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SAATEKS
Sõmeru Põhikooli, Viru Instituudi, Juhan Kunderi Seltsi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ning LääneViru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna koostööna toimus 2016.aastal noorte koduuurimiskonverents, kus tehti kokkuvõtteid 2015-2016.aasta uurimistöödest.
Uurimistööde teemade valik oli sel aastal mitmekesine, kõik tööd on seotud oma kodukohaga. Uuriti
maakonna ajalehti, II maailmasõja ja soomepoiste mälestusi, samuti koha-, perekonna ja õpilaste
nimesid ning suhtumist pagulastesse, lubjatööstust, põllumajandusettevõtte ning koolide ajalugu.
Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja
esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise
järjepidevus maakonna haridusasutustes.
Ühtekokku laekus töid maakonna kuuest koolist: Tapa, Tamsalu, Haljala ja Vinni-Pajusti gümnaasium,
Kadrina keskkool ning Lasila põhikool. Esitati 20 individuaalset, kusjuures neist ühelt õpilaselt laekus
kaks tööd, lisaks kaks kollektiivset tööd. Juhendajaid oli kuus. Õpilaste töid retsenseerisid Maie
Nõmmik, Külli Heinla, Kadri Lehtsalu, Liivi Heinla, Eveli Tiiter, Anu-Merike Eenmäe, Odette Kirss, Mare
Pärenson ja Kaja Visnapuu.
Õpilaste töid hindasid konverentsil koolinoorte kodu-uurimise korraldajad-toetajad: Tallinna Ülikooli
pedagoogika arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist Ene Luka, üldhariduse ajaloolane Lemmi Karmin
ja Tallinna Ülikooli õppejõud Kaja Visnapuu.
Üleriigilise konverentsile Pärmus osalesid Khirsten Therese Murumägi ja Aliisa Tipner (Kadrina
Keskkool) "Elust II maailmasõja ajal Kadrina algkooli endiste õpilaste mälestuste põhjal" (juhendaja
Evelin Tiiter), Helen Proosa (Kadrina KK) „Kohanimed enne ja nüüd. Kadrina-kandi oronüümid“
(juhendaja Liivi Heinla), Anett Triebstock (Vinni-Pajusti Gümnaasium) „Kergliiklusteed, nende
planeerimine ja areng Vinni vallas ning Lääne-Virumaal“ (juhendaja Siiri Seljama) ja Joanna Ramot
(Haljala Gümnaasium) „Asustusnimed ja liikluspindade nimed Haljala kihelkonnas (vallas )“ (juhendaja
Külli Heinla).
Maakondliku konkursi tööd on üleantud SA Virumaa Muuseumid, kus on võimalik nendega tutvuda.
Käesolevas kogumikus on toodud kõikide uurimistööde kokkuvõtted, et oleks võimalik saada ideid
järgmisteks uurimisteemadeks.
Viru Instituut tänab kõiki õpilasi, nende juhendajaid, koole ja tööde retsensente ning konverentside
korraldajaid noorte kodu-uurimisvaldkonna eestvedamise, koordineerimise ja väga hea koostöö eest
ja loodan arvukat osavõttu ka järgmistel konkurssidel.
On välja kuulutatud 2017.a üle-virumaaline kodu-uurimistööde konkurss, oktoobris toimub ülevirumaaline konverents, kus valitakse tööd üleriigilisele konverentsile.
Lootes huvitavaid uurimistöid noortelt ka tulevikus.

Marge Lepik
Viru Instituudi projektijuht

4

Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Khristen Terese Murumägi ja Aliise Tipneri loovtööst
Elust teise maailmasõja ajal Kadrina algkooli endiste õpilaste mälestuste põhjal
Juhendaja: Evelin Tiiter

Uurimistöö vaatles teise maailmasõja perioodi Kadrina algkooli endiste õpilaste silmade läbi. Kuna
teine maailmasõda on autorite jaoks kauge ajaperiood, oli sellest ajaperioodist mälestuste kogumiseks
viimane aeg, sest veel on Kadrinas inimesi, kes seda perioodi mäletavad.
Töö koostajad seadsid peaeesmärgiks uurida, kuidas Kadrinas teise maailmasõja aeg üle elati, millised
muutused aset leidsid kui lisaks sõjategevusele vahetus mitmel korral ka riigikord. Peaeesmärk sai
täidetud.
Autorid leidsid tänu Kadrina kodu-uurijale Tiiu Uuskülale kolm Kadrina põliselanikku, kes juhuse
tahtel olid ka Kadrina algkooli õpilased, kaks neist ka sõja ajal. See määras oluliselt uurimistöö suuna.
Kõigi kolme intervjueeritud inimeste elusaatused olid aga täiesti erinevad, kuna nad sõltusid oma
vanemate minevikust. Mälestuste üleskirjutamisel ja järelduste tegemisel tuli arvestada sellega, et neis
kui laste mäletustes on palju emotsioone ning mälestused võivad olla reaalsusest erinevad.
Suulistele ning kirjalikele mälestustele toetudes said autorid teada, et Kadrina nägi võrreldes tänase
päevaga teistsugune välja, kuid ei saanud kahe rinde läbiminekul eriti kannatada. Muutused Kadrina
alevikus on toimunud peamiselt ehituslikus valdkonnas, maju on rohkem, inimeste arv on suurenenud
neli korda võrreldes 1940. aastaga. Siiski ei ole Kadrina enam maakonna juhtivaks kultuuri- ja
majanduskeskuseks nagu ta oli 1940. aastal.
Kuuldud mälestuste põhjal koostati kaart Kadrina alevikust, kuhu on kantud objektid enne teist
maailmasõda. See andis autoritele parema ülevaate sellest ajast ning on ka töö lugejatele heaks
orientiiriks.
Tiiu Uusküla abil õnnestus leida Kadrinast enne teist maailmasõda fotosid, millel olevaid paiku
pildistasid autorid uuesti, et märgata, kuidas Kadrina on aegade jooksul muutnud.
Töö koostajad õppisid uurimistöö tegemise käigus vormistama uurimistööd ja läbi viima intervjuusid.
Autorite arvates on oluline, et tänased noored teaksid, kuidas Kadrinas teise maailmasõja ajal elati
ning mis siin toimus.
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Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Helen Proosa 2016.a olümpiaaditööst
Kohanimed enne ja nüüd. Kadrina-kandi oronüümid
Juhendaja õpetaja Liivi Heinla
Püstitasin omale uurimistöö algul mitu eesmärki. Sain uuritud diakrooniliselt ERA materjalides
leiduvat kohanimede etümoloogiat ning kasutatud möödunud sajandi 30ndate aastate lõpu kirjeid
(põhiliselt koolinoorte kogumisvõistluselt) ja mõndasid 60ndate lõpu lindistuste ümberkitjuudi. Lisaks
selgitasin, kui paljusid kohanimesid ja nende tekkelugusid teavad minu klassikaaslased. Selgitasin,
kas ERA materjalidele lisab midagi uut ka Eesti Keele Instituudi kohanimede andmebaas heli.ee.
Kandsin ka kõik uuritavad nimed kaardile, et saada selgeks, kus kõik andmebaasides leiduvad
oronüümid paiknevad. Vaatasin Kadrina kohanimede uurimise ajalugu, eriti Eduard Leppiku osa
selles. Kõik eesmärgid, mis endale püstitasin, said täidetud.
Mägedele on nimed pandud tegevuste (ohverdamine, palvetamine, röövimine, puhkamine,
nuuskamine, needmine, magamine, peksmine), inimeste (Juss, kindral, Ivan, paatere kirikuõpetaja
mõisnik), loomade, lindude ning kalade (rebased, karud, ussid, kiisad, hundid), omaduste (pikk, hüva),
kohtade (järv, raba, väli) , artefaktide (kabel, torn, kelder, kindlus, lipp), puude ja taimede (kuusk,
sarapuu, nõgesed, pohlad) sündmuste (kalakoorma ümberminek, matus), pinnase (muda, liiv, savi),
kuju (sadul, ratas), somaatiliste sõnade (kõht, maks, säär) ning legendide (Kalevipoeg) järgi. Mitmel
mäel on ka mitu nime. Minu uurimistöös on kaheksal mäel vähemalt 2 erinevat nime. Ka
etümologiseerimisel võib kohanimede puhul olla erinevaid seletusi, näit Neeruti mäed, Sitamägi jm.
Nimetavakäändelisi liitumisi toimub vaid Hüvamäe-, Paatermäe-, Pikkmäe-, Ratasmäe- ja Unimäe
puhul. Nuuskaaugu ja Perasmäega puhul on tüvi lühenenud (nuuskama, peramine) . Ülejäänud kõikide
teiste oronüümidega toimub omastavakäändeline liitumine. Sakstemäe puhul on omastav mitmuses.
Enamasti on atribuutsõnad lihtsõnad.
Küsitluste tulemustest oli näha, et noored tegelikult ei tea eriti kohtadest, mis asuvad nende kodukoha
lähedal. Üldjuhult teatakse vaid Kalevipoega ning sellega ka asi piirdub. Selleks, et tõsta noorte
teadlikkust nende kodukoha läheduses paiknevatest kohtade kohta , tuleks noortele neid mõnes
ainetunnis tutvustada, näiteks geograafias, või viia noored aega-ajalt väljasõitudele. Paradoksaalne on
see, et paljusid kohti, mille kohta on nimed, enam ei ole – need on hävinenud teedeehituse või
melioratsiooni käigus. Alles on jäänud vaid nimed, legendid, lood ja mälestused.
Plaanin edaspidi uurida ka talunimesid, sest mul on oma kodul ka huvitav talunimi ja see ei ole
kuidagi seotud inimestega, kes siin varem elasid.
Järgmisel aastal on mul eesmärgiks võetud hüdronüümide uurimine, mida plaanisin teha juba selles
töös, aga töö maht paisus ja eesmärke tuli muuta.
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Kokkuvõte
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilase Anett Triebstocki uurimistööst
Kergliiklusteed, nende planeerimine ja areng Vinni vallas ning Lääne-Virumaal
Juhendaja: Siiri Seljama
Käesolevas uurimistöös käsitleti kergliiklusteid, nende planeerimist ja ehitamist Vinni vallas ja LääneVirumaal. Töö eesmärgiks oli soov teada saada, milline on olnud kergliiklusteede ajalugu ja arengud
mujal maailmas. Suurem rõhk on töös pandud informatsioonile, mis puudutab Vinni valla
kergliiklusteid ja annab ülevaate Lääne-Virumaa kergliiklusteede planeerimise kohta.
Kergliiklusteed on saanud alguse juba 1800. aastate lõpus, kui jalgrattad hakkasid Euroopas ja
Ameerika Ühendriikides rohkem levima. Vahepealsetel aastatel kulges jalgrattasõidu populaarsus
vahelduvate mõõnadega, kuni kiire bensiini hinna kasv 1970ndatel aastatel tõi jalgrattasõidu tõusu
pooles Euroopas. Praegusel ajal on jalgrattaliikluse esirinnas Holland, Taani ja Śveits.
Ka

Eestis

on kergliiklusteede

rajamine

tõusuteel. 2009. aastal

algatati

kergliiklusteede

teemaplaneering, milles osalesid Vinni, Rakvere ja Rägavere vallad. Selle raames selgitati küsitluse
teel välja nende valdade elanike ja töötajate liikumisviisi eelistusi ning kergliiklusteede ja
terviseradade vajalikkust. Küsitlustulemuste kohaselt tundsid üle poole vastanutest vajadust
kergliiklustee järele.
Esimene kergliiklustee valmis Vinni vallas 2004.aastal. Kokku on vallas 2013. aastani rajatud ligi 15
kilomeetrit kergliiklusteid. 2015. aastal algatati järgmine teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna
jalg- ja jalgrattateed“, mille põhieesmärgiks on toimiva kergliiklusteede võrgustiku kavandamine
oluliste

sihtpunktide

sidumiseks

maakonnas.

Planeeritavate

matkamarsruutide

paiknemisel

arvestatakse maakonna kultuuri- ja loodusväärtustega, et toetada turismi valdkonna arengut.
Et teada saada Vinni valla elanike arvamusi kergliiklusteede kasutamise ja rahulolu kohta, viidi
uurimistöö raames läbi küsitlus Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste, õpetajate ja õpilaste vanemate
seas. 220 laiali jagatud küsimustikkust saadi tagasi 127.
Igapäevaselt kasutavad kergliiklusteid kõige enam kooliõpilased, kuid kõige suurem vastajate hulk
kasutab teed korra nädalas. Kõige enam kasutatakse kergliiklusteid kõndimiseks ja populaarsuselt
järgmine liikumisviis on jalgrattaga sõitmine. Enamus vastajatest kasutab kergliiklusteid aastaringselt,
kuid populaarsemad aastaajad on siiski kevad, suvi, sügis. Kergliiklusteede hoolduse ja kvaliteedi
kohta toodi välja nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. Kergliiklusteede võrguga Vinni vallas
ollakse enamasti rahul, kuid paljud vastanud soovisid ka teede pikendamist. Kõige enam sooviti tee
pikendust Viru-Jaagupini. Paljudes ankeetides avaldati soovi, et kergliiklusteedest moodustuks ring
Piira-Pajusti-Mõdriku-Vetiku-Piira.
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Kokkuvõte
Haljala Gümnaasiumi õpilase Joanna Ramoti 2016.a uurimistööst
Asustusnimed ja liikluspindade nimed Haljala kihelkonnas(vallas)
Juhendaja Külli Heinla
Esimesed kohanimede kirjapanekud pärinevad 13. sajandist. Kohanimed tähistavad kohti
maapinnal ja liigendavad maastikku.
Kohanimede puhul tuleb lahus hoida mõisted nimi ehk keeleline väljend ning denotaat ehk
nimeobjekt.
Kohanimesid saab liigitada vanuse, staatuse, päritolu, nimepaneku astme, keelsuse ja
struktuuri järgi. Nimeobjektist lähtuvalt liigitatakse nimed asustus-, mäe-, vete-, tee-,
haldusüksuste nimedeks.
Kohanimed on seotud paikkonna asustamise ja esmamainimisega kirjalikes allikates. Tihti
jääb vanade kohanimede päritolu teadmata. Etümoloogiliselt läbipaistvad on loodusnimed ja
isikunimedest saadud kohanimed. Sellest oli juttu töö esimeses peatükis.
Uurimistöös „Asustuskohtade ja liikluspindade nimed Haljala kihelkonnas (vallas) minevikus
ja tänapäeval“ seati eesmärgiks uurida kunagise Haljala kihelkonna külade ja mõisate nimesid
minevikus ja tänapäeval. Eestlaste kõrval elas 13. sajandist peale Eestis sakslasi ning kumbki
rahvas on siinsetele kohtadele andnud oma keeles nimesid. Nii on paljude kohtade
tähistamiseks olnud paralleelselt kasutusel eesti- ja saksakeelne nimi.
Põhja-Eesti asustusest annab hea ülevaate „Taani hindamisraamat“, mille järgi oli Haljala
kihelkonnas 13. sajandil 46 küla. Mõisad omandasid nende külade nimed, kuhu nad olid
rajatud.
Uurimistöö teises peatükis toodi välja praeguse Haljala valla külanimed tähestikulises
järjekorras ning jälgiti, kuhu ja millal tekkis mõis. Töö autor püüdis teatmekirjanduse ja
andmebaaside abil selgitada nimede tähendust ja tekkelugu ning anda edasi nimede eri
kujusid eri ajajärkudel. Nii kirjeldati Aasu, Aaspere, Aaviku, Auküla, Essu, Haljala, Idavere,
Kandle, Kavastu, Kisuvere, Kõldu, Kärmu, Liiguste, Lihulõpe, Pehka, Põdruse, Sauste,
Tatruse, Vanamõisa, Varangu, Võle küla nimesid ning Aaspere (13. sajandil Katkutaguse),
Essu, Idavere, Kandle, Kavastu, Sauste, Tatruse, Vanamõisa, Varangu ja Võle küladesse
järgnevatel sajanditel tekkinud mõisate nimede lugu.
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Töö teise peatüki esimeses alapeatükis jälgitakse ka Annikvere, Karula, Kloodi, Loobu,
Metsiku, Sagadi, Selja, Vihula ja Veltsi mõisate nimede kujunemise lugu. Need mõisad
jäävad tänapäeval Vihula, Rakvere ja Kadrina valla territooriumile.
Küla- ja mõisanimede puhul on etümoloogiliselt läbipaistvad nimed Aaspere (mõisnik
Hastferi järgi), ka Annikvere, Karula, Vihula, Loobu, Kloodi, Sagadi mõisate nimed on
seotudilmselt

isikunimedega. Apellatiivne tähendus on paljudel loodusega seotud

külanimedel.
Nimede keelelist struktuuri analüüsides selgus, et liittüvelised nimed on näiteks Idavere,
Mõisavälja jt. Kohanimede sagedastest liidetest esines liidet -la (Karula jt), -ste (Liiguste,
Sauste jt), -ik (Männiku, Saariku jt).
Teise peatüki teises alapeatükis peatuti Haljala aleviku tänava- ja teede nimedel ning
analüüsiti valla erateede nimesid.
Tänavanimed on jaotatud vanadeks kohanimedeks (näiteks Maheda – küla järgi), loodusega
seotud nimedeks (Kingu, Männi jt), mingi objekti asukohale viitavateks nimedeks
(Veskijärve, Kooli jt), sõidusihti näitavateks nimedeks (Rakvere maantee jt), kirjeldavateks
nimedeks (Uus), pühendusnimedeks (Schönbergi tee).
Valla territooriumil on hulk erateid, millel kõigil on nimed. Nimed lähtuvad objektist, mille
juurde teed viivad (Kaalumaja, Kuivati jt). Nimed võivad olla seotud talu- või
perekonnanimedega. Suur osa nimedest lähtub loodussõnavarast, millest suur osa on
liitsõnalised, näiteks Vahtramäe, Männikvälja, Lepiksoo. Loodusega seostub ka hulk
lihttüvelisi nimesid, näiteks Pihlaka, Tamme, Neeme jt.
Oma kodukandi asustusnimede ja teede ning tänavate (liikluspindade) nimedega tutvumine
ning analüüsimine, mis oli töö eesmärk, andis töö kirjutajale uusi teadmisi oma kodukohast.
Uusi kogemusi sai töö autor ka interneti andmebaasidega töötades.
Kõige raskemaks osutus ajaloolistest teatmeteostest vajaliku materjali leidmine ja uurimine.
Tööd saaks laiendada ning võtta luubi alla talunimed.
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Kokkuvõte
Lasila Põhikooli õpilase Erika Hochstätteri uurimistööst
Lasila kooli arhiiv
Juhendaja: Tiina Mesi

Minu ülesanne oli koostada, kirjutada ja tutvustada Lasila kooli arhiivi. Sain teada kuidas
erinevatel aegadel on dokumente säilitatud mõisa ja lasteaia hoones. Palju dokumente on ka
hävitatud või kaduma läinud. Eriti aga pärast kooli sulgemist 1973. aastal. Väga palju
dokumente on annetatud või koolimaja pealt leitud.
Minu ja teiste kodu-uurijate töö tulemusel said koolis olevad dokumendid arhiveeritud ja
nüüd hoitakse neid Baeri tornis kappides. Kokku on 951 säilikut 13 fondis, kusjuures mõnes
fondis on nii palju materjali, et kasutusele tuli võtta mitu erinevat karpi, näiteks omaloomingu
fondis on lausa neli erinevat karpi, ajakirjanduses, õppematerjalides ja uurimistöös kaks
karpi. Siit võib leida materjale erinevatest arhiividest; õpetajate ja vilistlaste mälestusi;
vaadata vanu tunnistusi ja diplomeid; uurida kooliga seotud dokumente; lugeda vanu ajalehti;
leida tuttavaid fotodelt; lugeda Lasila mõisa, Baeri, Lasila lasteaia kohta; sirvida vanu
õppematerjale; lugeda laste omaloomingut. XII ehk salvestuste fondis pole hetkel midagi.
Luban, et õppeaasta lõpus kannan CD plaadile erinevad intervjuud, külaliste ettekanded, fotod
ja õpilaste videod ühekorraga. Varia fondi tekitasime seetõttu, et ei osanud neid dokumente
kuskile mujale paigutada. Minule kõige huvitavam materjal asub V fondi I karbis, sest seal on
kooli ajalehed, mida on nii huvitav lugeda.
Minu töös saab ka ülevaate, kuidas arhiivi kasutada.
Sel õppaastal tähistab kool 230. sünnipäeva. Loodame, et vilistlased ja õpetajad leiavad enda
jaoks tähtsat materjali. Mulle meeldis seda uurimistööd teha, sest tegin kasulikku Lasila
koolile. Ma loodan, et mu tööst on kasu aastate pärast.
Õppisin ka uurimistööd koostama ja vormistama.
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Kokkuvõte
Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Getriin-Liisbet Veeremaa kodu-uurimistööst
Lubjatööstus Tamsalus ja selle mõju Tamsalu arengule 19. sajandi lõpustkuni 20.
sajandi lõpuni
Juhendaja: Maie Nõmmik
Uurimistöös on antud ülevaade Tamsalu lubjatööstusest ja selle mõjust Tamsalu arengule 19. sajandi
lõpust kuni 20. sajandi lõpuni. Lupja hakati tootma tänu rikkalikele paekivivarudele Tamsalu
ümbruses ja ettevõtlikele inimestele. Oluline oli Tallinn-Tartu raudtee rajamine, mis võimaldas lupja
transportida ning muidugi vajadus lubja kui ehitusmaterjali järele.
1880. aastal ehitas Tamsalu mõisa omanik Ludvig-Ferdinand von Uexküll 3 maa-ahju. Aastatel 18981900 valmisid I ja II ringahi, millest on nüüdseks alles I ringahju korsten. David-Julius Limberg ehitas
1907. a šahtahju, seejärel ehitas Tamsalusse teise šahtahju tema poeg Boris Limberg.
19. saj lõpuks kujunes Tamsalu mõis Eesti ala suurimaks lubjatootjaks. 1913. aastal valmis III ringahi.
Paekivi transportimiseks Karinu karjäärist

lubjaahjudeni ehitati raudtee. Hiljem kujunes sellest

Tamsalu-Paide-Türi kitsarööpmeline raudtee, mida kasutati nii kaupade kui ka reisijate veoks.
1914. aastal töötas lubjatehases 113 töölist. Pärast Eesti iseseisvumist vähenes vajadus lubja järele,
sest Nõukogude Venemaaga katkesid kaubandussuhted. Lubjatehaste omanikud vahetusid. Olukord
halvenes veelgi 1929-1933. aastani kestnud suure ülemaailmse majanduskriisi ajal.
Saksa okupatsiooni ajal kasutati lubjatehases töölistena vene sõjavange, vahetult pärast II
maailmasõda Nõukogude Eestis aga saksa sõjavange. Lubjatootmise kõrgaeg langeski nõukogude
perioodi. Pärast II maailmasõda oli nõudlus lubja järele suur, kuna taastati sõjas purustatud ehitusi.
Lupja, eriti kõrgekvaliteedilist tehnilist lupja vajasid ka tselluloosi- jt tehased. Lubjatootmise jääkidest
valmistati tamsaliiti. Lubjakivi põletamisest jäänud tuhka kasutati põllumajanduses.
20. sajandi teisel poolel ehitati Tamsalusse lubjatehase tööliste jaoks elamuid, samuti tamsalulaste
jaoks oluline kinohoone. Peale

kultuurimaja mahapõlemist tegid tehase ehitusbrigaadi mehed

Tamsalusse vabaõhulava, mida kutsutakse Pihlaka pargiks. 1969. aasta 1. juunil toimus seal Tamsalu I
laulupäev.
1953. aastal seiskus Tamsalus III ringahi, sest nõudlus lubja järele vähenes. 1980. aastatel suleti ka I ja II
ringahi. Tööle jäi vaid üks šahtahi. 1994. aastal lõpetati lubja tootmine Tamsalus üldse. Praegu asub
endiste ringahjude territooriumil paepark.
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Kokkuvõte
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilase Emili Õun`a kodu-uurimistööst
Eduard Vilde nimelise kolhoosi esimehe August Lepasaare panus kohaliku elu
edendamisse aastatel 1956-1968
Juhendaja: Maie Nõmmik
Uurimistöö teema valik lähtus sellest, et teema on aktuaalne ja oluline kohaliku kogukonna jaoks.
2015. aastal tähistati nii August Lepasaare 100. kui ka Eduard Vilde 150. sünniaastapäeva, lisaks
Vilde-nimelise kirjandusauhinna 50. aastapäeva. August Lepasaar oli Eduard Vilde nimelise kolhoosi
esimees, üks nimetatud kirjandusauhinna asutajatest ja Eduard Vilde 100. sünniaastapäeva pidustuste
korraldajatest.
Uurimistöö eesmärk oli selgitada, miks sai Eduard Vilde nimelisest kolhoosist August Lepasaare ajal
Eesti NSV üks jõukamaid majandeid ning mil määral mõjutas August Lepasaare isiksus, tema tegevus
ja kolhoosi jõukuse kasv kohalike inimeste elu.
Uurimistöös on kasutatud Endel Molotoki, Ilme Posti ja Kalju Vaga poolt talletatud materjale, endiste
vildelaste mälestusi, ajakirjanduses ja internetis leiduvaid andmeid, Tallinfilmis tehtud filmi Vilde
kolhoosist ja Valdo Pandi saadet E. Vilde 100. sünniaastapäeva pidustustest Vilde kolhoosis.
Uurimistööst selgub, et kuigi August Lepasaarel oli võimalik koolis käia vaid 6 aastat, oli ta edukas
majandusmees. Vilde kolhoosile tõi kasu A. Lepasaare hea suhtlemisoskus ja laialdane
tutvusringkond. Ajal, mil Nõukogude riigis valitses pidev puudus vajalikest materjalidest, olid sellised
tutvused kasulikud.
Vilde-nimelise kolhoosi üheks iseärasuseks oli suur abitootmise osakaal – kasvatati karusloomi, oli
oma tärklisetsehh, kalakasvandus, puidutsehh. Tänu Lepasaare ettevõtlikkusele ning julgusele käsu-ja
plaanimajanduse tingimustes ebaharilikke, tegelikult turumajandusele iseloomulikke samme astuda,
see teoks sai.
Vildelasi innustas A. Lepasaare hooliv ja sõbralik suhtumine oma inimestesse. Tema ajal parandati
kolhoosnike elu- ja töötingimusi. Elav oli kohalik kultuurielu. Tänu Lepasaarele ja kolhoosirahvale
said teoks üle-eestilise tähtsusega pidustused Eduard Vilde 100.sünniaastapäeva tähistamiseks. Asutati
ka Vilde-nimeline kirjandusauhind, mida antakse välja siiani.
Seega August Lepasaare elu ning töö on väärt mäletamist ja uurimist. Uurimist peaks jätkama, sest
kõigi aastate kohta uuritaval perioodil töös andmeid ei ole, põhjalikumalt peaks edaspidi tutvuma
arhiivimaterjalidega.
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Kokkuvõte
Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste Analiis Veeremaa ja Eliis-Meredy Klemmer uurimistööst
1980. aastate ajalehed Punane Täht ja 2014. aasta ajalehed
Virumaa Teataja kui oma ajastu peegeldus
Juhendaja: Maie Nõmmik
Maailma võib näha erinevalt, tõde pole nii lihtne, nagu ta võib tunduda. Analüüsides ajalehti kui antud
ajastule iseloomulikke allikaid, püüdsime arendada oma ajalooalase kriitilise mõtlemise oskust.
Võrreldes kahte 1980. aastatel ilmunud Punast Tähte samadel kuupäevadel 2014. aastal ilmunud
ajalehtedega Virumaa Teataja, on antud töös välja toodud see, kuidas need ajalehed iseloomustavad
ajalooperioodi, mil nad ilmusid.
Virumaa Teatajat hakati välja andma Eesti Vabariigi ajal 1925. aastal. Kohaliku maakonnalehena
(nõukogude ajal rajoonilehena) on see ilmunud järjepidevalt, vahetanud ainult nime. Kui Eesti oli
okupeeritud Nõukogude Liidu poolt ja valitses kommunistlik ideoloogia ning tsensuur, oli ajalehe
nimeks Punane Virumaa ja hiljem Punane Täht. Punane värv on üks kommunistliku ideoloogia
pooldajate sümbol. Nõukogude ajal puudus sõnavabadus, valitses tsensuur. Töös analüüsitavad
ajalehed Punane Täht iseloomustavad just seda perioodi. 2014. aasta kaks Virumaa Teatajat on
ilmunud ajal, mil valitseb ajakirjandusvabadus, sõna-ja mõttevabadus, oma arvamuuse avaldamise
vabadus.
Mõlemal käsitletaval perioodil ilmunud ajalehed on sarnased selles mõttes, et nad on rajooni- või
maakonnalehed ja seetõttu on seal juttu peamiselt kohaliku elu sündmustest. Ajalehtedes avaldatud
lood ja uudised sõltuvad sellest, millised sündmused just toimunud on, aga ka aastaaeg mõjutab lehes
avaldatut.
Punane Täht on põhiliselt must-valge, Virumaa Teataja värvilisem ja mahukam. Punase Tähe
majanduse ja poliitikavaldkonda puudutavad uudised iseloomustavad nõukogudeaegset plaani- ja
käsumajandust ja kommunistliku maailmavaate propageerimist, vähe on kriitilisi lugusid, välja arvatud
Kihva Värdi följetonid. Virumaa Teataja lood ja eriti reklaam iseloomustavad praegu valitsevat
turumajandust ja eraettevõtlust. Sarnased on kultuuri-ja spordielu käsitlevad artiklid. Mõlemal ajastul
tuntakse uhkust omakandi sportlaste saavutuste üle. Erinev on aga see, et Punases Tähes ei ole ühtegi
uudist õnnetuste kohta, Virumaa Teatajas on aga teated vargustest, tulekahjudest ja muudest
õnnetustest kindlalt olemas. Nõukogude ajal said ajalehed raha riigilt ja sõltusid riigist.
Turumajanduse tingimustes kuuluvad ajalehed eraettevõtjatele. Tuleb hoolitseda selle eest, et ajalehte
tellitakse ning ostetakse, seepärast sõltuvad ajalehes avaldatavad artiklid ja uudised sellest, mis inimesi
huvitab.
Kokkuvõttes andis uurimistöö teadmisi Eesti ajaloost ja kohalikust elust, arendas analüüsioskust ja
õpetas uurimistööd vormistama. Ajalehtede tekstis kasutatavaid mõisteid, sõnu ja väljendeid oli samuti
huvitav uurida.
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Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Berta Laaniste 2015.a uurimistööst
Perekond Nukk Võidula talust
Juhendaja: Evelin Tiiter

Uurimistöö „Perekond Nukk Võidula talust“ peaeesmärgiks oli autori perekonna näitel
uurida, kuidas teine maailmasõda ja riigikorra muutused mõjutasid lastega perekonna
elusaatust. On asju, millest on keeruline aru saada ja mõelda end kaugesse aega tagasi.
Mälestused, mis on seotud sõjaga, on kurvad ja emotsionaalsed, kuid tänapäeval olulised
teada.
Autori vanaema Asta Sanderi mälestused teise maailmasõja ajast seoses perekonna ja kooliga
olid huvitavad. Olgugi, et oli sõja aeg, olid ka siis omad rõõmud ning mured. Kooliski sai
nalja, aga tehti ka pahandust, ei kuulatud õpetajate sõna, oli norimist ja kiusamistki. Täpselt
nagu tänapäeval.
Uurimistöö üheks ülesandeks oli otsida materjali autori vanavanaisa August Nukka
osalemisest vabadussõjas ja tema vendade osalemisest esimeses maailmasõjas. Tulemas on
vanavanaisa 115. sünniaastapäev ning lugude kogumine ja kirjutamine on oma tähendusega.
Autor sai teada, et August Nukk (25.03.1900-12.02.1981) elas Kadrina vallas Undla külas
Võidula talus ja on autori emapoolne vanavanaisa. Tema elu oli väga kirju ja huvitav.
Vabadussõjas käimise eest sai ta talu nimega Võidula.
Autori pereringis on sageli Eestiga seotud tähtpäevadel räägitud sellest elust, milline on ta
praegu ja kuidas oli vanaemal–vanaisal või kui nemad lapsed olid. Meenutatakse ajaloo
keerdkäike. Uurimuse autoril on hea meel, et tema perekonna lugu on nüüd üles kirjutatud ja
seda võivad lugeda kõik suguvõsa järeltulevad põlved. Autori arvates on Nukka perekonna
mälestuste ülestähendamine osake ka Kadrina ajaloost.
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Kokkuvõte
Haljala Gümnaasiumi õpilase Kristi Heinloo 2016.a uurimistööst
Aaspere Agro OÜ eelkäijad ja tänane päev
Juhendaja: Külli Heinla
Uurimistöö „Aaspere Agro OÜ eelkäijad ja tänane päev“ käsitleb nimetatud firma käekäiku,
alustades põllumajanduse ettevõtetest, millest kasvas välja Aaspere Agro OÜ, ning annab
ülevaate loomakasvatusest nii kolhoosi ajal kui ka praeguses firmas.
Virumaa esimene kolhoos loodi 1948. aastal Jõhvi vallas. Aaspere kanti jõudis ühismajandite
loomine 1948. aasta sügisel – esimene neist loodi Aaspere vallas Aukülas 14. septembril
1948. aastal. 1949. aasta kevadeks oli Aaspere-Haljala mail 32 kolhoosi, suurim neist Kalev
Aaspere vallas. 1950. aastate algul hakkasid minikolhoosid naabritega liituma ning
järgnevatel aastatel see protsess jätkus. 1969. aastaks oli 32 majandist saanud kolm suurt
kolhoosi – Aaspere, Haljala ja Vihula. 1976. aastal ühinesid eespool nimetatud majandid
suureks Viru kolhoosiks.
1990. aastate alguses hakkas vastupidine protsess, kolhoosid lagunesid (Viru kolhoos 1. juulil
1991) ning Viru kolhoosi Aaspere osakonnast sai põllumajandusühistu, mis tootis piima-liha,
kui oli võimalus, müüs teravilja. Ka põllumajandusühistu juhina jätkas Aaspere osakonna
juhataja Aare Kütt. Pärast teda juhtis ettevõtet Tiit Klammer ja 1998-2011 Toomas Põldma.
Kui firma omanikuks sai välisinvestor Wolfgang Leitner, juhib firma tööd tegevjuht Aimur
Illison.
1940. aastate lõpus loodud kolhooside majanduslik olukord oli kehv ning puudus oli tööjõust.
Tolleaegsete minikolhooside sissetulekutest andis tõhusa osa loomakasvatus. 1950. aastate
algul hakkas vähehaaval tõusma piimatoodang, kuigi madalseis põllumajanduses jätkub.
Kümnendi teisel poolel, kui algab põllumajanduse elektrifitseerimine ja mehhaniseerimine,
hakkab elu paranema. Ehitatakse uusi lautasid, rakendatakse masinalüpsi. Ka piimatoodang
hakkas 1953. aastast tõusma ning oli juba vabariigi keskmisest kõrgem (üle 2000 lehma
kohta).
Järgneval kümnendil (1965-1975) arenes põllumajandus hoogsalt. 1965. aastal läksid käiku
Aaspere kolhoosis Kavastu lüpsikarjalaut ja Kõldu suurfarm. Ka Viru kolhoosis oli
loomakasvatus majandi põhitootmisharu. Piimakari oli koondatud peamiselt kahte moodsasse
suurfarmi – juba nimetatud Kõldu kompleksi ja Keskuse lauta, mis mahutasid 500-600
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lehma, väljalüps oli tõusnud keskmiselt 4450 kilogrammini. Viru kolhoosi ajal oli Kõldu
farmis juba 900 lüpsilehma, lüpsiplats kergendas lüpsjate tööd.
1990. aastate algul tabas loomi leukoos ning loomade arv vähenes poole võrra.
Nõue, et 2013. aastal tuleb üle minna loomade vabapidamisele, on tekitanud Aaspere Agro
OÜ-le terve rea probleeme. Aaspere Agro OÜ plaanis rekonstrueerida ja laiendada Kõldu
veisefarmi. 2011. aastal oli laudas 320 lüpsilehma, 260 noorlooma ja 50 vasikat. Laiendatud
kompleksis oleks ruumi 1300 loomale. Kavatseti rajada lüpsiplats, silo- ja sõnnikuhoidla.
Ehituskava tekitas külaelanikes vastuseisu, sest plaanitav farm jääks elumajadele liiga
lähedale. Arutelud algasid 2011. aastal. Haljala vallavalitsuse seisukoht oli leida kompromiss
firma huvide ja külaelanike hirmude vahel.
2014. aastal saadi luba hakata ehitama Eesti suuruselt kümnendat veisefarmi. Robotlaut avati
16. novembril 2016. aastal.
Ka 1965. aastal ehitatud Nõtke laut oli Aaspere osakonna üks tähtsamaid tootmisüksusi, mis
lõpetas tegevuse 2005. aastal ja loomad viidi Kõldu lauta. Arulepiku laut ehitati 1976. aastal
ja seal peeti noorloomi. Viimased loomad olid seal 2011. aastal. Praegu on laut tühi.
Praegused Aaspere Agro OÜ töötajad vaatavad tulevikku optimistlikult ning leiavad, et firma
on viimastel aastatel jõudsasti arenenud tänu oskuslikule juhtimisele ja uue tehnika
soetamisele. Töötingimustega ollakse üldiselt rahul, kuid alati võiks olla parem. Rasketest
olukordadest on osatud tänu töökatele inimestele välja tulla ning kollektiivi peetakse
meeldivaks. Rõhutati ka, et Eesti põllumajanduspoliitika ei soosi maaelu arengut, madalad
piimahinnad mõjutavad firma majanduslikku käekäiku negatiivselt – maainimene peab ise
hakkama saama. Hoolimata raskustest ollakse tuleviku suhtes lootustandvad.
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Kokkuvõte
Tapa Gümnaasiumi õpilase Joanna Kütt´i uurimistööst
Tapa valla mõisad ja nende ajalugu
Juhendaja: Katri Lehtsalu

Uurimistöö andis vastuse uurimisküsimustele, millest selgus järgnevalt:


1910.aasta paiku oli Eestis hinnanguliselt mõisasüdameid kokku 2000.



Tapa vallas oli baltisaksa aegu 31 mõisa, sealhulgas 14 rüütlimõisa, 8 karjamõisa ning
9 kõrvalmõisa.



Tapa valla häärberitel vahetusid omanikud ebanormaalselt tihti erinevatel põhjustel.



Tänapäevaks on kasutuses neist 31st ainult 6, tühjalt ja lagunemisjärgus seisab 4
mõisa ning varemeteis või täielikult hävinuid on 21.



Mõisaomanikud olid erineva iseloomu ja käitumisega inimesed, kelle hulgast leidus ka
eestlasi.



Mõisatele mõjus halvasti maareform ning sellele andis hoogu juurde nõukogude võim.



Häärbereid on kasutatud kõige rohkem koolide ja rahvamajade tarbeks.

Kasu andis see uurimistöö mitmel viisil: ajaloohuvilisena sain rohkem teada koduvalla
mineviku kohta ning kindlasti laiendasin silmaringi erinevate ehitiste kohapealt, sest juba
välimus ja ehitusviis oli tol ajal erinev praegusest ajast. Maailmavaade avanes rohkem ka
mineviku haridustee kohta, et jõukamate inimeste lapsed läksid haridust omandama
välismaale. Samuti sai mõisaomanikkude eluloost näha, kuidas inimesed käitusid sõjaajal,
siinkohal nägime rohkem mõisnike tegutsemist.
Sellest uurimistööst saavad kasu ka teised lugejad. Tööd saab abina kasutada näiteks
ajalootundides Eesti mõisaaega tutvustades ning samuti saavad lugeda ka muud huvilised, kes
soovivad Tapa valla mõisate ajalugu uurida.

17

Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Joosep Sulevi uurimistööst
August ja Madis Sulevi mälestused teise maailmasõja päevist
Juhendaja Evelin Tiiter

Autori huvi ajaloo vastu avaldus uurimistöös „August ja Madis Sulevi mälestused teise
maailmasõja päevist“, milles autor uuris oma vanavanaisa August Sulevi elu näitel inimeste
saatust teise maailmasõja ajal. Autori vanavanaisa mälestused andsid hea ülevaate
sündmustest, mis toimusid teise maailmasõjaaegses Kadrinas ning autori kodukohas Otri
talus. Töö koostamise käigus selgitas autor välja, kuidas sõjaaeg üle elati, välditi norme,
arreteerimist ja mobilisatsiooni, hangiti tarbeaineid jne.
August Sulevi kirjalike mälestuste lugemine oli väga põnev, kuid samas ka aeganõudev töö,
sest tuli teha valik, millised sündmused töösse valida. Augusti viiest kirjalike mälestuste
kaustikust tutvus autor kahega, mis puudutasid just teist maailmasõda ning kogu soovitud info
sai autor kätte.
Kavandatud August Sulevi poja Madis Sulevi (autori vanaisa) intervjuud ei saanud autor
temast mitteolenevatel põhjustel kahjuks läbi viia. Siin kasutas autor võimalust, et vanaisa
saatis oma mälestused ja kommentaarid läbi interneti.
Kõik vajalikud fotod sai autor tehtud, kuigi mõnda kohta pidi ilmaolude tõttu korduvalt
pildistama, et pildi kvaliteet jääks hea. Kaardi täitmisega ei tekkinud autoril probleeme ning
sündmuspaigad said kaardile märgitud.
Uurimust koostades on täitnud oma põhieesmärgi - panna kirja oma vanavanaisa ja vanaisa
mälestused, kuna see oli esimene asi, mis motiveeris autorit uurimistööd tegema. Autor usub,
et on osakese kodupaiga ajaloost talletanud ning saanud seda tehes ka ise väga olulise osa
ajaloost palju selgemaks.
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Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Kati Lehtroosi 2015.a ajaloo uurimistööst
Teise maailmasõja sündmuste kajastamine Lääne-Virumaa ajalehtedes 1939-1944
Juhendaja: Evelin Tiiter

Käesolevas uurimistöös võttis autor vaatluse alla II maailmasõja sündmuste kajastamise
Lääne-Virumaa ajalehtedes Virumaa Teataja ja Punane Virumaa ajaperioodil 1939 kuni 1944.
Autori arvates oli ajalehtedel sellel ajal väga oluline osa inimeste informeerimisel maailmas
toimuvast. Ajaperioodil 1939-1944 vahetus Eestis riigivõim mitu korda ning ajakirjandus oli
kas suuremal või vähemal määral tsensuuritud.
Uurimistöö täitis oma peaeesmärgi. Gümnaasiumi riiklikust õppekavast74 valis autor ajaloo
ainekavast teemad, mis puudutasid II maailmasõda Eestis. Need olid iseseisvuse kaotamine,
okupatsioonid, sõja mõju inimeste elukäikudele ja pagulaskond.
Uurimuse autor põhjendab sündmuste kajastamise algust MRP lepingu sõlmimisest sellega, et
NSV Liidu ja Saksamaa vaheline mittekallaletungileping on 28. septembril 1939 sõlmitud
Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise lepingu sõlmimise otsene
tulemus. Sellele järgnes Nõukogude okupatsioon Eestis.
Lääne-Virumaal 1939-1944 välja antud ajalehtedega sai autor tutvuda digitaliseeritud kujul
(Virumaa Teataja 1939-1940;1941-1944), kuid Punase Virumaa väljaandeid oli võimalik
kätte saada vaid paberkandjal. Vajalike artiklite välja otsimine oli aja- ja töömahukas, sest tuli
lähtuda ajaloolisest taustast ning välistada kõrvalised teemad. Ja siingi oli uurimuse mahu
tõttu artiklite valik piiratud.
Ajaloolaste poolt kirjeldatud ja ajalehes kajastatud sündmuste analüüsimisel oli kõige
keerulisem silmas pidada, milline on ajalooline taust ja millise mõju all oli ajalehe toimetus.
Järelduste tegemisel ei arva autor, et need on ainuõiged, sest autori ajalooalased teadmised on
ainult 11. klassi õpilase tasemel, siiski on autor rahul sellega, et uurimistöö raames nii mõnigi
sündmus II maailmsõja ajast selgemaks sai.
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Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Liisbet Leemetsa uurimistööst
Soomepoisid Eesti eest
Juhendaja: Evelin Tiiter
Selle uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada minu vanavanaisa Ervin Leemetsa elu soomepoisina
1944. aasta kevadel tema päeviku põhjal, võrreldes seda nii ajaloolaste kirjutatud üldise
ajalookäsitlusega kui ka teiste soomepoiste lugudega. Uurimistöö käigus jõudsin päevikust saadud info
põhjal järeldusele, et Ervin läks Soome Saksa mobilisatsioonist pääsemiseks. Soomes oli ta enamus
ajast õppustel ja sõjaväe jaoks töötamas. Rindele jõudis ta alles veidi aega enne Eestisse naasmist,
kuid siiski Soome poolel Viiburi lahe rannikul, mitte kodumaal Eesti vabaduse eest võitlemas, nagu ta
oli lootnud.
Võrdlesin Ervini looga kahe soomepoisi – Vello Salo ja Ülo Tänavotsa lugusid, mis on enamjaolt väga
sarnased. Ainus erinevus, mis Ervini mälestused teiste omadest selgesti eristab on emotsioon, milles
väljendus sõdurpoiste moraalilangus. Näiteks kirjutab Ervin, et poisid tüdinesid treeninglaagrites
„tühjapassimisest“ lõpuks ära ning igatsesid Eestimaale tagasi minna, et oma riiki kaitsta. Vello Salo
ja Ülo Tänavotsa mäletustest seda välja ei loe. Võib-olla on see lihtsalt sellepärast, et aastate pärast
meenutades ei ole see meeles või ei taheta ka halba meenutada.
Eesmärgi saavutamiseks püstitatud ülesanded said mul üldjoontes täidetud, välja arvatud planeeritud
intervjuu minu koduvallas elava endise soomepoisiga, kes jäi kahjuks enne kokkulepitud intervjuud
raskesti haigeks. Tema loo asendasin intervjuu ärajäämise tõttu Ülo Tänavotsa kirjalike mälestustega.
Niisiis tõdesin, et on väga keeruline aastal 2016 kohtuda veel elus olevate endiste soomepoistega,
mistõttu pean eriti väärtuslikuks kohtumist Vello Saloga, kes mind koos juhendajaga vastu võttis ja oli
nõus oma soomepoisi lugu rääkima.
Vanavanaisa kohta uurides sain teada, et päevik, mida töö tegemiseks kasutasin, oli leitud tema aida
seina seest, kust see alles pärast tema surma, 1990. aastatel, enne hoone lammutamist, leiti. Samuti
sain teada, et varsti pärast Eestisse naasmist pandi Ervin aastaks vangi ning see oli ainuke põhjus, miks
ta 1949. aasta küüditamisest pääses ning Eestisse jäi.

Ma pole oma vanavanaisa kunagi ise näinud, sest Ervin suri ammu enne minu sündi, aga ma
usun, et tema päevikut lugedes sain ma aimu tema olemuse kohta. Kuigi nõukogude ajal
soomepoistest ei olnud kombeks rääkida, on nende staatus Eesti vabaduse eest võitlejatena
Vabariigi taastamisest alates kõrge olnud. Olen uhke, et minu vanavanaisa oli üks nendest
meestest, kes hakkasid Saksa ja Vene võimudele vastu ning läksid Soome lootusega seal Eesti
asja ajada.

20

Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Kati Lehtroosi ajaloo uurimistööst
Eesti asjad Siku moodi
Juhendaja Evelin Tiiter

Käesolevas uurimistöös „Eesti asjad Siku moodi“ võttis autor vaatluse alla Rein Siku
märkimisväärsed tegemised Eesti asja ajamise nimel. Töö peaeesmärgiks oli koondada kokku
olulised Rein Siku algatused ja ettevõtmised, mis kinnitavad, et ta on tõeline Eesti patrioot ja
seda mitte sõnade, vaid eelkõige tegudes.
Uurimistöö täitis oma peaeesmärgi. Autor valis Rein Siku elu ja tegemistega tutvudes välja,
väga edukalt lõpule viidud ideed, mida saab kindlalt nimetada Eesti asja ajamiseks, sest algul
kohaliku tähtsusega näivast ideest on kujunenud Rein Siku eestvõttel üle-Eestilised
tähtsündmused.
Uurimuse tulemusena otsustas autor välja tuua Rein Siku algatustest eelkõige järgmised
seitse: Viru Säru, Kadrina emakeeleausammas, „Kalevipoja“ ettelugemine, Viru regi, „Minu
Ugrimugri“, „Eesti asi 2011“ ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks mõeldud valdade TOP 10.
Töö autor ei olnud alguses päris kindel, kas need on just need kõige tähtsamad „Eestiasjadtehtud-Rein-Siku-moodi“, aga intervjuus kinnitas ajakirjanik ka ise nende sündmuste
erilisust paljude teiste seas.
Uurimuse autor põhjendab oma valikuid sellega, et just need seitse algatust ja ettevõtmist
näitavad, kui entusiastlikult on suutnud Rein Sikk Eesti asja ajades oma tegevustesse haarata
ka teisi kaasmaalasi. Niimoodi ongi mõttevälgatustest välja kasvanud tõelised Eesti asjad.
Kui Rein Sikk Eesti Päevalehe sarja „Eesti asi 2011“ alguses tuli välja mõttega, et ehk oleks
vaja koostada nimekiri konkreetsetest Eesti asjadest, siis nüüd võib uurimistöö autor kindlalt
väita, et nimekirja koostamine on ilmselt küllaltki keeruline ja on väga raske leida Eesti asja,
mis paljudele sobiks. Ja kas ongi vaja? Kui me kõik võtaks ajada kasvõi ühe Eesti asja, nagu
seda on teinud Rein Sikk, siis ei peaks me täna tundma muret vähese patriotismi pärast meie
noortes, kellele Eestimaa ja Eesti asjad korda ei lähe.
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Kokkuvõte
Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Taavi Luik uurimistööst
Väike-Maarja muusikakooli minevik ja olevik
Juhendaja: Maie Nõmmik

Uurimistöö eesmärgiks oli saada ülevaade Väike-Maarja Muusikakooli ajaloost ja arengust.
Uurimistöö teiseks eesmärgiks oli analüüsida, kas sellises väikeses kohas tasub muusikakooli
tegemine ära, kas on piisavalt õpilasi ja kas muusikakoolis antav haridus on
konkurentsivõimeline võrreldes suuremate muusikakoolidega.
Väike-Maarja Muusikakool on asutatud 1996. aastal ja töötab kuni tänase päevani.
Muusikakooli rajamine võeti ette tänu aktiivsetele lastevanematele, kes tegid vallavolikogule
vastava ettepaneku.
Esimesed pillid, mida õppida sai, olid klaver, viiul, akordion, klarnet, trompet ja kitarr.
Muusikakool otsustati rajada Väike-Maarja rahvamajja, sest seal oli vabu ruume. Kuna
alguses oli rahvamajas ka raamatukogu, siis muusikakoolile oli anda vaid kolm klassiruumi.
Aastal 2000 kolis raamatukogu oma hoonesse ning ülemine korrus jäi muusikakoolile
kasutada.
Väike-Maarja Muusikakooli on tänaseks lõpetanud 83 õpilast, paljud on jätkanud
muusikaõpinguid teistes koolides, mängivad pilli kohalikes orkestrites jne.
Muusikakooli olemasolu kohalikus vallas õigustab end igati, nii lastele huvihariduse andmise
võimaluste kui ka kohaliku kultuuriele elavdamise mõttes.
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Kokkuvõte
Kadrina Keskkooli õpilase Anna-Liis Posti 2015.a uurimistööst
Kadrina kohtade hüüdnimed
Juhendaja: Liivi Heinla
Minu eesmärk seda uurimistööd tehes oli saada rohkem teada oma kodukandi hüüdnimede kohta.
Hüüdnimed on antud looduslikele paikadele, tänavatele, parkidele,

hoonetele, ruumidele ja

artefaktidele. Hüüdnimesid saavad need objektid, mida on vaja jutu käigus nimetada, kuid mille
ametlikud nimed on liiga pikad, igavad, keerulised

või vähe ütlevad. Inimesed kasutavad neid

lühendamiseks või koha paremaks kirjeldamiseks. Kohtadel võib olla ka mitu hüüdnime (Lasnamäe =
Uuekad, Video = Huvikas, Jõuka = Jõuks jm). Hüüdnimede vanus võib olla väga erinev. Paljud
hüüdnimedest on tekkinud Nõukogude ajal ja viitavad selle aja sündmustele (EPT, BAM). Huvikas ei
saanud tekkida enne kui ülemöödunud aastal, kui remont muusikakooli majas lõppes ja see majaosa
Huvikeskuseks nimetati. Hüüdnimed võivad vihjata maailmas toimuvale (Assuan, Palestiina). Sageli
annab hüüdnimi teada, milline koht välja näeb (Torud, Lasipuu, Vahe).
Hüüdnimesiid saab grupeerida keeleliste tunnuste järgi. Suur hulk nimesid on tekkinud lühendamise
basil (Bass, Video). Kasutatakse ka üldtuntud suurtähelühendeid, et osutada kas sarnasusele või
kunagisele nimele (BAM; EPT). Noortekeelele on omane slang. Slängilisus Kadrina kohtade
hüüdnimede puhul väljendub enamasti tuletusliite –kas kasutamisel (Huvikas, Uuekad jm),
kasutatakse ka kuletusliiteid –ka ja –s. Osa hüüdnimedest on metafoorilised (Kadrina Lasnamägi,
Solgi- Neeva, Rusikas). Osa hüüdnimesid on reaalsust kirjeldavad (Torud). Hüüdnimede puhul saab
sageli esile tuua ka nimekasutaja suhtumist nimetatavasse. Näiteks laguneva maja Paradiisiks
nimetamisel ilmneb iroonia, Solgi-Neeva puhul halvustamine jne.
Hüüdnimede kasutajaskonna kohta saab teha järeldusi lähtuvalt nimekasutaja east. Slängi kasutavad
rohkem noored inimesed ja metafoorid on kasutusel vanemate inimeste seas. Mõnda hüüdnime
kasutatakse siiski üldiselt ja isegi siis, kui ei teata selle tähendust (algklassilapselapsed ei tea, mis on
EPT, aga ometi lähevad nad ujumistundi just eepeeteesse). See, et nimi võib elada kauem kui koht ise,
näitab ka hüüdnimi Kodutute rist, sest nime andnud puud enam pole. Noorem generatsioon on altim
uusi nimetusi kasutusele võtma: õpetajad räägivad endiselt Videost, õpilased aga Huvikast. Järeldan,
et noored liiguvad rohkem nn tajuttud e esmaruumis, vanemad jäävad meelsamini kujutatud ehk
teineruumi. Kui nad siiski hüüdnime kasutavad, siis ei ole see enamasti lihtne kõnekeelne tuletis, vaid
taustateadmisi eeldav metafoor või lühend (BAM, Assuan).
Töö on oluline sellepärast, et jäädvustab kodukandi kohtade hüüdnimesid praeguses ajas.
Nimemaastik on muutuv ja on tähtis, et seda jäädvustataks, et edaspidi oleks võimalik neid muutusi
jälitada.
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Kokkuvõte
Haljala Gümnaasiumi õpilase Rainer Ambose giidireferaadist
Haljala koduloorada
Juhendajad Külli Heinla, Silvi Saar

Giidireferaat „Haljala koduloorada“ annab ülevaate Haljala aleviku ajaloo, koduloo ja
loodusega seotud objektidest ning isikutest.
Marsruut algab Haljala kooli juurest: kultusekivi räägib tuhandete aastate tagusest jääajast,
hariduskivi juures tehakse ülevaade kooli ajaloost. Köstrimajaga ühenduses antakse ülevaade
Herbert Voldemar Johansonist.
Töös tutvustatakse põgusalt kihelkonna ajalugu, Haljala nime saamisega seotud muistendeid.
Järgmised objektid on kirik ja kirikuaed ning kirikumõis, kus sündis astronoom T. Sabler.
Tänase päevaga on seotud Viru Õlu õlletehas, lasteaed ja rahvamaja. Lasteaia asukohal oli
kunagi Tulekaitse Seltsi seltsimaja, mida meenutab mälestuskivi lasteaia territooriumil.
Rahvamaja aga asub vanas koolikohas, kooli meenutab mälestustahvel rahvamaja seinal.
Rahvamaja juurde viib 1930. aastate keskel istutatud kaseallee ning õues kasvab nn Pätsitamm.
Rahvasuus Toomingate maja on kuulunud 20. sajandi algul mitmele kaupmehele, siis aga elas
seal aastatel 1955-1981 kirjanik Osvald Tooming oma abikaasaga. Oma isakodust läksid laia
maailma fotograaf ja filmimees Peeter Tooming ning näitleja ja lavastaja Jaan Tooming.
2012. aastast seisab kirikuaia ääres mälestuspink kolmele Toomingale.
Kirikuaia ääres on ka valgusfoor, mis on nüüdseks omamoodi mälestusmärk ühele ajajärgule
Haljala alevi ajaloos.
Pikem marsruut peatub ka vanade Mihklipere ja Kustu talu juures. Mihklipere taluhoone kui
omalaadne

taluarhitektuuri

näide

on

muinsuskaitse

all.

Kustu

talust

võrsusid

majandusteadlane Reinhold Mark ja keeleteadlane Julius Mark.
Haljala koduloorajaga tutvumine võtab aega umbes tund aega.
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Kokkuvõte
Haljala Gümnaasiumi õpilase Rudolf- Sten Tamberg kodu-uurimuslikust tööst
Uus tänav Haljalas - üks osa Tahmakülast
Juhendaja: Külli Heinla
Käesolev uurimistöö annab ülevaate Uue tänava kujunemisest ja Tahmaküla inimeste
ühistegemistest.
Töö autor seadis eesmärgiks uurida ja kirjutada üles oma kodutänava ajalugu, et see ei
ununeks. Töö kirjutamiseks materjali saamiseks tutvus töö autor Haljala aja- ja kodulugu
tutvustava kirjanduse ja käsikirjaliste allikatega. Uurimistöö kirjutaja koostas küsimustiku,
mida jagas igasse Uue tänava kodusse: 32 küsimustikust saadi tagasi 25. Seejärel tegi töö
autor küsimuste vastuste põhjal kokkuvõtted. Lisaks koguti suulisi ja kirjalikke mälestusi. Iga
maja lugu illustreerib foto, mis on tehtud töö autori poolt, lisaks muud illustreerivat materjali,
mis on paigutatud lisadesse.
Uus tänav kandis algul Lillebergi tänava nime, mis tuli endise majaomaniku Lillebergi järgi.
Tänava tekkelugu on omapärane. Kõige vanemad majad, nüüdseks küll juba renoveeritud ja
ümber ehitatud, on pärit 19. sajandi lõpust, kui talumehed A. Lilleberg, T. Arro, J. Mark jt
omaaegsed talumehed ostsid Idavere mõisnikult just siia omale talukohad. Lillebergi maja
on muinsuskaitse all.
Rahvasuus tunti seda tänavat kaua aega Lillebergi tänavana ning teadaolevalt on isegi sildid
tänavanimega omal ajal paigas olnud. Seda kinnitab alles olev nimetahvel. Millal tänavanimi
ümber muudeti, ei saanud töö autor teada, ilmselt 1970. aastatel, kui toetuda Karl Tambergi
mälestustele.
Argede kodu Võsu ja Uue tänava risti kerkis 1960. aastate alguses ning edasi laienes tänav
1970. aastatel – majad kerkisid ühele poole tänava äärde, teisel pool olid aia- ja põllulapid
ning kolhoosi vanarauaplats. 1980. aastatel jätkus ehitus tänava teisel pool, laienedes Marga
poole. Ka järgnevatel kümnenditel on ehitatud uusi maju, viimased kerkinud nn Marga metsa
äärde.
1970-1980. aastatel ehitati enamasti kolhoosi toel, omal tuli teatud summa sisse maksta ning
hiljem ülejäänud maksumus tasuda. Oli ka neid peresid, kes ehitasid oma jõududega. Kuid
kõik vastanud tõid välja, et palju töid tehti ise, eriti siseviimistlust. Koostegemine liitis
pereliikmeid ja rõõm uue ja avara kodu üle oli suur. Noored pered, kellest on viimasel ajal
saanud Tahmaküla elanikud, hindavad paikkonna privaatsust ja vaikust. Üldse on siinne
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rahvas oma elukeskkonnaga rahul, eriti meeldivaks peetakse tänavavalgustuse saamist. Töö
autor peab tunnistama, et siinne elanikkond on vananenud, kuid õnneks on ka noori peale
tulemas.
Majade juurde rajati aiad, kus ruumi kasvatada köögivilja, nautida lilleilu ning korjata saaki
viljapuudelt. Kõikide majapidamiste suuremad tööd tänapäeval on muru niitmine, aia
korrashoid ning küttepuude saagimine ja lõhkumine.
Tahmaküla rahvas on väga kokkuhoidev. Koos peetakse hoogtööpäevi ja kokkutulekuid, mis
toimuvad igal suvel 20. augustil. Kokkutulekule külaplatsil kogunevad nii praegused kui ka
endised tahmakülalased, need on alati rahvarohked. Aktiivse külavanema Margus Punase
eesvedamisel on külarahvast ees ootamas huvitav hariv ning meelelahutuslik programm.
Ühiselt tehakse ka sporti.
Töö koostamine oli autori jaoks huvitav ja uus kogemus. Töö koostaja sai teada palju oma
tänava minevikust ja elanike arvamusest elukeskkonna kohta.
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Kokkuvõte
Haljala Gümnaasiumi õpilase Silja Tõevälja uurimistööst
Haljala kihelkonna perekonnanimed
Juhendaja Külli Heinla

Vanimates kirjalikes allikates esinevad eestlastel ainunimed – üheosalised isikunimed.
14. sajandil hakkab levima eesnime kõrval täpsustav lisanimi. Lisanime sai inimene mingi
erilise omaduse järgi, elukutse nimetusest, talu nimest või isanimest.
19. sajandi algupoolel vabastati Eestimaal ja Liivimaal talupojad pärisorjusest ning vabaks
lastud talupojale anti ka priinimi ehk perekonnanimi.
Talupoeg võis ka ise valida endale perekonnanime, kuid enamasti panid perekonnanimesid
mõisnikud ja kirikuõpetajad mõisavaldade kaupa. Tol ajal tekkis palju perekonnanimesid,
mille kirjapilt sõltus üleskirjutajast. Eesti iseseisvuse kätte võitmise järel algas saksa- ja teiste
võõrapäraste nimede eestistamine. Nime muutis 21 000 inimest.
Haljala ümbruskonna mõisates – Aasperes, Essus, Idaveres, Kandlel, Kavastus, Saustes,
Tatrusel, Vanamõisas, Varangul, Võles – pandi kokku 633 perekonnanime. Suur osa pandud
nimedest on saksakeelsed või saksapärased, esineb ka teisi võõrapäraseid nimesid.
Võõrapäraste liitnimede põhiosana kordub kõige enam -mann – 78 nimes, ja on esindatud
kõikides mõisates, välja arvatud Võle. 54 nimes on põhiosaks saksakeelne -berg, ka -berk
kujul, -berg lõpuga nimesid ei ole pandud Võle ja Sauste mõisas. Vanamõisas pandud nimede
puhul on iseloomulik, et liittüvelise nime põhisõnaks on -paerg, mis normaliseeritud kujul on
antud nii -berg kui -pärg kujul. Aaspere mõisas pandud nimede iseloomulikuks tunnuseks on
-wald, -wall ja -welt lõpuga nimede rohkus (11), üldse kordub -wald 19 korda. Lõpuosa -stup,
-strup, -drop, -top esineb 14 korda, -bach 9 nimes, -son 6 nimes. Teised saksakeelsed sõnad
korduvad 1-3 korda: -prun (Aaspere), -thal (Aaspere), -land (Aaspere 2, Kavastu), -dorf
(Aaspere 2, Essu 1), -rock (Aaspere, Essu 2), -strauch (Essu 2), -baum (Essu, Tatruse), -stein
(Essu), -blum (Kandle), -müller (Kavastu), -stock (Varangu), -feld (Varangu), -stern
(Varangu). Esinesid ka rootsipärased -holm, -bek, -brunn, -bok.
Venepäraseid nimesid pandi palju Kandle mõisas 15, Idaveres üks.
Nimevaras on suur osa ka liidete abil tuletatud nimedel ( 116). Enim kasutatud liited on -ik, er, -l, -sk, -ng, -m, -k, -ant, -ard,- ist , -s jt.
Loodussõnavara esineb 61 nimes. Loodusega seotud nimede hulgas on nii puid-taimi
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(Pihlakas, Toomikas, Kaasik, Kalmus, Maasikas jt) kui loomi-linde (Karu, Kana, Kiisk jt).
Nimedeks on pandud maastikuga seotud sõnu (Laugas, Luht), ilmastikunähtusi (Udu).
Asjade ja toodete nimedest olgu näiteks välja toodud Album, Pits, Polt, Plekk, Pilli jt.
Huvitavad on kohanimed perekonnanimedena – Idavere mõisas pandi nimed Kolga ja Narva,
Kavastus Holsta, nimi on ka tänapäeval kasutuses, ja Aaspere omaaegne külanimi
Katkutaguse (Kattentak). Lisaks sellised objektidega seotud nimed nagu Mõisa, Kooli, Otsa.
Kehaosade nimed said perekonnanimeks Ergopää ja Liberjalk kujul.
Halvustavaid nimesid oli kolm: Sibbi (Sibi), Reo, ja Nik (Nikk).
Talupojad on nimeks saanud ka Nolk ja Äss, mis toovad välja teatud seisundi, esimese puhul
veidi halvustava varjundiga viide noorusele, teise puhul on ilmselt tegemist tähtsuse esile
tõstmisega.
Omadussõnalised nimed iseloomustavad nimekandjat ning toovad esile mingi omaduse.
Roosa ja Pruuni puhul ei ole ennistähendust kerge leida. Pikk, Tumm ja Totter iseloomustavad
nimekandjat küll, viimane neist veidi halvustava varjundiga. Lang(er) ja Klein on samuti
iseloomustavad nimed.
Rahvuse nimega võiksid olla seotud nimed Saks ja Pohl (Pohlakas), võib-olla ka Roots
(rootslane), sugulussuhteid kajastab nimi Lell.
Ametinimedest olid esindatud Kingsepp (2), Sepp(nik), Kangur, Kantsler, tinglikult ka
Kapral.
Suure osa nimede puhul ei ole võimalik ennistähendust selgeks teha.
Enamik perekonnanimesid olid nimisõnad, omadussõnalisi nimesid oli viis, lisaks 2
saksakeelset.
Kõige rohkem nimesid pandi Aaspere mõisas – 141, Kandlel 93 ja Kavastus 88, kõige vähem
Saustes 10, aga arv on sõltuvuses mõisa suurusest. Kõige rohkem ühesuguse malli järgi
pandud nimesid on Aaspere mõisas pandute hulgas.
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Kokkuvõte
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilase Teele Susi uurimistööst
Suhtumisest pagulasprobleemi Eestis aastal 2015 Virumaa Teataja artiklite ja
gümnasistide arvamuste põhjal
Juhendaja: Maie Nõmmik
Käesolevas uurimistöös on näidatud, kuidas järsult suurenenud põgenike arv Euroopas on
mõjutanud Eestit. Eestiski kasvas tunduvalt varjupaigataotlejate arv. Neid oli 2015. aastal üle
200. Eesti pagulaspoliitika on olnud seni konservatiivne: varjupaigataotlejaid on olnud
võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega vähe, rahvusvahelise kaitse saanuid omakorda alla
poole varjupaigataotlejate arvust. Üldse on aastatel 1997-2015 Eestilt varjupaika taotlenud
846 ning selle saanud 172 inimest, viimastest 98 aastatel 2014-2015.
Eestil on kohustus täita ÜRO ja Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad abi andmist sõja-ja
kriisikolletest pärit inimestele. Seega on Eesti riigil kohustus vastu võtta Euroopa Liidus igale
riigile määratud arv põgenikke. Kaugeltki mitte kõik Eesti elanikud ei ole aga pagulaste
vastuvõtmise ja määratud kvoodiga nõus.
Antud uurimistöös on põhirõhk pööratud sellele, kuidas suhtuti aastal 2015 pagulasküsimusse
Lääne-Virumaal. Üks võimalus püstitatud küsimusele vastus saada oli analüüsida
maakonnalehes Virumaa Teataja avaldatud artikleid ja uudiseid pagulaste kohta. Lisaks on
küsitletud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ja Väike-Maarja Gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilasi ja
analüüsitud nende vastuseid.
Virumaa Teatajas kirjutati 2015. aastal nii rändekriisist Euroopas kui ka pagulastega seotud
probleemidest Eestis. Kuna see on maakonnaleht, siis kõige arvukamalt varjupaigataotlejatega
seotud kirjutisi oli seotud Vao külas asuva varjupaigataotlejate majutuskeskuses toimunud
sündmustega (juulis motomeeste protestiüritus ja septembris majutuskeskuse seina
süütamine), mis ületasid ka üle-eestilise uudistekünnise. Virumaa Teatajas avaldatud artiklites
juhiti tähelepanu probleemidele, mis võivad tekkida suure hulga põgenike saabumisega
Eestisse kui ka sellele, et põgenikke tuleb aidata, hoolimata nende nahavärvist või usust.
Loomulikult kajastati maakonnalehes ka Vao küla elanike muresid seoses seal asuva
varjupaigataotlejate majutuskeskusega. Positiivne oli, et mõned Virumaa Teatajas tõstatatud
probleemid leidsid ka lahenduse, näiteks jagasid nii varjupaiga haldajad kui valla esindajad
inimestele rohkem teavet majutuskeskuse ja sealsete inimeste kohta.

Virumaa Teataja

ajakirjanikud vahendasid samuti positiivseid uudiseid elust Vao majutuskeskuses ja sealsetest
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inimestest – see aitas varjupaigataotlejaid paremini mõista. Virumaa Teatajat regulaarselt
jälgivad inimesed peaksid oma seisukoha kujundamiseks pagulaste suhtes olema piisavalt
informeeritud.
Gümnasistide arvamust uurides selgus, et 46% vastanutest olid pagulaste vastuvõtmise poolt
ning 57% neist tundus Eestile määratud pagulaskvoot mõistlik. 32% olid nõus pagulasi
kuidagi aitama. Võõraviha avaldumisega polnud kokku puutunud 68%. Koolide võrdlemisel
selgus, et nagu arvata võis, olid Väike-Maarja gümnasistid rohkem varjapaigataotlejatega
kokku puutunud kui Vinni-Pajusti õpilased. Hoolimata sellest, et kogemused kokkupuutest
pagulastega olid enamasti positiivsed mõlema kooli õpilastel, oli Väike-Maarja gümnasistide
seas võrreldes Vinni-Pajusti õpilastega rohkem neid, kes pidasid Eestile määratud
pagulaskvooti liiga suureks. Üldine suhtumine pagulastesse oli mõlema kooli õpilastel
sarnane. Suhtumist pagulastesse on mõjutanud nii sündmused Euroopas ja Eestis kui ka
sõbrad, tuttavad. Meedialt ootaksid õpilased rohkem ja mitmekesisemat teavet pagulasteema
kohta.
Kuna antud teemat võiks uurida laiemalt, erinevatest aspektidest lähtudes, siis oleks vajalik ja
huvitav uurimistööd jätkata.
Tänan abi eest kõiki Väike-Maarja ja Vinni-Pajusti gümnasiste, kes küsitlusele vastasid,
samuti oma juhendajat.
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Kokkuvõte
Tapa Gümnaasiumi õpilase Mariana Žurauskaite uurimusest
Õpilaste nimed praegu ja 20 aastat tagasi Tapa Gümnaasiumis
Juhendaja: Katri Lehtsalu
Uurimus tõestas nii esitatud uurimusküsimust kui ka püstitatud hüpoteesi. Tulemusena selgus
nii mõndagi:


Poistenimede valik on väiksem.



Põlvkonna jooksul on poiste eesnimede seas kasvanud võõrnimede osakaal.



Mõlema põlvkonna nimede seas esines venepäraseid nimesid.



Tüdrukute nimedega eksperimenteeritakse rohkem.



Liitnimede arvu suurenemine on märgatav.



Laennimed on tüdrukute nimede seas ülekaalus.



Katherina ja Margaretha erinevad nimevormid on väga populaarsed.



Mis tähega nimi algab mängib rolli nimede trendis.



1.-3. klassi õpilaste seas olid kõige populaarsemad nimed unikaalsed või ununenud
eesnimed.



Võõrnimede hulk on langenud tüdrukute nimede seas.



Praeguse põlvkonna seas esineb rohkem võõrtähelisi ja unikaalseid nimesid.



Lai nimede valik on kitsenenud (muudetakse lemmiknimesid erilisemaks, kuid
põhinimi on sama)

Kasu andis see uurimistöö mitmel põhjusel: esiteks, uus teadmistepagas Eesti eesnimede
ajaloost ning päritolust, teiseks, kuidas on nimede trendid muutunud ning mis muutused
võivad aset leida. On näha, et vanemad otsivad viimasel ajal originaalseid nimesid. Samas on
neid, kes hindavad kaua aega tuntud nimesid. Samamoodi saaksid selle uurimistöö lugemisest
kasu ka teised lugejad, sest ikka on kuulda küsimusi, miks

tänapäeva laste nimed nii

keerulised on. Uurimistöö vastustest saab igaüks teha omad järeldused. Abiks saaks see
uurimistöö olla ka nendele, kes teevad eestlaste eesnimede kohta mõnda tööd.
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