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Kokkuvõte ülevirumaalise noorte koduuurimiskonkursist ja -konverentsist 
 

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- 
ja esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise 
järjepidevus maakonna haridusasutustes. 

9. novembril toimus Sõmeru põhikoolis esimene ülevirumaaline noorte kodu-
uurimiskonverents, mis oli enne üleriigilist konverentsi vahekokkuvõtteks uurimistööde 
konkursist.  

Konverentsil esitleti 28 esitatud tööst 20 tööd, nende seas ka 3.-6.klasside õpilaste töid. 
Varem ei ole Lääne-Viru maakonnas konkurssidel olnud nooremate õpilaste töid, siis tänavu 
oli kolm. Neljas algklasside õpilaste töö oli Ida-Virust Illuka kooli 3.-4.klasside õpilastelt  
seoses oma kooli aastapäevaga“ 95 3.-4.kl. õpilaste sugulast või tuttavat, kes on lõpetanud 
Illuka kooli“ (juhendaja Heli Ekštein). Viru Instituut tunnustas omapärase kooliajaloo esitluse 
ning hea meeskonnatöö eest õpilasi kinkekaardiga Politseimuuseumi külastuseks. Huvitavad  
loovtööd olid Paide Ühisgümnaasiumi ja Lugemisühingu konkursil edukalt esinenud Simuna 
kooli õpilaste Janete Visnapuu „Kodumaja jutustab ehk Kullassepa maja lugu“ ja Joel Henry 
Visnapuu „Ise tehtud, hästi tehtud“  (juhendajaks Siiri Kanarbik) nii koduloolise sisu kui 
vormilt, käsitsikirjutatuna. Haljala kooli 4.klassi õpilaste Kärt Liiva, Liisi Mülla ja Minna Marie 
Kask töö, mis oli heaks esimeseks katsetuseks uurimistööna, käsitles oma kooli tegemisi B.G. 
Forseliuse Seltsis. 

Rõõmustav, et on tulemas nooremate hulgast koduuurijaid omapäraste teemade ja 
lahendustega. Kuid kahjuks ei saa algklasside töid saata üleriigilisele konverentsile Pärnu. 

Kahjuks esitleti konverentsil ainult Lääne-Viru vanemate klasside õpilaste töid. Ida-Viru nelja 
kooli töid ei esitletud, kuigi hindajate poolt tõsteti esile teemade erisusi (vabaaja veetmise 
võimalused, põlevkivikarjääri taastamine, kooli ajalugu läbi kolme põlvkonna jm) võrreldes 
Lääne-Viru maakonna töödega. 

Põlula kooli õpilaste koduloo aabits-tööraamat „Rägavere radadel“ (juhendaja Inge Korka) 
mittetraditsioonilise uurimistööna oli hinnatav tubli  õpilaste algatusena külade kohta 
andmete kogumisel ja töölehtedena esitlemisel, lauamängu ja isegi lauluga. J.Kunderi Selts 
tunnustas tublisid noori, kes olid esindanud Lääne-Virumaad „Ettevõtlik kool“ konkursil, oma 
auhinnaga - Ubja kaevanduse retke kinkekaardiga. 

Komisjon hindas Võsu kooli Hanna Liis Suuderi töös “Käsmu küla fotodel ja mälestustes“ 
väärtuslikuks kohalike inimeste mälestuste talletamist ja ekskursioonimarsruuti koos 
praktilise materjaliga muuseumi töötajatele ja giididele.  

Omapärane kodu-uurimuslik töö originaalse lähenemisega oli Sõmeru põhikooli õpilase 
Kristin Kõrveku rikkalikult illustreeritud töö “ Väike söögi sugupuu“(juhendaja Lea Salumets), 
sest oli „kaevatud“ esivanemate kokaraamatutes.  
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Lasila Põhikooli õpilase Ingrid Udekülli uurimistöös „Ühe velskri elulugu“ (juhendaja Tiina 
Rumm) esitati intervjuude põhjal huvitavaid ja olulisi fakte elust enne II maailmasõda, selle 
ajal ja pärast sõda. Huvitav oli teada saada, et ka Rakveres on olnud meditsiinikool, kusjuures 
autor tutvus nimetatud kooli materjalidega ise arhiivis.  

Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Roosi Halliku originaalmaterjalidel põhinev töö „Hallikute 
perefirma Hagar lugu“ (juhendaja Maie Nõmmik) oli hea ja oluline killuke kohalikust 
majandusajaloost. 

Kadrina keskkooli õpilase Anett Altmäe töö ”Jalgratastega fosforiidisõjast Eesti Vabariiki de 
facto” , (juhendaja Evelin Tiiter) oli nii Virumaa konverentsil üks paremaid töid kui ka 
ajalooõpetajate seltsi korraldatud üle-eestilisel uurimistööde võistlusel. Esiletoomist väärib 
suur ja mitmekesine allikate pagas ning  hästi läbimõeldud küsitlus. 

Tähelepanu köitis ka teise Kadrina keskkooli õpilase Mirell Viru töö „Tšernobõli nähtav ja 
nähtamatu mõju“ (juhendaja Evelin Tiiter) tohutu eeltöö, läbitöötatud materjalide hulga ja 
põhjaliku küsitluse läbiviimise poolest. 

Suure haardega oli Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Eliise Lindre töö „Veisekasvatusest Eestis 
20. sajandil Porkuni mõisa ja Vistla küla näitel“ (juhendaja Maie Nõmmik) põllumajanduse 
teema käsitlusega, kus hea võrdlus möödunud aegadega. 

Õpilaste töid retsenseerisid kodu-uurijad ja õpetajad nii Lääne- kui Ida-Virust, konverentsil 
hindasid töörühmades üldhariduse ajaloolane Lemmi Karmin ja Tallinna Ülikooli pedagoogika 
arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist Ene Luka. Soovitusi anti Pärnus toimuvale üleriigilisele 
konkursile esitatavate tööde osas. Pärnu konverentsile soovitati kokku 6 tööd, kuid anti 
võimalus ka teistel osaleda ja saada kogemusi. 

Noorte uurimistööde konkursi eestvedajateks olid instituudi kõrval Iisaku Kihelkonna 
Muuseum ja Juhan Kunderi Selts, kaasa aitasid Sõmeru Põhikool ja Maaja Valter 
maavalitsusest. Noorte konkursi ja konverentsi korraldamist toetasid Ida-Virumaa 
Omavalitsuste Liit ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. 

Korraldajad loodavad, et ka järgmisel aastal on konkursil huvitavaid töid, mis rikastavad 
Virumaa kultuurilugu. 

 

 

 

  



 

6 

Üleriigilisest noorte koduuurimiskonverentsist 

 

Esimene üleriigiline noorte kodu-uurijate konverents peeti 1969.aastal Tartus. Tol ajal 
esinesid 19 noort kodu-uurijat 18 koolist. Tänaseni on peetud juba 47 konverentsi. 

Selle aasta konverentsile Pärnus oli esitatud kokku 23 tööd nelja maakonna 13 koolist, neist 
10 põhikooli õpilaselt. Enim töid oli Kadrina ja Koeru keskkoolist, kummastki neli tööd. 

Uurimisteemad olid huvitavad ja mitmekesised, alates oma kooli ajaloost, vabadus- ja 
fosforiidisõjast, BAMist, Siberisse küüditamisest, Tšernobõlist, vangla ajaloost jm. Uudsed 
teemad olid õpilaste ja õpetajate hüüdnimed, informaatikaolümpiaadid, veisekasvatus ja 
rahvusvähemused. Tööde tase oli ühtlaselt kõrge ning õpilaste esinemisoskus väga hea. 
Üllatas aga asjaolu, et enamuses õpilastest olid leidnud uurimisteema oma kodunt, 
kodukohast, perekonnast või koolist just vajadusest see talletada kogukonna jaoks. 

Virumaad esindasid 

 Ingrid Udeküll Lasila Põhikoolist (Ühe velskri elulugu, juhendaja Tiina Rumm); 

 Eliise Lindre  Tamsalu Gümnaasiumist  (Veisekasvatusest Eestis 20. sajandil Porkuni 
mõisa ja Vistla küla näitel,  juhendaja Maie Nõmm;  

 Kadrina Keskkoolist  

Sigrit Umerov, (Rahvusvähemused ja Eesti iseseisvumine, juhendaja Evelin Tiiter); 

Johanna Angela Bremen (Minu suguvõsa nimed, juhendaja Liivi Heinla); 

Mirell Viru (Tšernobõli nähtav ja nähtamatu mõju,  juhendaja Evelin Tiiter) ja 

Anett Altmäe (Jalgrattaga fosforiidisõjast Eesti Vabariiki de facto,  

juhendaja Evelin Tiiter). 

Seekord ei pandud töid paremusjärjekorda, kõiki noori tunnustati tänukirja ja väärt 
kirjandusega, mille hulgas Pärnu linna- ja maavalitsuse ühistöös koostatud üheksas kogumik 
"Pärandilaegas". 

Viru Instituut tänab kõiki õpilasi, nende juhendajaid, koole ja tööde retsensente ning 
konverentside korraldajaid noorte kodu-uurimisvaldkonna eestvedamise, koordineerimise ja 
väga hea koostöö eest. 

  

 

Lootes huvitavaid uurimistöid noortelt ka tulevikus. 

 

Marge Lepik, Viru Instituudi projektijuht 
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Kokkuvõte 

 

      Juhendaja: Külli Heinla 

 

Haljala kool tähistab sel õppeaastal oma 330. aastapäeva – seega alustas meie kool 

tegutsemist 1687. aastal, kui Forseliuse seminarist saabus Haljalasse õpetaja Jaak, kes asus 

õpetama 18 poissi. 

Uurimistöö „Haljala kooli tegemised B. G. Forseliuse Seltsis“ kajastab meie kooli õpilaste ja 

õpetajate osalemist Forseliuse seltsi töös. Tahtsime jäädvustada oma kooli ajalukku ühte 

tegevusvaldkonda meie kooli ettevõtmistest. Ka huvitas meid, millega Forseliuse seltsis 

tegeldakse ning kuidas meie kool on seltsi tegemistes kaasa löönud. 

Mahukas töö oli ajakirjast Forseliuse Sõnumid artiklite lugemine ning kokkuvõtete tegemine. 

Nii saime teada palju huvitavat seltsi hariduspäevade ja suvekoolide kohta. Lisaks sellele 

kuulasime, mida jutustasid meile suvekoolide põnevate päevade kohta õpetajad Külli Heinla 

ja Reet Markin, direktor Inge Laiv ning abiturient Sven Rannar. Saatsime õpetajatele 

küsimused, millele nad kirjalikult vastasid. Tore oli lugeda Kadri ja Liine Tominga 

meenutusi, need tüdrukud osalesid 5 – 6 suvekooli töös. Nende emotsionaalsed meenutused 

tekitasid veel suurema huvi suvekoolide vastu ning kindlasti tahame edaspidi ka ise neis 

osaleda. 

Kui käsikirjaline materjal koos, aitas töö keeleliselt üle vaadata ning trükkida õpetaja, piltide 

lisamisel saime kõik osaleda. 

B. G. Forseliuse Seltsi koduleheküljel oleva materjali põhjal tegime kokkuvõtte seltsist üldse: 

kuidas ja miks selts loodi, kes on liikmed, millega tegeldakse, missugused on seltsi 

tunnustused. Seltsi asutamiskoosolekust 22. veebruaril 1989 võttis Haljala koolist osa õpetaja 

Salme Heinla. Kõigest sellest on juttu töö esimeses peatükis. 
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Töö teises peatükis on tehtud kokkuvõte hariduspäevadest. Selgus, et hariduspäevadest on 

meie kooli õpetajad ja õpilased osa võtnud kaheksa korda, viimati 2017. aastal Suure-Jaanis. 

Kõige huvitavam oli lugeda ja kuulata suvekoolide kohta. Forseliuse seltsi noortele on 

toimunud suvekoolid 27 korda, meie kooli õpilased on osalenud 21 suvekooli töös. Loetu ja 

kuuldu põhjal saime teada, et suvekoolis tutvutakse Eestimaa eri paikade ajaloo, looduse ning 

kultuuriga. Matkatakse ning puhatakse. Oluline osa suvekoolis on ka õpilaskonverentsil, kus 

õpilased tutvustavad oma uurimistöid. 2005. aastal toimus suvekool Haljalas, mille 

programmi eest vastutasid õpetaja Külli Heinla, Egon Mets, meie rahvamuusikud ning 

osalejad õpilased. 2015. aastal oli korraldajaks Rakvere Gümnaasium, kuid kaasa lõi ka meie 

kool: õpetaja Reet Markin tutvustas rannakülasid ning õhtul lustisid kõik  Eisma folgil, meie 

kooli suve suurüritusel, mille peakorraldaja aktiivne forseliuslane Sven Rannar. Alates 1995. 

aastast, kui meie kooli õpilased esimest korda suvekooli töös osalesid, kuni 2017. aasta 

ettevõtmisteni välja on erinevatel aastatel suvekoolides või hariduspäevadel osalenud hulk 

õpilasi, sest paarikümne aasta jooksul on osa forseliuslasi suureks kasvanud ja Haljala kooli 

seinte vahelt lahkunud, uued noored aga saavad võimaluse osaleda. Õpetajatest on Forseliuse 

seltsi tööga kõige rohkem seotud olnud õpetaja Reet Markin ja Külli Heinla. Suvekoolide 

paigad, osalejad meie koolist, esinejad – kõigest sellest on tehtud kokkuvõte kolmandas 

peatükis. 

Uurimistöö koostamise käigus saime palju uusi teadmisi, kogemusi, kuidas uurimistööd teha 

ning soovi osaleda Forseliuse seltsi suvekoolide töös  
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Kokkuvõte 

 

Juhendaja: Heli Ekštein 

 

Seda uurimistööd oli teha väga huvitav. Me saime ka päris palju oma sugulastest ja tuttavatest 

teada. 

Saime teada, et 

1. kõige vanem lõpetaja meie sugulaste ja tuttavate seast on ELLEN KILP (neiupõlvenimega 

PÄRNA). Tema lõpetas Illuka Kooli 1947.a ja õppis siin kaks aastat. 

2. 50.ndate aastate  lõpetajaid on 5. 

 1960-1969.a lõpetajaid on 4. 

 1970-1979.a lõpetajaid on 12. 

 1980-1989.a lõpetajaid on 19. 

 1990-1999.alõpetajaid on 16. 

 2000-2009.a lõpetajaid on 24. 

 2010.-2016.a lõpetajaid on 14. 

 Seega kõige rohkem 3.-4.klassi sugulastest ja tuttavatest on lõpetanud Illuka Kooli 

 ajavahemikus 2000-2009.a. 

 

3. 95-st meie sugulastest ja tuttavatest , kes on lõpetanud Illuka Kooli, elab Illuka vallas 44 

inimest ja välismaal 3, ülejäänud elavad mujal Eestis. 

4. Illuka Kooli on lõpetanud ka meie kolm õpetajat: HELVE HALLIK, ANNELI DIETRICH 

ja TIMO JUURSALU ninng lasteaias töötav õpetaja abi MARI METS. Samuti kokk KAIRI 

ANTON (neiupõlvenimega KURVE). Ka majandusjuhataja ANNELII LAANEVÄLI 

(neiupõlvenimega VIITA) ja koristaja PILLE TOOMSALU. Koolis on töötanud ka bioloogia-

õpetaja MERIKE KESLER ja eripedagoog KRISTEL REINO ja TEELE JUURSALU. 

5. meie kooli kolme õpetaja lapsed on õppinud Illuka Koolis (endise koolidirektori) VILLIO 

REINSALU ja õpetaja MARTA REINSALU tüter KRISTINA REINSALU, õpetaja REET 

ERNITSA poeg MIHKEL ERNITS ja õpetaja TIINA TUURi lapsed VALMAR ja TRIIN 

TUUR). 
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6. Illuka Kooli on lõpetanud ka Illuka valla volikogu esimees PAUL KESKÜLA ja volikogu 

liige KRISTO KESLER ning valla bussijuht MEELIS TINNO. Ka 95 meie sugulase ja tuttava 

seas on endine Illuka vallavanem ja praegune Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuse juht 

TARMO KOLLO ja valla endine sekretär MONIKA TINNO: 

7. Meie 95 sugulaste ja tuttavate sea, kes on lõpetanud Illuka Kooli , on kaks koos elavat 

paari: JANE VÄHK ja PRIIT KURVE ning SERLI MURIK ja MIHKEL ERNITS. 

8. Meie 95 sugulaste ja tuttavate seas, kes on lõpetanud Illuka Kooli, on 17 inimest, kelle 

järeltulijad on õppinud või õpivad praegu Illuka Koolis. 

 

Meie töö valmimisele aitasid kaasa meie vanemad ja kooli sekretär GRISS NÕMM.  

Soovime, et meie töö leiaks koha kooli ajalootoas. 
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Kokkuvõte 

 

        Juhendaja: Siiri Kanarbik 

 

Uurimistööd kirjutades sain hästi palju teada oma kodumajast. Sellel majal on väga põnev 

lugu. Ja kui palju erilisi inimesi on siin elanud. 

Kadestamisväärselt lahedad on olnud inimeste lapsepõlved (eriti nende mängud). Ja need 

kellad! Ja peod! Ja kui sõbralikud olid inimesed. See majake võib väga-väga õnnelik olla, et 

teda on ehitanud, hoidnud sellised inimesed. 

Uurimistööd kirjutades sain suhelda oma armsate lähedaste inimestega. Neid oli väga hea 

kuulata.  

Oma kodusse suhtun nüüdsest palju austavamalt MINU KODUL ON NII VÄÄÄRIKAS 

LUGU. Oleks vaid nii, et ükski majake ei peaks jääma ilma meelevalda. Et inimeste 

kodumajad saaksid pajatada ainult häid lugusid. 
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Kokkuvõte 

 

          Juhendaja: Siiri Kanarbik 

 

Olen väga rahul, et pidin selle uurimistöö kirjutama (õp Siiri nõudis), sest mulle meeldis 

inimestega suhelda. Neil oli nii palju rääkida, et ei jõudnud kohe kõike üleski kirjutada. 

Vanaema „lillehullus” on nii tore ja toob meie koju palju uudistajaid ka ( nad on vist veidi 

kadedad selle ilu pärast). 

Inimestega suhtlemine on minu meelest ikka väga tore tegevus. 

Usun, et igal inimesel on palju põnevat rääkida ( nad võiksid ise kohe õpilasi paluda, et need 

lood üles kirjutataks – vot siis oleks meil alles põnevat lugemist. 
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Kokkuvõte  

 

    Juhendaja: Tiina Rumm (Mesi) 
 

Koostasin uurimistöö teemal „Ühe velskri elulugu“. Uurimistöö on Lasila küla elanikust, 

velskrist Linda Kangurist, neiupõlvenimega Moorus. Linda sündis 1939. aastal 20. aprillil 

Ida-Virumaal, Maidla vallas, Liivakülas. Lapsepõlveaeg langes kokku teise maailmasõjaga. 

Saksa ajast mäletab ta sõbralikku ohvitseri, kes nende juures peatus. Nõukogude ajast tal 

enam nii häid mälestusi ei olnud. Linda on käinud Aidu Algkoolis, põhikoolis käis ta Maidla 

7-a Koolis. Peale 7. klassi pidi ta valima endale elukutse. Ta oli siis 14-aastane. Teda huvitas 

inimene ja zooloogia. Meditsiini on ta õppinud Rakveres Vabariiklikus Meditsiinilises 

Keskkoolis. Ta õppis velskriks. Velsker oli keskeriharidusega meditsiini- või 

veterinaartöötaja. Velskriks võis saada vastavas koolis või vastavatel kursustel. Velsker võis 

olla ka arstiabiline või ravida arsti juhendamisel haigeid. Linda esimene töökoht oli 

sünnitusosakonna lastetoa õde. Seejärel sai ta Vaeküla Tehnikumi velskriks. Kui 1959. aastal 

Vaeküla tehnikum kinni pandi, tuli Linda Lasilasse velskriks. Ta on Lasilas töötanud juba 58 

aastat. Lasilasse tööle tuli ta 20 aastaselt lubadusega olla siin vaid aasta. 31. detsembril 1960. 

aastal abiellus Linda Uno Kanguriga. Neil on kolm last: Aarne (1961), Mait (1963) ja Priit 

(1973). Linda hobiks on käsitöö, näiteks kudumine ja heegeldamine. Sellele lisandub ka 

aiapidamine ja mesilaste eest hoolitsemine. Nüüdseks on Linda juba mitmeid aastaid lesk ning 

pensioniigagi ammu käes. Linda töötab praegu Lasila Päevakeskuses. Teiste intervjueeritavate 

arvates on Linda väga töökas, hooliv ja abivalmis. Veel öeldakse, et kõik abivajajad saavad 

kiiresti ja kvaliteetselt arstiabi. Öeldi, et kui Linda on olemas, et siis on ikka kindel ja 

turvaline tunne. Linda hoole all on olnud nii Lasila algkool kui ka lasteaed, tehes mõõtmisi, 

kaalumisi ja kaitsesüste.   

 

Linda oskab öelda, et vanasti oli inimeste tervislik olukord ja arstiabi võimalus halvem 

võrreldes tänapäevasega. Kuigi velskri nimetust enam ei kasutata, on kasutusele tulnud sõna 

pereõde, mis on praktiliselt see sama.  
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Uurimistöö viisin läbi intervjueerimise meetodil. Intervjueeritav vastas koostatud küsimustele. 

Intervjuud kuulata oli ülimalt põnev. Loodan, et uurimistöös kirjutatu on sama põnev, kui 

Linda enda jutustused.   
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Kokkuvõte 

 

  Juhendaja: Tiina Grauberg 

 

Uurimistööd tehes käisin uuritaval objektil ja tutvusin sealse reaalse olukorraga ning 

fotografeerisin ala nii sügisel kui ka kevadel taimestikust parema ülevaate saamiseks. Lisaks 

sain andmeid Kohtla-Nõmme vallavalitsusest ja Kaevandusmuuseumi töötajalt. Kuna kahjuks 

projekt ei täitunud, siis pole ka võimalik saada vastuseid kõikidele minu poolt tõstatatud 

küsimustele. Selgus, et alguses oli plaan kogu kaevandatud alale puhkeala rajada, aga kuna 

saadi aru, et see läheb väga kalliks, siis loobuti sellest plaanist üldse. Tänu rekultiveerimise 

tehnilistele tingimustele oli mul võimalus saada aimdust projekti suurusest ja kavandatavatest 

töödest. 

Uurimustööd tehes selgus, et väga väiksele pinnale kavandatud mahust on istutatud puud. 

Ülejäänud ala näeb välja nagu looduslik rohumaa, kuhu on hakanud kasvama ka võsa. Minu 

arvates võiks seal välja kujundada näiteks puisniidu, koos sellele iseloomuliku taimestikuga 

või pargi, mis aga eeldab pidevat niitmist ja võsa raiumist. Seega tekib küsimus, kas on huvi 

ja rahalisi vahendeid, et see ala pidevalt korras ja hooldatud hoida. Võib oletada, et kui selle 

alaga midagi ette ei võeta, siis aastate jooksul see ala lihtsalt võsastub ja muutuvad mõttetuks 

ka seni ala taastamiseks tehtud investeeringud.   

Uurimustööd tehes kahjuks ei olnud võimalik leida täiendavaid andmeid mullastiku ja 

veerežiimi kohta. Ei õnnestunud ka teada saada, kas seal on eelnevalt läbi viidud sellealaseid 

uuringuid. Teada on, et maaaluse kaevanduse tõttu on varasemalt põhjavee paiknemise kihid 

rikutud ning pinnaseks on paas ja savi.  

Sain teada, et seal kasvavad tüüpilised niidutaimed ja erinevat liiki puud. 

Töö raskuseks oli see, et uurimistöö läbiviimiseks oli leida vähe materjali eelpool toodud ala 

kohta ning neid inimesi, kes oskaksid rääkida sellest.  
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Kokkuvõte 
 

Kirjastus Põlula Trükk 

Autorid: Karin Kriisa, Elys Sammul, Eleri Puusepp, Keio Rehe 

Kaastööd tegi: Stiven Ditman 

Toimetaja:: Inge Korka 

Kunstnikud : Karin Kriisa, Elys Sammul, Eleri Puusepp, Keio Rehe 

Tehniline toimetaja:: Karin Kriisa 

 

Uurimustöö teemani „Rägavere radadel” jõudsime kevadiste matkade kaudu. Matk Alumisele 

tekitas küsimuse, et miks valla külade nimekirjas Alumise küla ei ole. Samuti Kukelinna, 

Aarlat jt. Nii tekkiski huvi Rägavere valla piires kasutatavate külanimede kohta. 

Uurimustöö valmis kahe õppeaasta jooksul. Leidsime 51 kasutatavat ja kasutusel olnud 

külanime. Andmete kogumise käigus leidime looduskauneid paiku, asutusi, ettevõtteid ja  

muud huvitavat, mis on vallas olnud. 

Uurimistöö vormistasime koduloo-aabitsaks. Mõeldes sihtgrupile (põhikooli 1. ja 2. kooliaste) 

arendasime aabitsa edasi tööraamatuks. 

Uurimistöö maht on 120 lehekülge, lisaks A1 formaadis valla kaart külanimedega ja Google 

Maps-i kaart oluliste kohtadega ning lauamäng. 

Antud uurimustööd annab edasi arendada, sest leidmata jäi 4 küla. Samuti on võimalik 

põhjalikumalt uurida piirkonnas tegutsenud asutuste ja ettevõtete ajalugu. 

Püstitatud eesmärgid said täidetud. Töö oli arendav, andis uusi teadmisi ja „kasvatas juured”. 
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Kokkuvõte 

 

Juhendaja: Maie Nõmmik 

20. sajandi esimesel poolel valmistati leiba kodudes. Esimesed pagarikojad olid Schmidti 

väike pagaritöökoda endises Nimmerfeldti majas, Paide maanteel ja Leemeti pagariäri Kesk 

tänaval. 1947. aastal rajati jällegi endisesse Nimmerfeldti majja Tamsalu Tarbijate  

Kooperatiivi  leivatööstus, mille juhatajaks ja ka pagariks oli Helmuth Lepik. Selles tööstuses 

töötati juba kolmes vahetuses ja pagareid oli rohkem. Kõik töö tehti käsitsi ja seda oli palju - 

päevas valmistati kuni tonn kahekiloseid vormileibu ja ühes vahetuses 200 kg saia.  

Aastal 1992 tekkis Anne ja Toivo Hallikul mõte rajada oma ettevõte. Äsja taasiseseisvunud 

Eestis olid selleks head võimalused ja mõte tehti teoks. Õigupoolest tekkis idee seetõttu, et 

kauplustes olid pikad järjekorrad, leiba ei jätkunud kõigile ning pikalt oli kehtinud  

talongisüsteem. Väikesest pereettevõttest, mille eesmärgiks oli pakkuda kohalikele inimestele 

sooja, värskelt valminud saia ja leiba, arenes aga midagi väga suurt. Hagarist sai peagi  

Lääne-Virumaa suurim pagaritööstus, mis pälvis toodete eest palju auhinnalisi tiitleid 

Tunnustatud Eesti Maitselt. Toodetele tehti suurt reklaami ja peagi hakati Hagar tooteid    

hakati vedama ka Eesti teistesse osadesse nagu näiteks Tartusse, Ida-Virumaale ja 

Tallinnasse. Aastal 1998 sai Hagar leivaliidu liikmeks ja aastal 2001 oli ta juba Eesti 10 

suurima pagaritööstuste seas. 2011 aastal müüsid Hallikud ettevõtte maha ja 2016 aastal 

lõpetati Tamsalu tehases tootmine. Hallikute järgmine põlvkond ehk Maarika, Heiki ja Kaja 

rajasid aga mõne aasta pärast uue pagaritoodetega tegeleva ettevõtte Päts, mis tegutseb 

tänaseni Rakveres.  

Hallikutele on pereettevõttega tegelemine igas mõttes tohutult palju juurde andnud ja nende 

perele on üheskoos töötamine olnud lähendav ning väidetavalt  teinud  neid ka paremateks, 

hoolivamateks ja tähelepanelikemaks inimesteks.   

Ma õppisin seda tööd tehes aega sisukalt kasutama, palju põnevat Tamsalu vanade 

pagaritööstuste, Hagari ja ka oma perekonna kohta ning lisaks sain palju harjutada arvutis 

töötamist. Mul oli väga huvitav seda tööd teha ning ma olen väga tänulik oma õpetajale, Maie 

Nõmmikule ja oma toetavale perele. 

 



 

18 

Kokkuvõte 

 

       Juhendajad: Kristjan Altroff ja Liis Reier 

Minu kodu on Eesti Vabariigis, Lääne-Virumaal, Käsmu külas. Minu soov oli Käsmust, kui 

oma kodukülast rohkem teada saada ning väljauuritut ka teiste inimestega jagada. Seepärast 

püstitasin endale ülesande uurida Käsmu ajalugu nii kirjalikest allikatest kui ka vanade fotode 

ning inimeste mälestuste põhjal.  

Minu loovtöö eesmärk oli koostada näitus Käsmu külale olulistest ajaloolistest paikadest või 

objektidest. Objektid või paigad valisin Käsmu Meremuuseumist saadud vanade fotode 

põhjal. Näitusel on eksponeeritud iga objekti või paiga kohta vana ja uus foto, lühike 

tutvustus ning valik Käsmu inimeste mälestustest selle kohaga seoses.  

Uurimismeetodina kasutasin peamiselt fotointervjuud.  

Tööd alustades oli minu eesmärgiks saada ise oma kodukülast Käsmust rohkem teada ning 

jagada oma uusi teadmisi ka teiste inimestega. Iga käsitletud objekti minevikust sain teada 

enda jaoks uut ja huvitavat informatsiooni. Minu Käsmus veedetud aja jooksul ei ole küla 

kuigi palju muutunud ja iga väiksemgi muutmise plaan tekitab palju arutelusid ja vaidlust. 

Seepärast on huvitav mõelda, kuidas erinevad hooned ja paigad on aja jooksul muutunud ning 

kas ka vanasti iga ehituse või tee asfalteerimise üle kohalikud inimesed vaidlesid.  

Merekooli loomise ajal näiteks rahvamaja veel ei olnud. Rahvamaja ehitati Käsmu 

Kaubalaevastiku meremeeste poolt seltsimajaks ning see valmis 1918. aastal. See on alati 

olnud külaelu kese ja peopaik. Nõukogude ajal toimusid seal regulaarselt igal nädalavahetusel 

kinoseansid. Kõige viimased uuendused seoses rahvamajaga on fassaadi värvimine kollaseks 

ning WC-de ehitamine kuivkäimlate asemele.  

Praegune, põhiliselt kohalike meremeeste ja talunike kulul ehitatud kirikuhoone on siin juba 

kolmas ning see on pühitsetud juba 1864. aasta suvel. Kiriku altari ja kantsli on ehitanud 

1839. aastal sündinud kohalik puusepp Joosep Madlipoeg Seeblum. Kalmistuvärava kõrval 

asub Eesti üheks kauneimaks peetav hauaskulptuur “Signe”. Kuju on püstitatud Signe 

Tiedemanni (1910-1935) mälestuseks. Selle tellis tema isa Oskar Tiedemanni skulptor Juhan 

Raudsepalt. Nõukogude ajal käidi kiriku aias öösiti taskulampidega angerjapüügiks suuri 

vihmausse korjamas.  
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Endla talu krunt on kunagise Ässa talu peremehe, Jakob Kristenbruni, poolt antud kaasavara 

oma tütrele Minnale. Maja on alguses olnud ühekordne, aga teine korrus ehitati Esimese 

maailmasõja ajal peale. Maja on peetud läbi aegade Käsmu suuremaks ja ilusamaks majaks.  

Pärast riigistamist, nõukogude ajal, on majas on tegutsenud ka Käsmu algkool või lasteaed 

hiljem ka ETKVL-i puhkekodu, mis tegutses suviti. Kohalikud lapsed rääkisid majast 

kummituslugusid.  

Käsmu majakas ehitati 1892. aastal annetustest kohalike elanike ja. See on üks kahest Eestis 

säilinud puust tuletornist. Kauaaegne majakavaht - Käsmus öeldi majakapõletaja - oli Toomas 

Eintrei, Kasispealt pärit mees, kes töötas Käsmu algkooli õpetajana ning köstrina.   

Vabadiku kohal Mäealusel on elanud Miina Nikolajev ja Olga Reiter. ENSV ajal rajas 

Mäealusele ehk Vabadiku kohale suvekodu akadeemik Boris Tamm.   

Mikenbergi talu oli parun von Dellingshauseni poolt antud vabadiku koht. Vana talu nimi oli 

Kopase, see oli vilets maja otsaga vastu teed, Mikenberg ostis koha kui perekond Kopased 

Loksale lahkusid. Praeguse maja on ehitanud Magnus Mikenberg enne I maailmasõda.   

Neeme tee asfalteeriti 1961. aastal. Enne asfalteerimist oli teel palju kive, kuid kuna need ei 

seganud hobuvankrite liikumist, siis likvideeriti need alles asfalteerimisel, peamiselt seetõttu, 

et autod ei mahtunud neist enam hästi mööda.  

Lepiku talu asub suhteliselt küla lõpupoole, paar maja enne Lainelat. Maja on varasemalt 

olnud ka helesinine, kuid tänasel päeval on see kollane. Seda maja tunti kui postikana maja 

ning hoovis oli väga palju kanu. Sama talu vanas hoones on sündinud Johannes Seeblum. Uue 

ja praeguse hoone ehitas Bernhard Seeblum.  

Käsmu Merekooli ristis ristuvad kaks tänavat, Merekooli tänav ja Neeme tee. Ristis asuvad 

vastakuti kaks Käsmu jaoks erilise tähendusega hoonet: endine Merekooli hoone ja Eesti 

Kirjanike Liidu loomemaja ehk Hiie talu. Paarkümmend aastat tagasi seisis merekooli hoone 

üsna tühjana. Kunagi oli merekooli hoone torn korruse võrra kõrgem, kui tänapäeval.  

Käsmu Vabatahtlik Tuletõrje Selts ehk kohalikus keelepruugis “pritsimeeste selts” asutati 

1920. aastatel. Pritsukuur ehitati aga 1930. aastatel - tõenäoliselt siis, kui selle vajalikkust 

täheldati. Pritsukuuris hoidsid pritsimehed oma varustust.  

Ässa talu maja on suur ja uhke maja mere ääres. Ässa talus on suvitanud ka botaanik ja üks 

looduskaitseliikumise algatajaid Edmund August Friedrich Russow. Vanasti oli Ässa talu 
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ümbrus vaba, aedu polnud ning lapsed võisid seal vabalt ringi joosta ja mängida. Tänapäeval 

on talud aedadega piiratud.  

Kokkuvõttes on Käsmu küla viimase 100 aasta jooksul väga palju muutunud. Näiteks 

roigasaiad on vahetatud lippaedade vastu, peatänava liivane teekate vahetati asfalti vastu ning 

küla hooned ei asu enam vaid mere ja peatänava vahel, vaid ka metsa ja peatänava vahel. 

Intervjuudes ei kajastu, et inimesed oleksid toimuvate muutuste vastu olnud. Vastupidi, 

muutused olid nende jaoks nii tavalised, et intervjueeritavad võtsid mõne hoone olemasolu 

juba nii iseenesest mõistetavalt, et ei mäletanud millal või kelle algatusel hooned olid 

ehitatud. Iga küla, linna või alevi muutumine on paratamatu. Seda seetõttu, et iga asula tahab 

ajaga kaasas käia ning uuendused aitavad seda teha.   

Oma uurimistööst õppisin, kuidas väga paljude erinevate inimestega koostööd teha ning 

kuidas pean edaspidi uurimistöid tehes aega planeerima. Sain teada, kuidas tuleb loovtööd 

vormistada ning ka seda, et pean alati arvestama, et praktiliste asjade jaoks kulub rohkem 

aega, kui algselt planeeritud. Edaspidi pean mitmest allikast kontrollima ka seda, kas pildil on 

objektid, mida arvan seal olevat. Ka loovtöö kirjutamisest õppisin ma väga palju. Tean nüüd, 

et kirjalikku tööd tuleb täiustada samal ajal, kui tegeled praktiliste tööülesannetega.  

Edaspidiselt soovitan loovtöö kirjutajatel valida endale algatuseks teema, mis neid ennast 

huvitab ja köidab. Peale teema valimist tuleks kindlasti teha ajagraafik, millest tuleb kinni 

pidada, et jõuda asjad õigeks ajaks valmis.  
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Kokkuvõte 

      Juhendaja: Liis Reier 

Minu loovtöö annab ülevaate Vihula algkooli käekäigust 20. sajandil. Kõige olulisem osa 

minu tööst on digiteeritud ja süstematiseeritud  fotokogu, mille sain loovtöö tegemiseks enda 

käsutusse endiselt Vihula lasteaed-algkooli juhatajalt Kai Tingaselt.    

Kui esialgu oli plaanis lihtsalt perfokaartidele kinnitatud fotod digiteerida ja korrastada ning 

ajalises järjekorras süsteemi panna, siis töö käigus tekkis mitmeid küsimusi ja pidin juhendaja 

abiga järjest rohkem taustainfot koguma. See oli üpriski keeruline ülesanne, sest Vihula 

algkooli ajaloost ei ole kuigi palju materjali leida. Sain kasutada kooli 65. sünnipäeva puhul 

välja antud voldikut, mõningaid ajaleheartikleid ja Kai Tingase selgitusi. Minu juhendaja 

leidis õnneks Eesti Rahvusarhiivist Karula-Vihula algkooli kroonika, mis oli kirja pandud 

aastatel 1927-1947. Selles kroonikas on ka sissejuhatus, kus on juttu Karula algkoolist – 

Vihula algkooli eelkäijast – 20. sajandi alguses. 1950.-1970. aastate Vihula algkooli (mis oli 

nõukogude ajal nimetatud ka Vihula mittetäielikuks keskkooliks), kohta on materjali väga 

napilt, seetõttu on nende aastakümnete kohta minu töös fotode kõrval vähe teksti. Kui Vihula 

kooli ajaloo uurimist jätkata, on kindlasti võimalik mõned sel perioodil koolis käinud õpilased 

üles otsida ja nende käest rohkem teada saada, sest enamuse fotode juures on jäädvustatud 

õpilaste ja õpetajate nimed.  

1920.-1940. aastate kohta on minu töös tänu kroonikale infot rohkem. Kõige põhjalikumalt 

uurisin Vihula algkooli tekkimise lugu. Kõige suurem probleem uurimise käigus tekkis 

seetõttu, et kirjalikes materjalides on Vihula kooliks nimetatud Karula algkooli, Vihula 

algkooli ja Annikvere kooli, mis oli esialgu Vihula 6-klassiline algkool. Lõpuks sai selgeks, et 

Vihula külla ehitati kool 1932. aastal, kuid esialgu nimetati uut kooli Karula algkooliks, sest 

endised Karula algkooli õpilased ja õpetajad asusid ümber uude kooli. Alles 1933. aastal sai 

kool oma nimeks Vihula algkool.  

Tänu uurimisele sain teada, milline kool on Vihula kool ning kuidas see loodi ja kes olid kooli  

esimesed õpetajad ning juhatajad.  

Minu fotodel on kujutatud kõige sagedamini kooliaasta alguse- ja lõpu pilte. Minu töös olevad 

fotod erinevad väga palju tänapäevastest fotodest. Tänapäeval pildistatakse praktiliselt igat 

koolis toimuvat sündmust, aga aastakümneid tagasi ei peetud seda oluliseks ning see polnud 
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võimalikki, kuna fotoaparaati ei onud igas kodus, asutuses (või lausa mobiiltelefonis) nagu 

tänapäeval. Aga on ka sarnaseid pilte tänapäevase kooliga. Näiteks tehakse tänaseni koolis 

sõbrapilte, mida tehti aastaid tagasi juba. Minu tähelepanu on äärmiselt köitnud foto nr 44, 

kus kujutatakse aega, mil koolilapsed pidid tegema tööd koolis. See jäi mulle meelde, sest 

tänasel päeval lapsed ei tee koolis enam füüsilist tööd, seega on see minu jaoks huvitav  

teadmine, et vanasti pidid tööd tegema ka koolilapsed.  

Fotodel on pedagoogidest kõige enam jäädvustatud Aliide Markinit ja Kai Käbinit, kellest 

saaks tulevikus teha lausa omaette uurimustöö.  

Minu jaoks osutus lihtsaks fotode digiteerimine. Kõigepealt pidin eemaldama foto 

ettevaatlikult paberilt, seejärel skaneerisin foto arvutisse ja seal töötlesin pilti. Ehk tegin pildi 

servad ilusaks ja siis kopeerisin foto oma töösse. Kui foto oli töös, pidin pildi ära kinnitama, 

et see ei hakkaks töö tegemist segama.   

Raskeks osutus info uurimine kooli kohta, kuna keegi pole varem süsteemselt uurinud selle 

kooli ajalugu, siis oli väga raske saada materjali Vihula kooli kohta. Natukene 

probleemitekitajaks oli ka teise inimese käekirja lugemine fotode lisatekstide või kroonika 

materjali puhul. Käekiri oli piisavalt suur, aga tähti oli natukene raske eristada, aga sellega 

sain ka ilusti hakkama. Kunagi oli inimeste käekiri arusaadavam, loetavam ja ilusam. 

Kokkuvõttes võib öelda, et töö tegemine laabus plaanipäraselt.   

Loovtööd tehes õppisin kirjaliku töö vormistamist kui ka fotode töötlemist ja koostööd 

tegema erinevate inimestega – koostööd pidin tegema endise Vihula algkooli juhendajaga Kai 

Tingasega ja enda kooli direktoriga Liis Reieriga. Kai Tingasega pidin hästi palju 

kontakteeruma, et saada teada palju infot Vihula kooli kui ka inimeste kohta. Liis Reier õpetas 

mulle rohkem praktilist poolt ehk tema oli see, kes aitas mul kavandada, kujundada, 

vormistada loovtööd ning abistas mind info otsimisel. Sain teada loovtöö vormistamise 

põhitõed ja palju uut Vihula algkooli ajaloost. Pidin planeerima õppimise kõrvalt oma aega, 

sest oli vahepeal vaja kohtuda ka Vihula algkooli endise juhatajaga.     

Kui nüüd mõtiskleda tehtud töö üle, siis oli see päris põnev. Tehtud töö annab kindlustunde, 

et oskan edaspidi vormistada ise kirjalikku tööd ja tulla toime erinevate probleemidega. Tööd 

oli algselt väga raske alustada, sest ei saanud üldse aru, mis toimuma hakkab ja kuidas mu 

loovtöö välja nägema peaks, aga nüüd kui mõtlen järele, siis see pole üldse nii hirmus kui 

algselt tundus. Kõigile loovtöö alustajatele soovitan varem mõelda teema peale, millest oma 

töö teha ja mida see sisaldama peaks, sest võib tekkida see, et alustate liiga hilja ja ei jõua 
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õigeks ajaks tööd valmis. Teemaks soovitan valida selle, mis teid ikka huvitab ka, sest muidu 

võib juhtuda, et kaob tahtmine ja nii mahuka ülesande täitmine vastumeelselt on ilmselt väga 

raske. Üks asi veel, kindlasti valige juhendaja, kes on alati nõus abistama, ning kes on teie 

teemaga kursis, oskab selle teemaga tegeleda ja kellega teil on alati hea koostööd teha.  
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Kokkuvõte 

 

Juhendaja: Lea Salumets 

 

Valminud  tööl on minu perekonna jaoks suur väärtus. Seadsin ülesandeks koondada  pere 

toiduretseptid ühte trükisesse. Koos retseptidega sain palju huvitavat teada oma vanavanemate 

kohta.  

Eesmärgiks seadsin ka ise kõik toidud valmistada. Lisasin ka tänapäevaseid nippe, mis 

kergendasid roa valmistamist või muutsid toidud huvitavamaks.  

Toitude serveerimiseks ja pildistamiseks püüdsin leida ka võimalikult ajastule vastavaid 

nõusid.  

Kõige paremini tuli mul välja raamatu köitmine Belgia köites, sest see oli kõige lihtsam osa 

sellest protsessist. 

Üldkokkuvõttes meeldib mulle valitud loovtöö väga. Ma pole varem sellist asja teinud ning 

see andis mulle uusi kogemusi juurde. See raamat on väga kasulik, sest nüüd on osake minu 

suguvõsast kokku pandud ühte raamatusse. 
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Kokkuvõte 

 

         Juhendaja: Evelin Tiiter  

Uurimistöös “Rahvusvähemused ja Eesti taasiseseisvumine” on autor püüdnud välja selgitada 

Eestis elavate rahvusvähemuste osa Eesti taasiseseisvumise protsessis. On ju ilmselge, et nii 

suur osa Eesti ühiskonnast, nagu seda on rahvusvähemused, ei suhtunud Eesti 

taasiseseisvumisse ükskõikselt, sest muutus ühiskonnas puudutas absoluutselt kõiki ja kõike.   

Uurimuse koostamisel töötas autor erinevate kirjandusallikatega, viis läbi 11 struktureeritud 

intervjuud, analüüsis nendest saadud infot ja tegi üldistatud järeldused. Uurimistöö 

peaeesmärk ja ülesanded said üldjoontes täidetud. Eestis elavate rahvusvähemuste ajaloo ja 

NLiidu rahvuspoliitika kohta usaldusväärsete allikate leidmine võttis siiski aega, sest 

materjale nendel teemadel ei ole just liiga palju. Materjale läbi töötades tuvastas autor koos 

juhendajaga, et põhiseaduses ja kultuuriautonoomia seaduses on kasutatud mõistet 

“rahvusvähemus” asemel “vähemusrahvus“, mida Eesti Keele Instituut ei pea sisulise 

tähenduse tõttu soovitavaks.  

Uurimistöö käigus viis autor läbi 11 intervjuud ja täitis sellega numbrilise eesmärgi. Kahjuks 

sai autor intervjueerida ainult kuue erineva rahvusrühma esindajat (venelane, ingerisoomlane, 

baškiirlane, ukrainlane, lätlane, juut). Algselt arvas autor, et vene rahvusest intervjueeritavate 

leidmine on kõige lihtsam, kuid tegelikkuses osutus arvatust raskemaks. Näiteks kolm vene 

rahvusest inimest autori kodukohas keeldusid põiklevalt intervjuud andmast, mille põhjus jäi 

ebaselgeks. 11st intervjueeritavast 8 elavad autori kodukohas ning 3 mujal.  

Uurimistöö autor jäi intervjuude teostamisega rahule, sest sealt saadud info kinnitas, et 

Nõukogude Liidu rahvuspoliitika töötas tõepoolest ja seda viidi läbi nii märkamatult, et keegi 

ei saanudki aru, miks pidevalt rahvaste sõprusest kõlavate sõnadega rääkimise tulemusel 

ometi rahvuste vahel vihkamine tekkis. Intervjueeritavate meenutused olidki ju seotud teiste 

rahvustega, mitte riigiga. Kõik intervjueeritavad aga pooldasid Eesti taasiseseisvumist ning 

neile meeldib ka Eesti Vabariigis elada. Võib-olla intervjuudest keeldujatel oleks olnud 

vastupidist väita, mis oligi keeldumise põhjuseks, kuid see on ainult autori oletus. Mõni 

intervjueeritavatest mainis küll oma rahvuse tõttu ka erikohtlemist, mida enamasti põhjustas 

vene keeles kõnelemine ja rahvuselt venelaseks pidamine.  
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Autor võib töö põhjal kindlalt väita, et rahvusvähemuste roll Eesti taasiseseisvumisel oli 

oluline. Seda kinnitab nii Eesti Rahvuste Foorumi kokkukutsumine, kus rahvusvähemused 

teadlikult ja vabatahtlikult toetasid eestlaste püüdu iseseisvumise poole, aga ka uurimistöö 

käigus läbiviidud intervjuud. Autori arvates peaksid eestlased olema Eestis elavatele 

rahvusvähemustele tänulikud ning näitama üles rohkem sõbralikkust kui tavaliselt kombeks. 
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Kokkuvõte 

Juhendaja: Heidi Pabor 

 

Isegi minu väike uurimustöö näitab erinevust eri  põlvkondade mängude ja tegevuste 

muutustest. Arvestades, et paljud küsitletud olid vanemaealised ja üsna pikal reisil väga hästi 

reisiraskusi  talusid, saan öelda, et liikumine on tähtis ja eelmise sajandi mängud arendasid 

lapsi liikumise poolelt rohkem, kui tänapäeva arvutimängud. Seega tuleks arendada rohkem 

laste seas mängude mängimist, mis suunaks lapsed rohkem liikuma ja mängu kaudu oleks 

liikumine kindlasti huvitavam ja meeldivam, kui tavalises kehalise kasvatuse tunnis 

jooksmine või hüppamine. Töö tegemiseks kasutasin vanemate ja nende tuttavate suulisi 

meenutusi, interneti abi ja ajakirju. 
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Kokkuvõte 

      Juhendaja: Tiina Grauberg 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida ja saada rohkem teavet,  milline oli kooliõpilaste elu varem 

Kohtla-Nõmme Koolis.  

Töö teoreetilise osa koostamisel töötati läbi internetileheküljed ja uuriti Kohtla- Nõmme  

kooli ajalootoa arhiivimaterjale. Uurimistöö tulemusel saadi rohkem teada kooli ajaloost, 

koolikorrast, erinevatest organisatsioonidest ja huviringidest. Uuringu tulemusena selgus, et 

Kohtla-Nõmme Koolis on olnud läbi aegade hea ja huvitav õppida. Seda näitavad ka 

intervjueeritava jutustatud lood oma koolielu kohta. Hästi huvitav oleks olnud küsitleda ka 

vanaisa, sest ka temal oleks oma  kooliaja kohta kindlasti  mõndagi huvitavat rääkida olnud. 

Kahjuks ei osutu see enam  võimalikuks. Ema jutust meeldis autorile eriti see  koht, kus 

õpetaja neile kooliajal jäätist ostis. Kahjuks pole sellel kohal, kus kunagi jäätisekiosk seisis, 

enam midagi. Tore on ette kujutada ka vana kooliaeda marjapõõsaste ja puudega, kuhu  

kunagi isegi tiik oli rajatud. Omamoodi üllatav oli kuulda seda, et siis ka suvel kooliaias tööl 

käidi. Natuke naljakad olid tolleaegsed võistlused vanapaberi kogumises ja korralike vihikute 

konkurss. Ehkki õpilasi õpib siin praegu tunduvalt vähem, kui varasematel aegadel, on 

tegutsemist jätkunud õpilastele igal ajal. Tundub, et Kohtla-Nõmme Kooli õpilased on läbi 

aegade oma kooli hoidnud ja armastanud. Nii nagu emale on jäänud tema kooliaeg 

südamesse, nii jääb ka töö koostajale Kohtla-Nõmme Koolis veedetud aeg terveks eluks 

kindlasti meelde. 
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Kokkuvõte 

  Juhendaja: Heidi Pabor; Kaasjuhendaja: Urmas Välba 

 

Ma valisin selle teema sellepärast, et ma tahan uurida kuidas kool on läbi aegade muutunud. 

Selleks ma intervjueerisin oma vanaema, ema ja panin kirja ka e+nda vastused. Oma 

arvamust avaldasid ka vanaema õed. 

Esimese peatükis kirjeldan ma oma vanaema koolielu. Teises peatükis tutvustan ma oma ema 

koolielu ja kolmandas peatükis jagan ma enda arvamust koolielu kohta. 

Ma sain teada palju uut ema ja vanaema koolielust. Kõik on muutunud peale seda. Kool on 

muutunud nii seest kui väljast. Park ja kooli esine on ka palju muutunud. 
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Kokkuvõte 

 

        Juhendaja: Liivi Heinla 

Uurisin oma suguvõsa ees- pere,- ja hüüdnimesid, nende saamislugusid ning päritolu. Pean 

nimede uurimist tähtsaks, sest nimedel on suur osa ajaloo säilitamise,l ning soovin, et minu 

suguvõsa ajalugu säiliks.  

Eesnimepanekumotiividest on esikohal nimede andmine vanemate sugulaste järgi, kuid on ka 

palju otsitud nimesid, mis said valitud lihtsalt ilusa kõla tõttu. Kaksiknimesid esineb 

suguvõsas kuuel korral. Päritolult poolest on populaarseimad heebrea ning kreeka-rooma 

nimed, esineb ka muinasskandinaavia päritoluga nimesid suguvõsas on ka kolm Eesti 

päritoluga nime.  

Perekonnanimedest uurisin oma isa ning ema nimesid. Sain teada, et mõlemad nimed on 

mitmeid kordi muutunud. Ema nimi on muutunud eestistamise käigus ning isa nimi 

küüditamise tõttu. Hüüdnimesid on minu suguvõsas kõigil ning usun, et nende omamine 

muudab suguvõsa nimepildi huvitavamaks. Peamiselt on hüüdnimed tekkinud nime 

lühendamise teel, kuid on ka mõned erilisemad nimed.  

Uurimistöö eesmärke pean täidetuks, sest sain oma suguvõsa nimedest nii täieliku ülevaate 

kui võimalik. Töö üheks meeldivaimaks osaks oli aeg, mida sain veeta koos vanavanematega. 

Selle käigus sain teada uusi asju kõigi oma sugulaste ning nende nimede kohta. Raskeks 

osutus perekonnanimede uurimine. Kuna keegi minu suguvõsas pole sellega varem tegelenud 

oli keeruline leida alguspunkti ajaloos, millest oleks võimalik edasi minna.  

Usun, et minu uurimistöö on väärtuslik tervele minu suguvõsale ning tähtis osa meie üldisest 

sugupuu uuringust. Edaspidi on võimalik suguvõsa suurenedes uurimistööd laiendada või ajas 

rohkem tagasi minna ning uurida ka vanemate sugulaste kohta. Töö on tähtis ka noorematele 

ja tulevastele sugulastele, keda võib kunagi hakata huvitama meie suguvõsa ajalugu. Tänu 

sellele tööle on neil seda lihtsam uurida. 
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Kokkuvõte 

 

 

         Juhendaja: Mare Viks 

 

Antud uurimistöö annab ülevaate töö autori vanaema Linda Reimanni tegemistest tema 

eluaastate jooksul, lisaks annab teavet tema panustele haridus- ja argielus.   

Linda Reimann sündis 17.05.1932 Järvamaal Vajangu vallas Kõdekülas. Tal oli kaks venda ja 

kaks õde. Linda kasvas üles sõjaajal.  

Linda Reimann alustas oma kooliteed Kuie koolis. Kõrghariduse omandas ta Tallinna 

Pedagoogilise Instituudi juures asuvas Õpetajate Instituudis, kus ta õppis kirjanduse ja eesti 

keele õpetajaks. Hiljem täiendas ta ennast kaugõppes Eduard Vilde nimelises Tallinna 

Pedagoogilises Instituudis.   

Ta alustas oma karjääri Venevere Seitsmeaastasest Koolist, kus ta töötas algul eesti keele 

õpetajana, hiljem direktorina. Edasi jätkus tema karjäär Põdrangu Algkoolis eesti keele 

õpetajana ning klassijuhatajana. Aasta pärast sai Lindast Tamsalu Töölisnoorte Keskkooli 

direktor ning õpetaja. Järgnevalt asus ta tööle Tamsalu Keskkooli, kuhu ta pühendas oma elust 

pea kolmkümmend aastat. Ta jättis paljudele oma õpilastele kustumatu mulje. Elu viimases 

pooles tegeles Linda sotsiaaltööga. Tema töö on saanud elu jooksul mitmeid erinevaid 

tunnustusi ning aukirju.   

Linda abiellus Heino Reimanniga 23-aastaselt. Koos rajati ühine kodu Tamsallu. Nende peres 

kasvas kolm last, kellest üks hukkus traagiliselt. Linda oli vanaemaks üheteistkümnele 

lapsele, kes andsid talle rõõmu ja elujõudu. Pensionieas tegeles ta aktiivselt eakate 

klubiga ,,Igihaljad” ning enda lastelastega. Tema panust kohalikku ellu tunnustati 2002. aastal 

Tamsalu tänurahaga.   

Linda Reimanni elutee lõppes 30. juunil 2006. aastal.   
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Kokkuvõte 

         Juhendaja: Kirsti Kasemets 

Uurimus teemal “Kadrina Keskkooli 10.-12. klassi õpilased pagulastest ja nende võimalustest 

Eestis” osutus uurimistöö autori jaoks huvitavaks. Kuigi uurimistöö koostamine oli ajaliselt 

mahukas, andis see palju uusi kogemusi ja teadmisi, mis aitavad mõista teema aktuaalsust  

maailmas valitseva rahutu olukorra tõttu. Lisaks aitas uurimistöö tegemine teada saada noorte 

arvamuse pagulastesse.  

Kõik sissejuhatuses püstitatud eesmärgid said töös täidetud. Kahe esimese eesmärgi 

täitmiseks oli peamiseks allikaks Vabariigi Valitsuse internetileheküljel olev informatsioon 

pagulaste kohta. Kolmanda eesmärgi täitmiseks viis uurimistöö autor läbi kaheosalise 

küsitluse Kadrina Keskkooli 10.-12. klassi õpilaste seas.  

Enne töö kirjutamist püstitas autor 2 hüpoteesi, mida võib näha sissejuhatuses. Esimene 

püstitatud hüpotees selle kohta, et õpilaste arvates on meediakajastus muutnud inimeste 

suhtumise pagulastesse negatiivseks, leidis pärast küsitluse analüüsi kinnitust.  

Teine püstitatud hüpotees, mille kohaselt on õpilastel vähesed teadmised Eestis tegutsevatest 

pagulasi abistavatest organisatsioonidest, leidis samuti kinnitust.   

Uurimistöö eriosas on olemas õpilaste seas läbi viidud küsitluse analüüsi põhjal tehtud 

järeldused.   

Järgnevalt on neist välja toodud olulisimad:  

1) üle poolte küsitluses osalenud Kadrina Keskkooli õpilastest teadsid pagulase mõiste 

tähendust;  

2) enamik vastanutest suhtus pagulastesse pooldavalt;  

3) vastanute arvates on eestimaalaste suhtumine pagulastesse pigem negatiivne;  

4) suurema osa vastanute arvates on pagulasi puudutavate teemade meediakajastus negatiivne;  

5) väga vähe teati pagulastega tegelevaid organisatsioone.  

 

Valminud uurimistöö andmeid saab tulevikus kasutada teiste tööde võrdlusmaterjalina. Lisaks 

saab uurida pagulasteemade käsitlemist meedias, mis annab täiendavat infot järelduste 

tegemiseks.  
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Kokkuvõte 

 

       Juhendaja: Maie Nõmmik 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade veisekasvatuse ajaloost Eestis, keskendudes nii 

palju kui võimalik loomapidamisele Porkuni mõisas ja Vistla külas. Uuritud on, kuidas arenes 

karjakasvatus 19. sajandil Eestis ja Vistla külas asunud Porkuni mõisa karjamõisas. 

Iseloomustatud on muudatusi, mis toimusid veisekasvatuses  Eesti Vabariigi ajal, II 

maailmasõja ja nõukogude ajal ning taas iseseisvaks saanud Eestis. 

Veisekasvatusega hakati Eesti mõisates tõsisemalt tegelema 18. sajandil, kui mõisatesse rajati 

viinaköögid. Viinatootmise jäägi – praagaga – sai nuumata härgasid. 19. sajandil, kui 

viinatootmisest saadud tulu vähenes, hakati üha rohkem kasvatama piimakarja. 

Piimakarjakasvatus sai hoogu ka taludes, millest osa 19. sajandi lõpul juba päriseks osteti. Nii 

mõisates kui taludes tegeldi tõuaretustööga. Karja produktiivvõime tõstmiseks hakati 

välismaalt tõuloomi ostma, et need maakarjaga ristata. Piima ümbertöötamiseks rajati 

meiereisid. 19. sajandi lõpul oli Eestis 200 mõisameiereid. Porkuni mõisas hoolitseti 

piimakarja eest hästi. Põldudel kasvatati loomadele toiduks ristikheina ja ka rukist.  

Piimakarjakasvatust soodustas raudteede ehitamine Eestisse 19. sajandi teisel poolel. See 

võimaldas piimatooteid müüa kaugematesse piirkondadesse, näiteks Peterburi. 

Põllumajanduse tähtsaimaks struktuuriühikuks iseseisvunud Eestis sai talu. Eesti Vabariigi 

ajal 1920. aastatel teostati maareform: maa võeti mõisnikelt ära. Mõisamaad jagati 

asundustaludeks, mis anti eelisjärjekorras Vabadussõjast osavõtnud meestele. Ühe 

asundustaludest Vistlas sai endale Johannes Lindre, kes oli Vabadussõjas kindral Reegi polgu 

rühmaülem. Alates 1925. aastast on Vistla külas loomi peetud ühe perekonna, Lindrete, poolt. 

Kuna või oli üks olulisemaid ekspordiartikleid, siis pöörati Eesti Vabariigi ajal 

piimakarjakasvatusele suurt tähelepanu. Piima ümbertöötamiseks asutati nii riiklikke kui 

erapiimaühistuid ja tegeldi endiselt tõuaretusega. 

Talumajanduse arengu Eestis katkestas 1940. aastal alanud Nõukogude okupatsioon. Toimus 

kollektiviseerimine – talud liideti sunniviisiliselt ühismajanditeks – kolhoosideks. Kõik 
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loomad tuli kolhoosilauta viia. Perele jäeti enamasti vaid üks lehm. Nagu kõik teisedki talud, 

pidi ka Lindrete pere enamuse loomi kolhoosi andma. Talu võeti neil samuti ära ja Vistla 

külas hakati pidama kolhoosile kuuluvaid mullikaid Osa endise Porkuni mõisa maadest 

kuulus Väike-Maarja kolhoosile ja osa Põdrangu sovhoosile. Eesti piima- ja lihatoodangust 

viidi suur osa teistesse Nõukogude liiduvabariikidesse, põhiliselt Vene Föderatsiooni. Kui 

1950. aastatel põllumajandustoodang Eestis langes, siis 1970. aastatel hakkas olukord 

paranema. Kolhoosnikud said tulu oma õueaiamaalt ja hakkasid kasvatama pullvasikaid.  

20. augustil 1991. aastal sai Eesti taas iseseisvaks riigiks. Samal aastal võttis Eesti Vabariigi 

Ülemnõukogu vastu maareformiseaduse, mille kohaselt kuulus õigusvastaselt võõrandatud 

maa tagastamisele endistele omanikele või nende sugulastele. Vistla külas pidas sellel ajal talu 

juba Juhan Lindre, kes oli peale Johannes Lindre surma Vistlasse elama tulnud. Algul oli talus 

7 lehma, seejärel tagastati kunagi kolhoosi ajal ära võetud loomad. Peale seda oli talus kokku 

18 lehma. 2017. aasta alguse seisuga on Vistlas kasvamas lisaks kanadele, faasanitele, 

kassidele ja koertele 19 piimalehma, 20 lihaveiselehma, 40 lehmikut ja 12 pulli.  

Loomapidamine on Vistla külas traditsiooniks olnud juba aastasadu ja kindlasti jätkub see ka 

edaspidi.  

Uurimistöö eesmärk sai täidetud. Antud töö koostamine õpetas uurimistööd vormistama. 

Uurimistöö jaoks materjali kogumine oli väga huvitav ja selle käigus sain ma teada palju uut 

ja huvitavad loomapidamisest Eestis, Vistla külas ja Porkuni mõisas läbi aegade. 

Lisan oma loovtööle materjale, mis saaksid edaspidi olla Tamsalu Gümnaasiumi 

raamatukogus. Materjalidest leiab põllumajanduse ja loomakasvatuse kohta käivat 

informatsiooni nii algklasside lastele kui ka suurematele lastele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Kokkuvõte 

 

Juhendaja: Tiiu Jalakas 

 

Uurimistöös „Kunda kooli aed“ on antud ülevaade kooliaia rajamisest ja pidamisest nii 

Rahvamaja kui ka Kasemäe tänaval. Kooli ajaloos on vaid üksikuid fragmente kooliaia kohta, 

antud töös on püütud luua terviklikumat pilti. Põhiliselt on keskendutud konkreetselt 

kooliaiale, põgusalt on puudutatud ka kooliümbruse haljastust. Antud uurimistöös ei ole 

uuritud seda, kuidas hooldati ja arendati kooliaeda Rahvamaja tänavas venekeelse kooli 

tegutsemise ajal. 

Rahvamaja tänava hoones alustas eestikeelne kool tegutsemist 1944/1945. õppeaastal, 1947. 

aastal nimetati see Kunda Keskkooliks. Algas õppe-katseaia rajamine ja kooliümbruse 

korrastamine, mis hoogustus eriti 1950. aastatel. Õpetajad ja õpilased töötasid ühiselt, nende 

koostööl oli oluline roll õpilaste töökasvatuses, teoreetiliste teadmiste sidumisel reaalse elu ja 

praktilise tööga.  

Kui 1962. aastal valmis uus koolihoone Kasemäe tänavas, algas kooliaia rajamine Korismäe 

paesele pinnale. Aeda veeti koormate viisi mulda, õunapuude istutamiseks puuriti auke. See 

oli meeletult suur töö. Oma panuse kooliaedade arendamisse andsid tolleaegsed direktorid, 

eriti mäletatakse Valdeko Aroldi entusiastlikku tegevust, ja loodusainete õpetajad Esta 

Kõverik, Virve Arold ja Heldi Randver.   

Töö koostamiseks on  intervjueeritud Heldi Randverit kui kooliaia arendajat aastatel 1986-

2001 ning kogutud mälestusi kunagistelt õpilastelt, kelle koolielus oli suvisel aiatööl oluline 

roll. Kooliaed oli loodusainete, eelkõige bioloogia õppimise ja õpetamise loomulik osa, täites 

vajaliku õpikeskkonna olulist rolli. Kooliaed oli ka koht praktiliste tööde tegemiseks ja 

tööharjumuste kujundamiseks. Õpetaja Randveril oli kindel süsteem, kuidas kooliaias tööd 

korraldada. Endiste õpilaste suhtumine suvisesse aiatöösse on mõistagi erinev: kes mäletab 

seda kui tüütut kohustust, kes meenutab ilusat korras kooliaeda ja selle loojat õpetaja 

Randverit hea sõnaga. 

Kunda kooli aed oli üks liigirikkamaid ja paremini hooldatud kooliaedu Virumaal. Heakorra 

eest pälvis kooliaed 1970. aastal vabariigis esikoha ja 1987. aastal tunnustati kooliaeda 
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maakonnas taas esikohaga. Suur osa kooliaedu lõpetas tegevuse 2002/2003. õppeaastal. Ka 

Kunda kooli aiast on saanud ajalugu. Kadunud on kaunid lilled ja köögiviljapeenrad. Säilinud 

on vaid mõni viljapuu. Poolikuks jäi dendropargi rajamise plaan. Minevikku on vajunud 

traditsioon istutada abiturientide lõpukella päeval oma lennu puu.  

Uurimust kirjutades oli töö koostajal meeldiv võimalus suhelda paljude erinevate inimestega. 

Töö autor sai teada palju uut ja huvitavat infot. Kooliaia ajaloos on veel uurimata lehekülgi, 

Heldi Randveri kogutud väärtuslikud materjalid, ka fotod on kahjuks kaduma läinud. 

Koolilapsed ei tea, milline nägi välja kooliaed ja mida seal tehti. Tänapäeva õpilased õpivad 

loodust ja taimi tundma põhiliselt raamatutest või moodsatest digivahenditest. Eelnevad 

põlvkonnad on saanud kooliaias ehtsaid taimi uurida, katsuda, lõhna nuusutada, näpud mulda 

pista, näha oma külvatud või istutatud taime sirgumas. Võib-olla oleks see meelepärane 

vaheldus nii mõnelegi nutitelefoni sõrmitsejale. 
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Kokkuvõte 

Juhendaja: Heli Kirsi 

 

Uurimistöö tulemusena sai töö autor palju huvitavat teada nii elust Laekvere külanõukogus 

kui ka Eesti iseseisvuse taastamisest. Laekvere külanõukogu oli suurim külanõukogu Rakvere 

rajoonis. Tööd sai üle 600 inimese. Kui sovhoosi direktoriks sai Kalju Tõnurist, hakkas 

Laekveres elu edenema. Ehitati maju, avati ja renoveeriti haridusasutusi. Elu Laekveres oli 

nagu tavaline maaelu. Inimesed käisid tööl või koolis ja tegelesid oma majapidamistega. Elu 

maal nõukogude ajal oli parem, kui tänapäeval linnas. Kõigil oli tööd ja tegemist. 1980-ndatel 

elas Laekveres rohkem rahvast ja leidus rohkem tööd.  

Eesti iseseisvuse taastamiseks oli palju eeldusi. Riigi tasandil olid tähtsaimad Gorbatšovi 

reformid, laulev revolutsioon, suveräänsusdeklaratsioon ja Hirvepargi miiting. Need kõik said 

välja toodud ka intervjuude käigus, aga kõige tähtsamaks eelduseks peeti ikka inimeste 

valmisolekut. Sellest hakkas kõik peale. Eestimeelsus pidas põlvkondade kaupa vastu. Äkki 

see söödeti tõepoolest emapiimaga sisse. Nii mõneski peres riskiti alles hoida eesti lippu. 

Kusagil alateadvuses oli meenutus ja unistus iseseisvast Eesti Vabariigist. Kuigi 

iseseisvumine tuli veidi üllatuslikult.  

Uurimistöö oli kasulik ja vajalik, sest töö autor sai väga palju teada nii Eesti kui ka Laekvere 

ajaloost. Uurimistöö käigus õppis töö autor, kuidas erinevaid inimesi intervjueerida, arvutit 

paremini kasutama ja selliseid mahukaid töid vormistama. 

Töö autor loodab, et antud uurimistöö abil, said kõik huvilised teada rohkem elust Laekvere 

külanõukogus ja Eesti iseseisvuse taastamisest, mis peaks igal eestlasel südames olema.  
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Kokkuvõte 

 

         Juhendaja: Evelin Tiiter 

Uurimistöö „Jalgratastega fosforiidisõjast Eesti Vabariiki de facto“ peaeesmärgiks oli välja 

selgitada, kas ja mil määral Roheliste rattaretked toetasid Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 

protsessi ning kuidas ühiskonnas toimunud muutused rattaretkedel väljendusid.  

Uurimistööks vajaliku materjali kogumisel oli kandev osa just läbiviidud intervjuudel, mis 

olid oma ülesehituselt struktureerimata, vabad intervjuud. Rattamatkade algusaegadest 

ülevaate saamiseks viis töö autor läbi 10 intervjuud jalgrattamatkade korraldajate (Veedla, 

Valmis, Lahtvee, Hunt, Põldaas, Visnapuu), osavõtjate (Kaldmaa, Tedremaa), esineja (Meos, 

Parve) ning meedias kajastajatega (Aare, Parve). Saadud infot analüüsides selgitas autor välja, 

et Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele de facto andsid oma unikaalsel viisil panuse viis 

esimesest jalgrattamatka (1988-1990; 1992-1993), mida võib ka poliitiliselt olulisteks lugeda. 

1994. aasta augustis lahkus Vene sõjavägi Eesti Vabariigi territooriumilt, mida Eesti riikluse 

arengu seisukohalt loetakse taasiseseisvumisprotsessi de facto lõpptähiseks. Jalgrattamatka 

1991. aastal ei toimunud, sest Virumaa klubi liikmed korraldasid sellel kevadel rahvusvahelist 

noortelaagrit.   

Analüüsides viie esimese matkaga seotud inimeste mälestusi ning teisi allikaid, võib märgata 

retkest retkesse kasvanud osalejate kodanikujulgust, kes said kogeda, et nii vabadusel kui ka 

oma õiguse väljendusel on piirid. Ühiskonnas toimunud muutused (fosforiidisõja lõpp, Eesti 

sümboolika seadustamine, Eesti taasiseseisvumine, Vene vägede väljaviimine jne) lõpetasid 

aga erilise vaimsusega rattaretked, mis olid mõned aastad tagasi rahvast liitnud ning 

poliitiliselt üles äratanud. Rattaretked olid oma ülesande taasiseseisvumise protsessis täitnud. 

1996. aastast jätkati hoopis teistlaadses vormis, mis on olnud jätkusuutlik kuni tänaseni, 2017. 

aastani.  

Roheliste rattaretkede olulisus Eesti taasiseseisvumisprotsessis seisneb autori arvates ka 

selles, et see väljus Virumaa piiridest, et tervele Eestimaale näidata meie maa „haigeid“ kohti. 

Rattaretke korraldajad teadsid, et keskkonna teemadel rääkimise eest vangi ei panda ning 

seepärast kasutati üsna julgelt võimalust, et loodushoiu varjus muudki tähtsat välja öelda.  
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Uurimistöö jaoks kirjandust otsides selgus, et Eesti erinevad ajalehed olid rattamatku selle 

toimumise eel ja järel kajastanud üsna aktuaalse sündmusena, tuues lugejani ka mitmeid päris 

ohtlikke olukordi, mis retkelistele siiski kõik õnnelikult lõppesid. Kahjuks tänastes 

ajalooõpikutes kui ka teatmekirjanduses on Roheliste rattaretked jäänud harva märgatud 

taasiseseisvumisaegseks sündmuseks. Autor on käesoleva uurimistööga seda lünka täita 

püüdnud. 
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Kokkuvõte 

 

         Juhendaja: Liivi Heinla          

Oma uurimistöös uurisin  õpilasi, kes on langetanud otsuse minna terveks aastaks õppima 

välismaale. Tegin intervjuud kolme õpilasega, kes on veetnud oma aasta teises riigis - Nele 

Bories Saksamaalt, Enes Kita Albaaniast ning Margit Kerov, kes veetis oma vahetusaasta 

Slovakkias.  

Tõin välja õpilasvahetuse organisatsioonid ning muud võimalused, mille kaudu seda teha 

saab: Margit ja Nele veetsid oma vahetusaasta teises riigis tänu õpilasvahetusorganisatsioonile 

YFU ning Enes tuli Kadrinasse treener Raivo Tribuntsovi kutsel ehk siis nii-öelda omal käel.  

Uurisin keeleomandamist ja selle omandamise tähtsust võõral maal. Tegin järelduse, et keele 

omandamine mõjutab hakkama saamist uues koolis, uues kultuuris ning omab olulist rolli ka 

sõprade leidmisel ning kohanemisel võõras riigis. Keeleomandamise kiirus sõltub suuresti 

inimese enda motivatsioonist ning lingvistilisest andekusest. Mida rohkem keelt praktiseerida, 

seda kiiremini ja paremini omandad ka asukohamaa keele. Kasuks tuleb enda avatus ja 

sõbralikkus.  

Võrdlesin erinevate riikide koolikorraldusi ning uurisin, kas ja kuidas mõjutab koolipäeva 

pikkus õpitulemusi.  Kuna Albaanias on koolipäevad võrreldes Saksamaa ja Eesti koolidega  

oluliselt lühemad,  järeldan Pisa testide põhjal, et kursuste arvust sõltub ka teadmiste tase. Kui 

Eestis ja Saksamaal õpitakse ühes päevas mõned tunnid rohkem, jõuab selle ajaga oluliselt 

rohkem materjali läbi võtta ning õpilaste Pisa testide tulemused on ka paremad.  

Õppekavade uurimine ja võrdlus ei olnud selle töö eesmärk, mõned järeldused, mis on seotud 

kohanemise ja keeleõppega, tegin intervjuude põhjal. Õppekavad nii Eestis, Saksamaal kui 

Albaanias on suhteliselt sarnased. Kõikides koolides on põhiained samad.  

Uurisin ka suhete mõju võõral maal ja võõras koolis veedetud ajale. Järeldasin, et 

vahetusaastale minnes on väga oluline olla uutele suhetele väga avatud ning nende nimel 

pingutada. Suhted nii sõprade kui ka perega mõjutavad väga olulisel määral vahetusaasta 

kulgu. Näiteks tegin ma järelduse, et nii Margit kui Nele on iseloomult introverdid ning just 

selle tõttu ei kujunenud ka nende vahetusaasta nende ootustele vastavaks.  Enes on just 

vastupidiselt ekstrovert ning tunneb, et on kohanenud uues keskkonnas palju kiiremini.  
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      Kokkuvõte  

 

         Juhendaja: Evelin Tiiter 

Ma valisin selle teema “Tšernobõli nähtav ja nähtamatu mõju” isiklikust huvist, kuna 

Tšernobõli katastroofi keskel viibis minu vanaonu. Soovisin teada saada meeste eluolust 

likvideerimistööde ajal. Veel soovisin leida kinnitusi oma hüpoteesile, et tuumakatastroof võis 

olla üheks eeldustest Eesti taasiseseisvumisele. Eesmärgid ja ülesanded said täidetud ning 

hüpotees leidis kinnitust.  

Esimeseks oli anda ülevaade Tšernobõli tuumakatastroofist: miks, kuidas ja millal see juhtus. 

Teemasse süvenedes hämmastas mind eriti tõsiasi, et jaamas oli juhtunud kaks õnnetust, 

millest samuti ei räägitud. Esimene väike õnnetus juhtus tuumajaama algusaastatel 1982, kui 

esimese reaktori energiaplokk sulas osaliselt üles. Teine juhtum leidis aset 1991. aastal, kui 

ööl vastu 12. oktoobrit toimus teise ploki turbiinisaalis plahvatus. Kuigi valus õppetund oli 

kuus aastat tagasi olemas ning kogemus sellest, mis juhtus, kui juhtunu maha vaikiti, kordas 

kokkukukkuv Nõukogude Liit oma viga jälle. Vaikimise põhjus võis seisneda ka selles, et 

riigis valitses tol hetkel keeruline aeg ning õnnetusele ei pööratud erilist tähelepanu. Aga 

samas - ega vana karu uutmoodi tantsima ka ei õpeta.   

Töö üheks eesmärgiks oli uurida Tšernobõlis kordusõppusel olnud meeste eluolu. Üheks 

ülesandeks oli otsida intervjueeritavaid. Esimesena intervjueerisin oma vanaonu Artur Viru. 

Teise intervjueeritava leidmine oli märksa keerulisem, sest Tšernobõlis käinud inimesi minu 

kodukohas ei leidunud. Õnneks meenus minu juhendajale Mihhail Muzõtšin, kes töötab hetkel 

Terviseametis Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori asetäitjana, kuid 1986. aastal elas ta 

Kadrinas.   

Töö üheks ülesandeks oli võrrelda intervjuust saadud infot teiste kordusõppuslaste 

mälestustega. Mälestused olid suhteliselt sarnased, kuid leidus üksikuid erinevusi, näiteks 

meeste jutud vastuhaku kohta. Tiit Tarlap tõi välja palju näiteid, kus mehed hakkasid 

ülemustele vastu, kuid Mihhail seevastu väitis, et rahutusi oleks võinud olla, kuid laagriplats 

oli relvastatud kontrolli all. Helle Tiikmaa tõi oma raamatus välja fakti, et sööki võis süüa 

ainult, siis kui see otse valmis, hilisemalt pidi selle ära viskama või sigadele söödaks viima. 

Artur Viru aga rääkis intervjuus, et süüa sai teha ka oma telgis ning soojendamise võimalus 

oli olemas. Eesti meeste eluolu võrldemisel oli väga oluline Helle Tiikmaa raamat “Sõda 
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nähtamatu vaenlasega. Eesti Tšernobõli katastroofis“, kuna ta tõi välja paljude inimeste 

näiteid. Veel sain intervjuuna kasutada Tiit Tarlapi raamatut „Tšernobõl 1986”, kus mees 

rääkis oma kogetust katastroofipiirkonnas. Kõikide inimeste mälestuste on näiteid selle kohta, 

kuidas ei hoolitud inimestest ja see tekitas meestes, keda kasutati inimrobotitena, 

rahulolematust ning eelkõige viha kogu Nõukogude süsteemi vastu.  

Hüpotees, mille töö alguses esitasin, leidis kinnitust. Minu ülesandeks oli välja tuua 

võimalikud eeldused Eesti taasiseseisvumiseks, mis olid alguse saanud just Tšernobõlist. Sain 

kinnitust, et Tšernobõli katastroof oli soodustavaks eelduseks Eesti taasiseseisvumisele. 

Katastroofi toimumine näitas Nõukogude Liidu nõrkust ja pani Gorbatšovi mõtlema, kui 

oluline on jätkata glasnostipoliitikaga. Gorbatšov on aastaid hiljem tunnistanud, et 

murranguhetkeks Nõukogud Liidu kokkukukkumisel sai tõe rääkimine Tšernobõlis toimunust 

ehk valetamise lõpetamine. Ja Eesti oldi üsna innukas glasnostipoliitika elluviija. 


