
Tihemetsas jagus jällenägemisrõõmu 

Tihemetsa oli kooli 90. aastapäeva kokkutulekul rahvarohke, nime andis kirja 1393 

vilistlast, nii et spordihoonesse aktusele kogunenutega võinuks täita Endla teatri 

suure saali ja rõdukohad topelt. 

Jällenägemisrõõmu jagus laupäeva päikselisel palaval päeval hommikust peale 

peahoone juures ja sealt paari kilomeetri kaugusel Lauri krossirajal, kus kogunesid 

motospordi veteranid. Tihemetsa sovhoostehnikumi motoklubi hasarti kannab edasi 

MTÜ Tihemetsa Motoklubi, mille president Väino Lensment kuulas huviga 

omaaegsete ässade Ülo Raudsepa, Jüri Makarovi, Enno Lustuse ja teiste meenutusi. 

Kohal oli 50 aastat tagasi tehnikumi lõpetanud, Nõukogude Liidu koondisesse 

kuulunud ja hiljem Tihemetsas motosporditreenerina töötanud legendaarne Sulev 

Saar, kellele vilistlaste nimel kinkis puidust tänuplaadi Ülo Raudsepp. Häid sõnu ütles 

ja oma kingituse andis treenerile riigikogu liige Tarmo Tamm, 1974. aasta vilistlane. 

“Minu Tihemetsa tuleku otsustaski see, et siin oli motoklubi. Klubi kõige suurem 

väärtus oli selles, et meil lasti tegutseda, kuigi Saare Sulev raputas mõnikord pead, 

kui olime enda meelest teinud parima,” meenutas Ülo Raudsepp. “Lauril on nüüd 

Eesti üks tippradasid, meie ajal oli siin metsane. Tulime Tihemetsast kohe tsiklitega 

rajale, ega meil mingeid autosid siis olnud.” 

Ühispilt tehtud, kiirustasid veteransportlased Tihemetsa aktusele. Riigi, Saarde valla, 

Pärnumaa kutsehariduskeskuse ja Tihemetsa juubelikokkutuleku lippude ees 

kõnelesid Saarde vallavolikogu esimees, Tihemetsa metsaülem Väino Lill, metsa- ja 

puidutööstuse liidu tegevdirektor Ott Otsman, Pärnumaa kutsehariduskeskuse 

direktor Riina Müürsepp, Voltveti koolituskoha juhataja Piret Koorep ja teised. 

Spordihoone ees kaskedega ehitud veoautokastis mängis Mõisaküla kultuurimaja 

puhkpilliorkester reipaid rütme, kui vilistlased, kooli endised ja praegused töötajad 

ennast rongkäiku sättisid. Kokkutuleku vanim lõpetaja Ilmar Piho hoidis silti 

aastaarvuga 1952 ja rääkis, et valis toona metsatehnilise tehnikumi, sest isa ja 

vanaisa olid samuti metsamehed. 



Voltveti mõisa häärberi trepilõvid särasid kuldselt, kui kokkutulnud käisid nende 

vahelt läbi, et uudistada õppeklasse, uurida ajalootubade stende ja albumeid või 

vaadata omaaegse õpetaja Toivo Kirsi pärandust – kroonikafilme. Tantsuks mängisid 

vilistlaste ansamblid, sest omal ajal oli Tihemetsas tähelepanuväärne 

kultuuritegevus. 

Juubelikokkutuleku peakorraldajatele, MTÜ Tihemetsa Vilistlase esindajatele Kaire 

Piirojale ja Erna Grossile kinkis Saarde vallavanem Andres Annast kohaliku 

puutöömeistri valmistatud nelja jalaga tugeva tabureti, et nad hoiaksid seda, mis meil 

on. 

Voltveti metsakooli ajast, 1925. aastast, on kooli lõpetanud 8827 meest-naist. Eri 

nimega koolis on õpetatud metsamehi, maaparandajaid, sekretäre, raamatupidajaid, 

tehnikuid-mehhanisaatoreid ja ringiga tagasi jälle metsandust. 
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