Ükski võim
ei saa

Ja kui langesid puudelt

sulgeda suud

viimased sügislehed,

meie maa,
meie õiguse järele.
Ka siis, kui meie hõim

mängisid leinamarssi
mundrites pritsimehed.
Spordi- ja haridusseltsi

selga saab surisärgi

poolt kanti plekist pärgi.

manala õues,

Nukrana, topsisõbrad,

kuulete kisendust kõues,

läksime kirstu järgi.

kanarbikus ja soos,
sügissajus ja rajuhoos,
õiguse järele.

Tormasid taevarannal
takused pilvetõprad.
Paljapäi leinasime
vara lahkunud sõpra.
Vahest homme on juba
taevas kandled ja roosid.
Täna veel viimast korda
hüüame kooris proosit!
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Pohjaka mois
Von Stackelbergide perekonna valduses oli mõis
kuni riigistamiseni (mõis võõrandati 1919. aastal).

I
Ä
N

S
I
D

Osa Põhjaka mõisapiirkonnast kuulus 1866-1906
Sargvere valda ning osa alates 1892. aastast Mäo
valda (ühe Mäo valla kohta käiva 1913. aastast
pärineva allika järgi kuulus Põhjaka mõisast sinna
valda kolm talu - Ado, Lepiku ja Saare).
Hilisemates allikates on Põhjaka mõisa andmed
tihti kirjas koos Palu mõisa andmetega.
Allikas: www.pohjaka.ee
Praegu asub mõisas restoran, kus kasutatakse
võimalikult palju kohalikke toiduaineid – hea näide
kohaliku elu väärtustamisest ja toetamisest. Mõis
ise on ka suurepärane näide tundlikust restaureerimisest, kus säilitatud on võimalikult palju
algset ning ka säästva eluviisi põhimõtetest, mis
tähendab võimalikult palju olemasoleva ja
kohaliku ressursi kasutamist (sh ka isetegemist).

Põhjaka mõis sai alguse 19. sajandi alguses. Mõis
eraldati erinevate allikate järgi 1811., 1813. või
1814. aastal sama kihelkonna Koordi mõisast ning
enne seda oli tegemist Koordi mõisale kuuluva
külaga. Põhjaka mõisa esimeseks omanikuks sai
Paul Gotthard von Dücker. Tema kätte jäi mõis vaid
mõneks aastaks.
1816 ostis rittmeister krahv Karl Gustav Mellin
Põhjaka mõisa 32000 rubla eest. Karl Gustav
Mellin juuniori ajal hakati ehitama mõisa uut
peahoonet ning klassitsistlik peahoone valmis
1820. aastal. Huvitav on, et peauks ei asu sel mitte
peafassaadil, vaid hoopis hoone ühes otsas. 1827.
aastal krahv Mellin aga pantis mõisa.
1828. aastal ostis mõisa (26000 rubla eest)
meditsiinidoktor Christoph Heinrich Rinne ning
tema pere kätte jäi mõis 19. sajandi lõpuni. 1847.
aastal kvalifitseeriti Põhjaka mõis rüütlimõisana
ning mõis omanikuks sai 1864. aastal endise
omaniku poeg – meditsiinidoktor Carlos Rinne.
1858. aastal koostati Eesti aladel viimane
hingeloend ning selle järgi oli Põhjaka mõisa
hingekirjas vaid 71 inimest (kõik eesti soost
talupojad) - 31 meeshinge ning 40 naishinge.

Hingeloend ise koosneb vaid kahest osast mõisarahvas ning Põhjaka küla.
1884. aastal ostis
Põhjaka mõisa
endale parun
Konstantin Stackelberg lähedalasuvast Palu mõisast ning hakkas
seda sealt alates
majandama ühes
Palu mõisaga.
Sellest ajast alates ei olnud enam
iseseisvat Põhjaka rüütlimõisa –
tegemist oli vaid
Palu mõisa karjamõisaga. Konstantin Stackelberg suri 1909
ning tema järglastest sai mõisa
(viimaseks)
omanikuks ta
poeg Leo.
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Anna Markus
(23. detsember 1874 – 7. detsember 1955)
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Nendevaheline koostöö kestis kaheksa aastat. Karl
Menning oli Anna Markus teatriautoriteet.
Vanemuises omandas ta jäägitult tolle realistlikud
kunstiprintsiibid ning kandis neid läbi kogu oma
loomingulise elu. Hilisem ajajärk Draamateatris ei
sobinud talle eriti, polnud nii hingelähedane.
Vanemuises oli tema Anna Altleisi kõrval ansambli
tugevamaid naisnäitlejaid.
Suure pereheitmise ajal 1916. a kevadel lahkus
Anna Markus Vanemuisest ja asus Tallinnas
Pandoriini ruumides koos teiste tartlastega
korraldama uut draamateatrit, kus ta töötas aastatel
1918-1925.
Anna Markuse 25-aastase lavategevuse juubeli
puhul kirjutas Päevaleht 22. veebruaril 1921: „Pr
Markus on oma võimiste tipul – siin on kõik
läbimõeldud, läbituntud ja hästi ettekandele
toodud, kusjuures selge hääldamine, mis meie
näitlejatel harilikult puudub, kordaminekule
suuresti kaasa aitab.“

Anna Markus sündis 23. detsemberil 1874. aastal
Viljandimaal Taevere valla Hundisaare talus ja
Mart ja ema Ann Saare pere viimase võsuna. Isa oli
kõrtsmik ja mölder. Vanemad läksid elama
Vändrasse, kus isa rentis endale veski. Lapseea elas
väike Anna Vändras. Siis suri noorena isa ja
lesestunud ema kolis lastega elama Paidesse.
Suvekuudel elas Anna oma sugulaste juures Türil.
Alghariduse omandas ta Paides 1887-1893. a.
Anna Markus teatritee algas 1896.
aastal Paides „kogemata kombel“,
nagu ta ise on öelnud Teatri ja
Muusikamuuseumis säilitatud
eluloos (ilmselt on pliiatsiga
tsemendikoti paberile kirjutatud
elulugu valminud ta Siberis
sundasumisel oleku päevil).
22-aastane noor veetlev neiu äratas
tähelepanu Paides näitemänge
korraldanud Orgusaares
ja
Tambergis. Nad kutsusid teda
näitemänguproovile. Ja ta läkski.
Nagu Anna Markus kirjutab oma
eluloos: „Esimene katsetus oli
Juhan Kunderi „Mulgi mõistus ja
tartlase tarkus“. Mäletan, et seisin
Katina kui savinukk ja arvasin
endamisi: too töö ei toida.“
Paides tegi ta teatrit 1899. aastani,
mil abiellus. Anna Markus tutvus
Paides elades oma tulevase
abikaasaga. Sellest tutvusest arenes
abielu õpetaja Jüri Markusega.
Abielu sõlmiti 1899. aastal Anna
kirikus.
Varsti pärast abiellumist sai
abikaasa töökoha Tallinnas, kuhu
ka abielupaar elama asus. Veel
1899. aastal läks Anna Markus
näitlejaks Estonia Seltsi teatrisse.
Temast sai üks meie kutselise teatri
rajaja. Esimene osa oli T. Pakkola
„Parvepoistes“, mis jõudis Estonias

lavale näitejuht V. Thali käe all 1900. aasta talvel.
Alates 1899. aastast tegi abikaasa Jüri Markus
teatrile tõlketöid. Estonias kohtus Anna Markus
Paul Pinna, Theodor Altermanni, Betty
Kuuskemaa, Aleksander Trilljärve jt näitlejatega.

30-aastase lavategevuse tähistamise puhul öeldi
Päevalehes (26. oktoober 1926): „Ta on üks
elujõulisemaid Eesti näitlejate hulgas, seda tõendab
tema juubeliettekanne Laurana Aug. Strindbergi
„Isas““.

1907. aastal lahkusid nad Tallinnast ja asusid elama
Tartusse, kus Anna Markus läks Vanemuisesse
näitlejaks. Karl Menning võttis ta avasüli vastu.

1925-1931 elas Anna Markus koduperenaisena
koos abikaasaga Nõmmel.
1935. aastal annetati talle Eesti
Näitlejate Liidu kuldne rinnamärk, millega austati teenekaid
teatripioneere. Pärnus elas Anna
Markus kuni 1949. aastani.
1949. aasta märtsiküüditamisega saadeti Siberisse sundasumisele ka elatanud Anna
Markus. Põhjus: tütar E. Pareki
(Lagle Pareki ema) perekond
tunnistati kodanlik-natsionalistlikuks. Anna Markus koos tütar
Elsbeti laste Eva ja Laglega
viidi Novosibirski oblastisse.
1955. aastal Anna Markus
vabanes ja saabus toonase
ENSV Teatriühingu toetusel
tagasi Eestisse ning asus elama
Türile oma sugulaste juurde,
kuhu jõudis ka karistuse kandmisest vabanenud tütar Elsbet
Parek. Olles 81-aastane ja
elanud üle raskeid vintsutusi,
suri Anna Markus kuu aega
pärast kodumaale saabumist 7.
detsembril 1955. aastal. Tema
põrm sängitati Türi Saunametsa
kalmistu mulda.
Allikas: Türi, kilde kihelkonna
ja linna arengust, I osa.
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Posti 12 vana koolimaja
toetust andis ka Järva Maavalitsus.

I
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N

Posti 12 hoone ehitati 1910. aastal Paide
Tütarlastegümnaasiumiks. Enne seda asus
tütarlastekool nii kunagises Hupelile kuulunud
majas (Vee tn 1, praegu kohvik) kui Hoffmanni
villas (Tallinna tn 60, hiljutine KEA Keskus).
Posti tn 12 koolimaja ehitati valmis 1910. aastal.
28. jaanuari 1910. aasta “Paide teataja” andmeil
läks maja maksma 24 tuhat Vene rubla.
Tsaarivalitsus ei olnud vaatamata korduvatele
taotlustele asutanud Paidesse gümnaasiumi. Nii
avati majas 1910. aastal linnapeal O. Brasche ja
kiriku eestseisja V. Stackelbergi eestvõttel Saksa
Tütarlaste Eragümnaasium, mida pidas ülal Saksa
Kooliselts.

4. juulil 1924. a ühendati kõik Paide gümnaasiumid
Järva Maakonna Avalikuks Paide Ühisgümnaasiumiks. Gümnaasiumil oli humanitaar-, reaal- ja
tütarlaste majapidamisharu. Kool töötas kolmes
majas: Posti 12, Tallinna 58 ja Pärnu 57. Paide
gümnaasiumis toimis aktiivselt Koolinoorsoo Liit,
millel oli palju osakondi: muusika-, spordi- ja
kirjanduse osakond, näitering, õpiringid, lugemislaud, raamatukogu, segakoor ja sümfooniaorkester.
Igal aastal tõid gümnasistid lavale mõne draama,
mõnikord opereti. Paide Ühisgümnaasium kujunes
linna ja Järvamaa arvestatavamaks kultuurikeskuseks.

S
I
D

Kool oli humanitaarkallakuga, valmistas ette
haritud seltskonnadaame. Selles õppisid nii
eestlannad, kohalikud sakslannad kui ka juuditare
ja poolatare. Vastava eksami läbitegemisel saadi
koolist koduõpetajanna kutse. Täielikku keskharidust naisgümnaasium ei andnud; selle järele ei
olnud Venemaal vajadust, kuna naisi ülikooli ei
võetud.
1914. aastal suleti kool Paide Vene ametnike ja
õigeusu kiriku preestri intriigide tõttu. Kool jätkas
tegevust 1918. aastal Paide Tütarlaste Reaalgümnaasiumina. Ka siis pidas kooli ülal Saksa
Erakoolide Selts. 1920. aastal oli koolis 325
naisgümnasisti, keda õpetasid 13 õpetajat.
Õppemaks aastas oli 140 marka, millest 60-70
vaesemat õpilast olid vabastatud. Materiaalset

1934. aasta koolireformiga likvideeriti Paide
Gümnaasium oma endisel kujul. 1934/35.
õppeaastast ei võetud gümnaasiumi esimesse klassi
õpilasi. 1937. aastal likvideerus gümnaasium
lõplikult. Uus Paide Keskkool koosnes nüüd
progümnaasiumist (5-9 kl) ja gümnaasiumist (1011 kl). Kuna uues gümnaasiumis õppijate arv
vähenes, avati keskkooli juures kaubanduskool.
Maja kuulus sel ajal Haridusministeeriumile, krunt
Paide linnavalitsusele.
1941. aastal tabas Posti 12 koolimaja pomm. Sellest
ajast pärit fotolt on näha, et muuhulgas on
purustatud fuajee lagi kohe sissekäigu juures.
Saksa okupatsiooni ajal oli maja halvas
seisukorras. Õppetöö oli lünklik ja lõppes 1944.
aasta märtsis. Poistele anti kätte lõputunnistused ja
nad mobiliseeriti lennuväe abiteenistusse, osad
emigreerusid välismaale. 1944. aasta sügisel
alustas Posti 12 majas tööd keskkool. 1945. aastal
nimetati keskkooli direktoriks Ruudi Aimla (Priit
Aimla isa).
1963. aastal avati uus Keskkooli
hoone Aiavilja tänaval. Alates
1964. aastast tegutses Posti 12
majas Paide Pioneeride Maja, mis
nimetati 1989. aastal Koolinoorte
Huvikeskuseks. Kuni 2001.
aastani asus majas linna raamatukogu. Sellest ajast alates seisab
maja tühjana.

foto

Tegemist on ilusaima Paide
vanalinna hoonega, mis on eraldi
objektina ka muinsuskaitse all,
ent nõuab kindlasti senisest
väärikamat kohtlemist. Huvitav
on see, et siiamaani on maja
põhjaseinal säilinud alates 1930test aastates õpilaste poolt seinale
kirjutatud nimed.
Allikad: www.weissenstein.ee ja
„ Paide Eestimaa süda”, 1991.
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P.A.I. - local money
On May 1, 2010 the people of Järva county started a local money
project. The money is called P.A.I. (you can pronounce it as pay)
and it has at least three meanings:"pai" means caress in estonian
and it refers to gratitude for the voluntary work and services
rendered to the local communityP.A.I. comes from the name of
the town - Paide, which means that it is not national or alternative
money, but local parallel currencyP.A.I. is an acronym for Paide
Arengu Instrument (Instrument of Develeopment of Paide)
P.A.I.s are issued by P.A.I.de Pank (a local fellowship, not a NGO
or other kind of legal entity) for the services rendered to the local
community. One working hour (regardless of the work) equals to
3 P.A.I.s, which equals to 3 Euros. After receiving P.A.I., it can
freely circulate as any other currency, but only in the local
community (Järva county and Paide town) and for local (and
"green") goods and services.P.A.I. is a local currency that
operates in a complementary manner to the Euro as does many

other local currencies around the world. It is usually only
accepted by local traders rather than chains or supermarkets and
gives local residents an incentive to shop locally. As a result, it
helps communities strengthen their own economy, builds
community spirit and reduces the carbon footprint. A local
currency is complementary because it aims to operate alongside
the Euro. Euros will always be needed for national and
international trade, but a local currency is better suited than the
Euro for local activities.P.A.I. is legal as a voucher, but it is not
legal tender. This means that there is no obligation to accept it and
it will only be accepted by participating outlets. From a tax
perspective, anything paid for in P.A.I. is accounted for in the
same way as a euro.P.A.I. exists in paper, in four standards: 1, 3, 5
and 10.It can be spent privately, but also by local traders who
have received a special certificate from P.A.I.de Pank.More
information (incl prospect) in estonian:
http://pank.weissenstein.ee
Proofreading: Elizabeth Lenz, John W. Fail

http://pank.weissenstein.ee/
pank@weissenstein.ee
Tallinna tn 11, 72713 Paide
tel 53 56 4623

NB! Alates juunist 2012 läheb KoosOlek puhkusele. Kohtumiseni. Vaadake meie numbreid veebist: http://koosolek.weissenstein.ee
Tiraaž: 1000 Trükk: Kuma trükikoda Ilmub 1 kord kuus
Väljaandja: KoosOleku Toimetus (rahastaja: EAS läbi Ühenduse Weissenstein)
Toimetajad:
Heli Aade (heli@komitee.ee)
Alo Aasma (alo@paide.ee)
Rainer Eidemiller (rainer@weissenstein.ee)
Maiko Kesküla (maiko@jarvamv.ee)
Kontakttelefon: 51 500 66
E-post: ajaleht@weissenstein.ee
http://koosolek.weissenstein.ee

Toimetuse asukoht: Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11, 72713 Paide)
KoosOleku väljaandmist saab toetada annetusega Ühendus Weissenstein pangakontole nr 10220195838229 SEB
(rahvusvaheline makse: IBAN: EE511010220195838229, BIC: EEUHEE2X)
Ajalehte KoosOlek pannakse kokku vabatahtlike poolt.
Ka sinu lugu, kiri või teade on siin teretulnud, saada see
palun ajalehe meiliaadressile. KoosOlekut levitatakse
tasuta. Kui soovid, et selle väljaandmine jätkuks,
siis võid teha oma annetuse.
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