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1941. aasta sügis. Oli saksa okupatsiooni esimene aasta. Venelased olid suvel 
Eestist välja aetud, sõda käis Novgorodi ja Peterburi all.  

Õppetöö Metsatehnikumis algas l. novembril, esimesele kursusele võeti vastu kõik 
15 soovijat. Eeltingimuseks oli 9-klassiline haridus. Paljud õppeained lõppesid 
praktilise tööga. Ehitusõpetuse lõputööks tuli teha mansardkorruse maja (nn 
metsniku maja) ja projekt koos maksumusega. Loodimises ja maaparanduses tuli 
plaanistada antud maatükk. Jahinduse praktiline osa lõppes jahiga Kanaküla 
metsades. 1942.a kevadel oli parvetuspraktika Halliste jõel.  

Õppetöö kestis Metsatehnikumis kolm aastat. Kolmas klass õppis kuni aasta 
lõpuni ja uue aasta algul mindi kevadeni metskondadesse õppepraktikale.  

Kuna tehnikumil oli abimajand, siis tuli ka seal tööl käia. Kevadel töötasime aias. 
Suvel tuli käia Longi vahtkonnas loomadele heina tegemas. Töötasuna saime 
abimajandist toiduaineid. Toitlustamist korraldasid õpilased ise. Valiti peremees 
koos abiga ja kassapidaja. Peremees ostis vallast antud ostuloaga (oli sõjaaeg ja 
toiduained normeeritud) Tõlla talust toiduaineid ja tõi need kooli hobusega. 
Kassapidaja arvutas kuu lõpus kokku toidu maksumuse ja kasseeris raha. 
Köögipersonal oli kooli palgal.  

Valgustuseks oli koolil oma elekter (kuni kella 22-ni). Diiselmootoriga käivitus 
keldris asuva alalisvoolu generaator. Vanema kursuse õpilased käisid seal valves.  

Õpilaste elu korraldasid üldkoosolekul valitud õpilasvanem ja klassivanemad. 
Kuigi oli sõjaaeg ei mõjutanud see meie igapäevast elu. Alkoholiga meil 
probleeme ei olnud. Pidudel käisime Kilingi-Nõmmes. Raskusi oli jalanõudega. 
Tegime omale puukingad. Nendega läksime Nõmme ja alles saali minnes panime 
jalga päriskingad.  

Paljudel poistel oli kirjavahetus Kehtna Kodumajanduskooli tüdrukutega. Nemad 
käisid mõnikord meie peol ja meie nende peol. Peamiseks spordialaks oli võrkpall 
ja talvel suusatamine.  

Õpetajate ja õpilaste vahekord oli hea. Ainult direktor Auksmannil tekkis 1942.a 
kevadel õpetajate ja õpilastega konflikte, mis lõppes sellega, et 1. ja 2.klass (3. 
oli praktikal) andis sisse lahkumisavalduse. Asi lahenes siis sellega, et Auksmann 
saadeti Õissu metsaülemaks ja direktoriks tuli Kosenkranius. Nüüd oli rahu jälle 
majas ja õppetöö kestis edasi.  

Õppida sai koolis kuni 1943.a kevadeni, siis sain nimelise kutse ilmuda Pärnusse 
major Lillelehe käsutusse. Kutse said veel minu klassikaaslane Laugna ja õpetaja 
Lilleallik. Sellega lõppes minu kooliaeg Tihemetsas ja algas sõduri elu, millele 
järgnesid Siberi vangilaagri aastad.  
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