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Sulev Punning: ma pole
inimestesse usku kaotanud
ta.

Elupõline koolmeister
Sulev Punning möönab,
et kuigi ta on elus teiste käest haiget saanud,
pole ta kaotanud usku
inimeste headusesse.
Teistmoodi ei saagi aga
vist olla inimesga, kes on
kaks kolmandikku oma
elust olnud koolidirektor,
rajanud mitu parki ning
kasvatanud üles pea kolm
põlvkonda koolijutse. Sulev Punning on seda kõike
teinud, mistõttu mulle öeldud lause: ’’Ma pole kunagi kaotanud usku inimeste
headusse!’’ ei mõjugi deklaratiivselt. Kuigi võiks.
Ma olen kindel, et enamus nendest sadadest koolilastest, kes Sulev Punningu käe alt läbi on käinud, ei
teagi, et tegelikult ei tahtnud mees omal ajal koolmeistri ameti peale mõeldagi. Kui Mooste vallast
Laane külast pärit Sulev
lõpetas 1954. aastal matemaatika- ja füüsikaõpetajana Tallinna Pedagoogilise Instituudi, siis oli noore
mehe salajane soov minna
tööle hoopis Põlvasse statistikaosakonda.
Paraku olid elul muud
plaanid: kuna paar aastat
varem oli arreteeritud Sulevi isa, siis oli see tee talle
kinni. Ja nii ei jäänuki noorel mehel muud, kui võtta
vastu Karaski kooli vanempioneerijuhi amet.
’’Mina selle üle ei kurtnud, tegelesime sisuliselt
sama asjaga nagu noorkotkad ja skaudid,’’ meenutas
takkajärgi Sulev. ’’Tegime
metsas luuremänge, koostasime salakirju ja tegime
kõvasti sporti.’’
Karaski koolis sai sportimine Sulev Punningu tulekuga sellise hoo, et varem
võistlustel üsna viimaseks
jäänud kool hakkas rajoonivõistlustel ennast järjest pa-

Elupõline koolmeister Sulev Punning on Kõllete vallas lapsi õpetanud üle poole sajandi.
remini näitama. Sulev Punningu eestvedamisel tegid
õpilased ja õpetajad Karaski koolile staadioni, hiljem
ka valgustatud suusarajad.
Samuti oli Sulev Punning
see, kelle eestvedamisel rajati Karaski paisjärv ja Palojärve ujumiskoht.
Seetõttu pole ka imestada, et toonane Eesti haridusministeeriumi kolleegium määras Sulevi 1962.
aastal Karaski kooli direktoriks. Elunäinud mehena on Sulev Punning
üsna kriitiline praeguse
koolidirektorite ametisse
määramise süsteemi üle.
’’Omavalitsus valib direktori viieks aastaks, esimene

26. mail saab Sulev Punning 75-aastaseks. Vallaleht soovib talle sel puhul õnne, jõudu ja jaksu!
aasta elab inimene sisse ja
viimasel hakkab otsi kokku
tõmbama, mis tähendab, et
kolm aastat saabki sisulist
tööd teha,’’ mõtiskles ta.
Sulev Punningu eestvedamisel rajasid koolilapsed ja õpetajad Karaski
kooli juurde ka pargi ning
suure õuna- ja marjaaia.
Sulev meenutas praegugi naerdes, et tema ametiautoks oli topeltkabiiniga

GAZ, millega veeti siis nii
istikuid kui ka koolist hiljapeale jäänud koolilapsi
koju.
Aga kui 1989. aastal valmis Krootuse koolimaja,
siis alustas Sulev Punning
uuesti pargi rajamisega.
Miks ta seda kõike tegi, küsin. ’’Minu lapsepõlvekodus oli emal väga palju lilli
ja ma nagu ei tahtnud räpases keskkonnas olla,’’ vas-
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tas vana koolmeister.
’’Me hoidsime ka kogu
aeg oma kooli korras, kui
kuskil oli midagi katki,
siis kohe järgmiseks päevaks oli see parandatud,
mitte nagu nüüd, kui mõnes koolis oodatakse aastaid remonti,’’ rääkis Sulev
Punning. ’’Aga kui kõik on
korras, siis ei kipu ka lapsed seda lõhkuma.’’
’’Tegelikult ma arvan,
et eks ole see mingil määral ka meie kooli teene, et
ümbruskonnas on palju kenasid kodusid, kuid sellest
olulisem on see, et lapsed
hakkasid tänu tehtud tööle armastama oma ümbritsevat elukeskkonda,’’ lisas

Tahan just küsida, et ega
kaheksa tunniga selle kõigega hakkama ei saanud,
kui Sulev Punning ise naerdes ütleb, et tema kadunud
abikaasa toriseski pidevalt,
et meest pole kodus. Kogu
aeg koolis. ’’Ja sama juttu
räägib ka praegune abikaasa,’’ lisas Sulev naerdes.
Küsin Sulev Punningult
laste kohta, et kas tõesti
noorus hukas. Koolmeister
Punning vastab resoluutselt ei. ’’Lapsed jäävad lasteks ja kui öeldakse, et lapsed on hukas, siis leian, et
viga on ikka õpetajates ja
keskkonnas,’’ on ta kindel.
Vana koolmeister on
elunäinuna ka seda meelt,
et õnn ei peitu pelgalt asjades. ’’Lapsed elasid majanduslikult kehvalt, kuid
elurõõmu oli küll ja küll,’’
meenutas ta.
2006. aasta jaanuaris
pani Sulev Punning direktori ameti maha. Mõnda
aega töötas Sulev Punning
koolis ka õpetajana, kuid
tuli siis lõpuks ära. Tervis
pole enam see.
Eksivad aga need, kes
arvavad, et vana koolmeister jäigi koju puhkama, sest
on ju Sulev Punning juba
kolmandat koosseisu vallavolikogu esimees. Sealjuures kandideeris mees
volikokku puhtalt seetõttu,
et tahtis oma koolile kasulik olla ning seista õpetajate
heaolu eest.
Ja nii ei malda vana koolmeister ka praegu käed rüpes istuda. Küll on vaja
ajada vallaasju, küll oma
maja kallal nokitseda.’’Aga
kõige rohkem tahaksin ma
ikka kalale minna, see on
ülimalt hea tunne, kui istud Peipsi roostikus ja kõik
muremõtted kaovad kui
iseenesest,’’ naeris ta.
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