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SAATEKS 

 

Tänavu täitus 50 aastat õpilaste kodu-uurimiskonkurssidest. Sellest ajast alates on peetud 
kodu-uurimiskonverentse nii Ida-Virus kui Lääne-Virus (endised Kohtla-Järve ja Rakvere 
rajoon). Juba teist aastat korraldatakse mõlema maakonna konkurssi ja konverentsi koos, 
Iisaku kihelkonna muuseumi ja Viru Instituudi eestvedamisel. 

Kui aastaid tagasi oli õpilastöid peaaegu pooltest koolidest, siis nüüd on see vähenenud mitu 
korda. Õpilastel on viimastel aastatel võimalus osaleda mitmetel uutel konkurssidel, kuid 
kodu-uurimine on jäänud.  Igal aastal on juurde tulnud uusi noori kodu-uurijaid. Tänuväärse 
panuse on andnud Paide Ühisgümnaasium just väikeste kodu-uurijate konkursiga, millega on 
liitunud ka mitmed Virumaa koolid. Ilmselt seetõttu laienes ka tänavune Virumaa kodu-
uurimiskonkurss nooremate õpilaste huvitavate praktiliste loovtöödega.  

Lisaks traditsioonilistele uurimistöödele oli sel aastal mitmeid huvitavaid kodu-uurimuslikke 
loovtöid: Sõmeru kooli õpilase Marin Inno uurimistöö sugupuu teemal koos enda koostatud 
raamatuga, Tapa gümnaasiumi pärandkultuuriringi laste uurimistöö Naistevälja kivikalmete 
kohta või  Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpilaste viktoriin „Minu Ida-Virumaa“. Kõige 
enam oli uurimistöid õpilase oma suguvõsa kohta, milledest mitmed sobivad ka Eesti 
Rahvaluule Arhiivi kogumisvõistlusele „ Minu vanaema lugu“.  

Kuna ülevirumaaline konkurss oli seotud Haljala kooli ja Õpetaja autähise “Otsides oma 
juuri“konkursiga, siis laekus põhikoolidelt enam sel teemal töid ja korraldati eraldi 
konverents Haljala rahvamajas. Ette kanti kahekümnest 12 tööd, neist oli kõige enam Haljala 
koolist ja Lasila põhikoolist. Mõlemat kooli autasustati SA Virumaa Muuseumide 
kinkekaardiga. Publiku auhinna said Tapa gümnaasiumi pärandkultuuriringi õpilased (Elle 
Kivisoo juhendamisel) ja Säde-Liis Orujõe Haljala koolis (juhendaja Külli Heinla). 

Haljala koolis on pikaajalised traditsioonid kodu-uurimises, selle üks eestvedajaid on olnud 
aastakümneid õpetaja Külli Heinla, keda autasustati konverentsil nii Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu tänukirja kui Haljala valla auhinnaga.  

Gümnaasiumiõpilaste konverents Tapa linnaraamatukogus oli enam traditsiooniliste 
uurimistööde päralt, kuid teemade valik oli lai. Kunstnik Hando Mugasto perekonnapärandi, 
Kihlevere mõisa, Inju küla, Kadrina aleviku, Kadrina kihelkonna kõrtside ajaloo uurimise 
kõrval oli tänapäevasemaid teemasid: koolikultuurist, ajakirjaniku R.Siku isikustiilist, 2017.a 
Kadrina vallavolikokku kandideerijate valimislubaduste keelelisest küljest, noorte 
teadlikkusest illegaalsete uimastitest, Rakvere gümnaasiumi piiriülestest projektidest, külade 
tühjenemisest. Ka sel aastal olid mitmed tööd seotud kooli ajalooga (Kadrina keskkool 
vilistlaste pilgu läbi, Tamsalu gümnaasiumi 50.aastasest laulupidude traditsioonist, Tamsalu 
gümnaasiumi eelkäijatest). 

Kuueteiskümnest gümnaasiumiõpilase tööst olid üheksa Kadrina keskkoolist, kus on 
pikaajalised kogemused oma uurimistöödega erinevatel konkurssidel osalemisel. Tublid on 
viimastel aastatel olnud veel Tamsalu (juhendaja Maie Nõmmik) ja Vinni-Pajusti (juhendajad 
Maie Nõmmik ja Siiri Seljama). Mitmetel töödel on praktiline väärtus nii perekonna, kooli kui 
kogukonna loo jäädvustamisel. Koolid erinesid: näiteks kõige analüütilisemad ja kõige 
teaduslikumad keeletööd olid Kadrina keskkooli õpilaste uurimused, kõige mahukamad 
ajaloolised kirjeldused õpetaja Maie Nõmmiku juhendatud Tamsalu ja Vinni-Pajusti 
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gümnaasiumi õpilaste tööd. Uudne oli Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi praktiline töö - 
viktoriin  „MINU IDA-VIRUMAA“  programmeerija töö ja lõimumise seisukohalt. 

Seekordne konkurss oli eripärane, sest noored pakkusid uurimistöödes uusi lahendusi ja 
meetodeid, millest võib kasu olla ka järgmistel uurijatel. 

Publiku lemmikud oli esinemiste põhjal gümnaasiumiõpilastest Birgie Bligzna (Kadrina KK, 
Kadrina koolikultuuri töö autor), Khristen Therese Murumägi (Kadrina KK, Hando Mugasto 
töö autor) ja Birgit Klopp (Kadrina KK, töö „Kadrina kool vilistlaste pilgu läbi” autor). 

Kuna tööd olid kõik nii sisult kui vormilt omanäolised, siis paremusjärjestust ei tehtud, vaid 
tõsteti iga töö puhul esile just selle eripära. Tööde kohta saavad juhendajad komisjoni 
arvamuse. Tänu Eve Kangurile on koostatud  tööde kokkuvõtetest kogumik, mis  avaldatakse 
instituudi kodulehel.  Samuti valitakse välja neist kuni viis üleriigilisele konkursile vastavalt 
konkursi tingimustele. Töödega saab tutvuda instituudi kaudu või siis Virumaa 
Muuseumides, kus on senini säilitatud kõiki õpilaste uurimistöid. 

Tapa konverentsi üllatuseks oli Järva-Jaani gümnaasiumi õpilase Eleri Aleksi heal tasemel ja 
põhjalik uurimistöö „Lembit Keeruse elulugu“. Lembit Keerus oli kauaaegne mõisakooli juht 
Kiltsis. Õpilast juhendas õpetaja Ülle Jääger, kes soovitas ka õpilasel esineda Virumaa 
konverentsil. Juhuslikult mängis konverentsil lõõtsapilli just Lembit Keeruse lapselaps Liisa 
Jusupov. 

Kõigi nende põhjalike ja omapäraste uurimistööde eest suur tänu juhendaja- õpetajatele. 
Aitäh teile, Külli Heinla, Liivi Heinla, Maie Nõmmik, Siiri Seljama, Tiina Rumm, Evelin Tiiter ja 
Siiri Kanarbik, et teil jätkub visadust aastast aastasse õpilasi juhendada ja konkurssidele 
suunata.  

Soovime jaksu neile õpetajatele, kes on alustanud seda tänuväärset tööd. Häid ideid ja 
huvilisi õpilasi teile, õpetaja Lea Salumets, Anneli Raud, Ingrid Vaikmaa, Reet Markin, Eve 
Kangur, Liis Otsus, Jaana Kangro, Tiina Grauberg, Julie Smirnova, Oksana Nazarova, Maie 
Põdramägi ja Elle Kivisoo. Tänuväärt on ka teie tegevus  lapsevanemate kaasamisel 
kaasjuhendajatena. 

Tööde hindajad Ene Luka ja Lemmi Karmin lugesid konkursi ja konverentsi kordaläinuks, sest 
sel aastal olid ühtlaselt tugevad tööd. Hea meel on, et kõik noored mitte ainult mingite 
europrojektide järgi ei jookse, vaid oma kodukohta hindavad, tehes nii sisukaid töid. 

Tapal kuulas huviga gümnaasiuminoorte töid ka instituudi juhatuse liige Ingrid Rüütel, kes 
võttis kokku järgmiselt: „Mul on väga hea meel, et kooliõpilaste kodu-uurimistraditsioon 
Virumaal on järjepidev ja jätkub tõusujoones. On kerkinud esile andekaid noori uurijaid, 
palju põnevat on päevavalgele toodud, palju ootab veel avastamist. Eraldi tahaks tänada 
õpetajaid, kelle panus uurimistööde kvaliteeti on silmnähtav. Loodame, et me noored 
jätkavad edaspidigi kodu uurimist, panustades nii kodukoha kultuurilukku.“ 

 

 

 

Kohtumiseni III ülevirumaalisel konkursil 2019. aastal. 

Marge Lepik 
Viru Instituudi projektijuht 
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1. Kokkuvõte 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Mati Kesma uurimistööst 

KÜLADE TÜHJENEMINE VINNI VALLAS VÕHU KÜLA NÄITEL  

Juhendaja: Siiri Seljama  

Uurimistöö „Külade tühjenemine Vinni vallas Võhu küla näitel“ eesmärk oli kaardistada 

inimeste üldine arvamus ja meelestatus maaelu suhtes ning leida peamised põhjused, miks 

jääb külades inimesi vähemaks.  

Lähtudes uurimistöö eesmärgist püstitas autor tööle järgmised uurimisülesanded:  

• uurida välja, milline on inimeste üldine arvamus ja meelestatus maaelu suhtes;  

• selgitada välja peamised küladest lahkumise põhjused;   

• leida võimalusi, mis parandaks inimeste arvates maaelu kvaliteeti ning võiks suunata inimesi 

tagasi kaugematesse küladesse elama.  

Korraldati internetipõhine ankeetküsimustikul baseeruv uuring ning tehti kaks intervjuud 

Võhu küla elanikega. Kõik uurimisülesanded ning eesmärgid said täidetud.  

Küsimustiku vastused olid suhteliselt ennustatavad: mitmed inimesed sooviksid elada maal, 

sest nad peavad seda rahulikuks, privaatseks, vabaks ning turvaliseks, kuid neil puuduvad 

selleks võimalused. Vähe tasulist tööd, kehv transpordiühendus ja kesine teenuste 

kättesaadavus on vaid mõned põhjused, miks paljud inimesed siiski maal elada ei saa, sealt 

lahkuvad või mida nad näevad maaelu probleemidena. Samu külgi nimetati ka aspektideks, 

mida parandades oleks võimalik tõsta maaelu kvaliteeti ning suunata inimesi tagasi elama 

kaugematesse küladesse.   

Intervjuude vastused põhiliselt kinnitasid küsimustiku tulemusi – maaelu on rahulik, vaikne ja 

privaatne ning selle muudaks veel paremaks erinevad toetused noortele peredele ja 

ettevõtjatele, kes maapiirkondades tegutsevad.   

Edasi sarnasel teemal võiks uurida tööhõive jaotumist (kus töötatakse – kas külas, alevikus, 

alevis või linnas) Vinni vallas ja Võhu külas ning võrrelda tulemusi omavahel. Selleks tuleks 

küsitleda spetsiifiliselt vaid Vinni valla ning seejärel Võhu küla elanikke. Samuti võiks uurida 

mõne teise küla kohta Vinni vallas ning seda Võhu külaga võrrelda (hüpotees: rahvaarvu 

muutumine on sarnane). Ka vallaametnikke võiks küsitleda teemal, mida on ette võetud 

selleks, et rahvaarv Vinni vallas ning Vinni valla külades hakkaks kasvama.   
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2. Kokkuvõte 

Järva-Jaani Gümnaasiumi 10.klassi õpilase Eleri Aleksa uurimistööst  

Lembit Keeruse elulugu  

Juhendaja: Ülle Jääger 

Uurimistöö koostamisel koguti materjali Väike-Maarja aukodaniku Lembit Keeruse elust.  

Lembit Keerus on olnud tuntud mõisakoolide eest seisja. Tema kohta on avaldatud matejali 

nii Virumaa Teatajas kui ka Väike-Maarja Vallalehes. Samuti on teave kättesaadav interneti 

vahendusel. 

Ta on sündinud Narvas 1942. Lapsepõlv oli sõja tõttu keeruline. Kooliteed alustas Lembit 

1950 aastal Kõola 4-klassilises algkoolis, seejärel 7-klassilises Vaimastvere koolis, siis 

Jõgeva Keskkoolis. Rakke Keskkoolis õppis Lembit aastatel 1958-62, kus omandas 

keskhariduse. Lõpuks astus ta Tartu Ülikooli kaugõppesse ajalugu õppima. 

Lembit Keerus töötas 35 aastat, s.o enamus oma elust õpetajana ja direktorina Kiltsi 

põhikoolis. Tema peamiseks eesmärgiks oli saada koolimaja korda ja äratada ellu unustatud 

kuulsuste mälestus. 

Lembit Keeruse algatusel loodi Eesti Mõisakoolide Ühendus, A. J. von Kruzensterni nimeline 

MTÜ. Enamiku ajast on ta pühendanud Kiltsi mõisakooli edendamisele. Lembitu kõige 

meeldivamateks hobideks on lugemine ja kalastamine.  

Lembit Keerus on abielus olnud 34 aastat. Tal on kaks vanemat venda ja endal kolm tütart. 

Lembit sai ka Väike-Maarja Aasta Tegijaks 2003 aastal ja valla aukodanikuks aastal 2011, 

mitmetel kordadel on tema teod olnud ka Lääne-Virumaa Aasta Teo nimekirjas. 

Uurimistöö autor on veendunud, et Lembit Keerus on pälvinud kõiki neid aunimetusi. Tore oli 

saada tagasisisdet ka tema kolleegidelt. Kindlasti ei ole avalikustataud tema oma perega ja 

lastega seotud andmeid. 

Vähem tähelepanu on saanud ka tema lapsepõlvemälestused, mis on seotud sõjajärgse 

perioodiga. 
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3. Kokkuvõte 

Rakvere Gümnaasiumi 11.klassi õpilase Martin Leini uurimistööst 

Rakvere Gümnaasiumi piiriülesed projektitööd aastatel 1996-2016 

Juhendaja: Maie Põdramägi 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida Rakvere Gümnaasiumi rahvusvahelisi projekte 

ajavahemikul 1996-2016, projekte, mida on Maie Põdramägi juhendanud. Uurimistöö käigus 

selgitati välja organisatsioonid, kellega on Rakvere Gümnaasium piiriülest koostööd teinud. 

Samuti uuriti projektitöö valdkondi. Lisaks selgitati välja teemadering, mis kõnetatavad 

Rakvere Gümnaasiumi õpilasi ning mida arvavad noored projektitööst. Analüüsides vastuseid 

ja tehes järeldusi leiti, et enim noori eelistab projektides osaleda kui teemaks on keskkond, 

muusika, tehnika või mood.   

Läbiviidud küsitluse tulemusena leidsid õpilased, et projektitöö annab hea võimaluse reisida 

välismaale, rikastab koolielu, arendab võõrkeeleoskust, annab võimaluse tutvuda erinevate 

kultuuridega ja pakub koostööd omaealistega, lisaks annab võimaluse õpilasele eduelamuse 

saavutamiseks ja pakub vaheldust kooliellu. Uuringust selgus, et 52 vastanud  Rakvere 

Gümnaasiumi 9.-12. klassi õpilastest on osalenud piirüleses projektitöödes, vaid 14 ja 38 

vastanut ei ole osalenud. Seega 38 uuringus osalejat kirjeldasid rohkem oma ootusi piirülese 

projektitöö suhtes  ja 14 uuringus osalejat kirjeldasid oma kogemustest.  

Seda tööd kirjutades oli suurimaks probleemiks teemaalaste artiklite otsimine ajalehtedest ja 

nende viitamine. Töö sujus juhendajaga väga hästi, sest juhendaja aitas leida enda arhiivist 

teemaalaseid artikleid ja õigel ajal parandusi sisse viia ja sellega hõlbustati uurimistöö edasist 

kulgu.   
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4. Kokkuvõte 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Janno Kiik`i uurimistööst 

INJU KÜLA, MÕISA, KOOLI JA LASTEKODU LUGU 

Juhendaja: Maie Nõmmik  

Käesolevas uurimistöös on antud ülevaade Inju küla arengust, mis omakorda on tihedalt 

seotud Eestis toimunud sündmuste ja protsessidega. Seetõttu on Inju arengut vaadeldud 

kronoloogilisest printsiibist lähtuvalt. Inju (Innis) nime on esmakordselt mainitud Taani 

hindamisraamatus. Muinaslinnus Jupri mäel ja mõningad arheoloogilised leiud tõendavad, et 

siin elasid inimesed juba muinasajal.  

Küla areng pärast Eestimaa vallutamist võõrvõimude poolt on seotud Inju mõisaga. 

Esmateated Inju (Innis) mõisast pärinevad 1479. aastast. 1520. aastal sai Inju mõisa 

omanikuks Jürgen Kawer. Rootsi ajal kuulus see Paykullide vasallisuguvõsale. Inju ümbrust 

laastas 17. sajandi lõpul maad tabanud suur näljaaeg ja sellele järgnev Põhjasõda. Viru-

Jaagupi kihelkonna küladest ja mõisatest ei jäänud suurt midagi alles. 

1725.-1726. aasta adramaarevisjoni ajal pärast Põhjasõda oli Inju mõisa omanik Woltmann. 

18. sajandi lõpul läks mõis Borgede suguvõsale. Mõis oli siis tõenäoliselt lihtne puust ehitis. 

Vene ajal 18. sajandil olid talupojad mõisnikust isiklikult sõltuvad pärisorjad, kes pidid 

mõisas teotööd tegema ja loonusrenti maksma. Mõisnikul oli voli neid müüa ja vahetada 

näiteks jahikoerte vastu. 18. sajandil sai mõisate üheks tähtsamaks sissetulekuallikaks 

viinapõletamine ja müük. Ka Inju mõisas oli viinaköök ja kõrts. 

1816. aastal vabastati Eestimaa kubermangu talupojad pärisorjusest. Sellega seoses pandi 

talupoegadele perekonnanimed, nii ka Injus 1835. aastal. Sel ajal pandud perekonnanimedega 

inimesi elab Vinni vallas praegugi. 19. sajandi alguse talurahvaseadustega moodustati vallad, 

mis hõlmasid esialgu ühe mõisa piirkonna. Inju vald oli olemas 1890. aastani, mil 

ümberkaudsetest küladest moodustati Küti vald. Eesti Vabariigi ajal kuulus Inju Viru-Jaagupi 

valda. Väiksemate valdade ühendamine on toimunud ka praeguse haldusreformiga. 

Talurahvaseadustega anti võimalus omavalitsusorganite moodustamiseks. Inju vallavolikogu 

protokollidest selgub, et volikogu käis koos vastavalt vajadusele 2-3 korda aastas. Põhiliselt 

arutati maksude, vallaametnike palkade, magasiaidaga seotud probleeme, aga ka vallavaeste 

abistamist ja koolimaja remondi küsimusi. 19. sajandi teisel poolel hakkasid talud üle minema 
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raharendi maksmisele, sajandi lõpupoole osteti talusid juba päriseks. 19. sajandi teisel poolel 

oli nii Injus kui Koeraveres kool kohalikele talulastele. 

Inju mõis läks 19. sajandi teisel poolel Krausede suguvõsa kätte. Endiselt andis tulu 

viinavabrik, kaasajastati karjakasvatust, osteti paremat tõugu loomi, ehitati meierei. 19. 

sajandi lõpul alustati mõisas ulatuslikke ümberehitustöid. Seda võimaldas mõisa 

majapidamisest saadud tulude kasv. 1894. aastal valminud historitsistlikus stiilis mõisa uus 

peahoone on renessanss-stiili taassünni üheks paremaks näiteks Eesti mõisaarhitektuuris.  

1914. aastal algas I maailmasõda. Mõisast läks sõtta 4 -5, külast 12-13 meest. Pärast seda, kui 

1918. aastal maailmasõda lõppes, algas Vabadussõda, kuhu Injust läks 8 meest.  

1919. aastal Asutava Kogu poolt vastuvõetud maaseadusega võeti mõisnikelt maa ja mõisad. 

Mõisamaadel moodustati uued asundustalud. Inju mõisamajja tehti asenduskodu vanemateta 

lastele. 1920.-1930. aastad olid Inju rahva jaoks hea aeg. Inju ja Inju-Aruvälja külas kokku oli 

Endel Molotoki andmetel 41 talu. Inju talupojad koos Koeravere ja teiste ümberkaudsete 

taludega moodustasid ühistuid, korraldati talguid, perenaistele ja peremeestele kursusi. Elav 

oli kultuurielu. Noored käisid koos kirjandusringis, laulukooris, tehti sporti. Kultuuri- ja 

sporditöö korraldajaks oli ÜENÜ Koeravere osakond, kuhu kuulusid ka Inju inimesed. Inju ja 

Koeravere lapsed käisid koolis nii Injus kui Koeraveres. 1920. aastate alguses alustas kool 

tööd Inju lastekodus. 2009. aastal lastekodu suleti. Lastekodul oli oluline osa selles, et Inju 

külas ikka veel elu oli. 

Nõukogude ajal teostati järjekordselt maareform. Talude maksimaalseks suuruseks määrati 30 

ha. Ülejäänud maa jagati nn uusmaasaajatele. Juba 1947. aastal alustati kollektiviseerimist. 

Taludele avaldati survet kolhoosi astumiseks. 1949. aasta märtsiküüditamine hirmutas rahvast 

nii, et juba sama aasta lõpuks oli enamus talusid kolhoosis. Injus moodustati kolhoos Koit. 

Peagi hakati väikseid kolhoose ühendama. 1950. aastate algusest kuulus Inju Eduard Vilde 

nimelise kolhoosi koosseisu. Vilde kolhoos oli 1960. aastatel üks edukamaid ühismajandeid 

Eestis, seetõttu paranes ka inimeste elujärg, eriti kolhoosiaja algusega võrreldes. Vanad 

talumajad hakkasid aga tühjaks jääma, inimesed koondusid kolhoosi keskusse. 

Eesti Vabariigi ajal tagastati endistele omanikele maa ja majad, kuid endist hoogu ja jõudu  

talumajapidamistel ei ole. Turumajanduses on konkurentsile vastu pidanud ainult suuremad 

talud ja ühistud. Elanike arv Injus on viimastel aastatel pidevalt vähenenud.  

Inju küla lugu näitab, kui lühikest aega on Eesti rahvas saanud ise oma maa ja saatuse kohta 

otsuseid teha, maaomanik olla. Samas näiteks 1920.-1930. aastate aktiivne seltsielu ja 
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kultuurihuvi säilis nõukogude ajal ja mõjutab ka tänast kohalikku elu. Üheks tõestuseks sellest 

on Vilde nimelise kirjanduspreemia väljaandmine. Seda enam, et Injuga on seotud kahe 

kirjaniku – Eduard Bornhöhe ja Kalju Saaber. Viimane on kahel korral saanud Vilde nimelise 

kirjanduspreemia. 
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5. Kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Gete Ilvese kodu-uurimistööst  

TAMSALU KOOLI 50-AASTASEST LAULUPIDUDE TRADITSIOONIST  

Juhendaja: Maie Nõmmik 

 
40. laulu- ja tantsupäeva emblem mälestusmedalil. Keraamika. 2008.a 

 

Tamsalu kooli laulupidude korraldamise mõtte algatajaks oli kooli klassivälise töö 

organisaatoriks saanud õpetaja Karin Poom. Tõuke selleks andis äsja Tamsalus Pihlaka pargis 

valminud uus laululava, samuti vajadus anda laulukooridele ja tantsurühmadele 

esinemisvõimalus ja eesmärk, mille nimel aasta jooksul harjutada. Pealegi puudus Tamsalus 

sel ajal kultuurimaja, oli vaja üritust, millest kõik Tamsalu elanikud osa saaksid. 

Esimene Tamsalu kooli laulupidu toimus 1969. aastal, mil tähistati ka 100 aasta möödumist 

esimesest Eesti üldlaulupeost. 2018. aastal peetakse kooli laulu- ja tantsupidu juba 50. korda. 

Algul toimusid laulupeod Pihlaka pargis, 1985.-2008. aastani Kandlemäele ehitatud 

laululaval. Hiljem erinevates kohtades kultuurimaja ja koolimaja juures. 

Laulu- ja tantsupidude korraldamist juhtis kuni 1982. aastani Karin Poom. Ettevalmistustööd 

viidi tema juhtimisel läbi põhjalikult, hoolikalt, süsteemselt, püüti ette näha kõikvõimalikke 

ootamatusi ja pisiasju. Tamsalu kooli laulu- ja tantsupidude traditsioon on püsinud tänu 

kauaaegsetele laulu- ja tantsuõpetajatele, laulupeo korraldajatele Hinge Rosenbergile, Vaike 

Viilebergile, Milvi Ruubenile, Koida Roosmaale, Kaja Raudlale ja paljudele teistele 

kollektiivide juhtidele, samuti alates 1976. aastast laulupeo korraldajana peokomisjonis olnud 

Aime Topsile ja alates 1975. aastast laulupeo üldjuhiks olnud Heidi Mägile. Kõigil aastatel on 

olnud peale nimetatute kaasatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad. Kõrvale ei ole jäänud 

peaaegu mitte keegi. 

Kõigil Tamsalu laulu- ja tantsupidudel on esinenud mudilaskoor ja lastekoor, alates 8. 

laulupeost naiskoor, osadel pidudel poistekoor, segakoor, külalisena meeskoor. Esimeste 
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laulupidude ajal esines ka rütmipillide orkester, kooli puhkpilliorkester, viimastel laulu- ja 

tantsupidudel on kavas olnud föödi- ja kelladeansamblite ja kandlemängijate etteasted. 

Algusest peale on osavõtjateks olnud tantsurühmad.  

Kooli laulu- ja tantsupidu on kujunenud kogu Tamsalu rahva jaoks oluliseks sündmuseks, on 

osaks kevadel toimuvatest Tamsalu päevadest. Esimesteks külalisesinejateks olid Tamsalu 

lasteaedade laululapsed ja tantsijad, siis juba naaberkoolide kollektiivid, Tamsalu 

kultuurimajas tegutsevad koorid ja tantsurühmad, Eestist ja kaugemalt külalised – Lätist, 

Soomest, Rootsist. Kooride dirigentideks on olnud ka üldlaulupidude dirigendid Kuno Areng, 

Ants Üleoja, Elo Üleoja ja Jüri Rent. 

Kuni 1980. aastate lõpuni ehk nõukogude ajal olid kohustuslikuna kavas mõned laulud, mis 

ülistasid Leninit või nõukogudemaad. Ka laulupeo teemad pidid olema seotud nõukogulike 

tähtpäevadega – Lenini sünniaastapäeva, pioneeri- või komsomoliorganisatsiooniga. Enamus 

laule ja tantse on aga algusest peale olnud meie omad rahvaviisid ja -tantsud ning Eesti 

heliloojate looming. 1980. aastate lõpust alates on peo üldteemad Eestiga seotud.  

Kooli laulu ja –tantsupeod on ühendanud koolikollektiivi ja Tamsalu rahvast, aidanud 

kohapeal alles hoida koorilaulu ja rahvatantsutraditsiooni ning kultuurihuvi üldse, mis oli ka 

Karin Poomi üks algne eesmärk. Ankeetküsitlusele antud vastused näitavad, et laulu- ja 

tantsupeod on õpilastele olulised. 

Uurimistöö täitis seatud eesmärgid, andis olulist teavet Tamsalu laulu- ja tantsupäevade kohta, 

samuti oskusi uurimistöö vormistamiseks. 
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6. Kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Stefanie Kortšaki uurimistööst  

TAMSALU GÜMNAASIUM JA SELLE EELKÄIJAD  

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Antud uurimistöös on antud ülevaade Tamsalu kooli ajaloost, koolimajast ja kooliruumidest, 

õpetajatest ja õpilastest, õppe- ja klassivälisest tööst.  

Töö eesmärk on saavutatud – täiendatud on seniste uurimistööde andmeid Tamsalu kooli 

tekkimise ja arengu kohta. Lisatud on diagrammid keskkoolilõpetajate ja medalisaajate kohta.  

Kasutatud on uusi allikaid, näiteks digitaliseeritud arhiivimaterjale. Kooli ajalugu on 

vaadeldud seoses Eesti hariduselus toimunud üldiste muudatustega. 

Tamsalu kooli eelkäijaks oli Uudeküla külakool, mis asutati 1860. aastatel. Kooli tegelik 

asutamisaasta vajab täpsustamist. 19. sajandi teine pool oli Eestis rahvusliku liikumise aeg. 

Ärkamisaja olulisteks tegelasteks olid külakoolmeistrid nagu Uudeküla koolis  Jakob 

Karelson. 

Kooli nimi ja sellega seoses ka õppetöö korraldus on aja jooksul muutunud. 1909. aastal sai 

Uudekülas asuva kooli nimeks Nõmküla 2-klassiline ministeeriumikool. See oli siis riigikool 

ja seepärast oli raha, et ehitada uus koolimaja, mis avati samuti 1909. aastal. 1919.-1940. 

aastani oli kooli nimetuseks Tamsalu algkool, kus oli juba 1920. aastate lõpust alates võimalik 

omandada 6-klassiline haridus. Pärast II maailmasõda oli Tamsalu kool 7-klassiline, seejärel 

8-klassiline. 1957. aastast alates aga keskkool, 1995. aastast alates Tamsalu gümnaasium. 

Kool on pidevalt kannatanud ruumipuuduse tõttu. Uudekülas töötas kool kahes majas: 1909. 

aastal valminud kivimajas ja 1930. aastatest Uudeküla mõisa endises härrastemajas. 1920. 

aastate algul oli osa klasse Uudekülas kivimajas ja osa Tamsalu mõisa härrastemajas. Alles 

1960. aastal ehitati uus koolimaja Tamsalusse. Seegi jäi kohe kitsaks, nii et edaspidi tehti 

koolimajale juurdeehitus ja Eesti taasiseseisvumise järel sai maja põhjalikult renoveeritud.  

Õpilaste arv kasvas seoses raudtee ja tööstuse arenguga Tamsalus. Vastavalt õpilaste arvu 

kasvule on muutunud ka õpetajate arv. Kõige suurem oli õpilaste arv nõukogude aja lõpul. 

Eesti taasiseseisvumise järel 1990. aastate lõpust on õpilaste arv vähenema hakanud. Tamsalu 

koolis on olnud terve rida häid, legendaarseid õpetajaid, keda vilistlased siiani meenutavad.   
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Ei ole piirdutud kohustusliku õppetööga, vaid käidud koos õpilastega ekskursioonidel, 

õpilasmalevas, juhendatud huviringe. Karin Poom algatatud kooli oma laulu- ja tantsupäev 

toimub 2018. aasta kevadel juba 50. korda. Õpilased on saavutanud häid kohti olümpiaadidel 

ja muudel ainevõistlustel, samuti spordis. 

  

Tamsalu 6-klassiline algkool, 1.maja ehk puumaja 

või ülaltmaja. Nõmmküla vald. Lembit Andresen. 

(2006). Eesti algkoolid. Ülesvõtted aastatest 1930-

1940. Tallinn: Avita, lk 123 

Renoveeritud koolimaja aastal 2012. Foto kooli 

kodulehelt. 
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7. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Birgie Bligzna uurimistööst  

Koolikultuur õpilaste pilgu kaudu  

Juhendaja: Liivi Heinla 

Esimeses peatükkis seletasin lahti, mis on koolikultuur ning kuidas seda on võimalik liigitada. 

Teine peatükk oli uuringu tulemuste analüüsimine, mis oli jagatud kaheks: märksõnade ning 

cinquain’i analüüs, millest tuli välja, et õpilaste arvates on Kadrina Keskkoolis akadeemilise 

edukuse kultuur.  

Koolikultuur üleüldiselt pole muutunud eelmiste uuringutega võrreldes. Samad väärtused ja 

huvid on esil varasemaga võrreldes. Õpilased on ikka arusaamal, et koolis on õppimine  

oluline ning head tulemused üle kõige.   

Oma hüpoteesi pean õnneks ümber lükkama, kuna tumedamaid jooni oli palju vähem, kui 

oskasin oodata. Kirjandusega sain tuttavaks, oli üllatav ning õpetlik lugeda ülikooli töid ja ka 

teadlaste uuringuid, ning õppisin rohkem sügavuti koolikultuuri kui mõistet tundma. Sain 

teada, kui palju erinevaid koolikultuuri uurimise võimalusi ning sellest arusaamasid on 

olemas. Oma  küsitlusest sain teada, mida arvasid ning kuidas suhtusid eelnevad ning 

praegused õpilased meie kooli ning täpsemalt selle kultuuri.   

Olen rahul oma ankeetküsitlusega, kuna vastanutel oli kerge oma arvamust avaldada ning mul 

oli kerge seda pärast analüüsida. Huvitavam, kuid raskem oleks olnud, kui nad oleksid ise 

kirjutanud märksõnu kooli kohta ning ma oleksin pärast liigitanud need. Küsimus, mida oleks 

olnud huvitav küsida, on kuidas nende meelest on koolikultuur muutunud näiteks viimase 

kümne või isegi 15 aastaga. Aga sellele on võimatu vastata, sest praegustel õpilastel puudub 

selleaegne koolikogemus.   

Olen oma cinquain’i analüüsi ning järeldustega rahul, kuna sain seda võrrelda mitte ühe aasta, 

vaid kahe aasta omadega. Analüüsides õppisin ka oma aega paremini planeerima ning ära 

kasutama.    

Oma uuringut tahaks näha tulevikus sama moodi kasutatuna kui Merit Laansalu ning Kristi 

Viltropi oma sel aastal. Loodan, et sellest on kasu järgnevate uuringute tegemisel. 
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8. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Kristel Rannala uurimistööst  

Ajakirjanik Rein Siku isikustiil 

Juhendaja: Liivi Heinla   

Käesolevas uurimistöös võtsin vaatluse alla Rein Siku sõnavara varieeruvuse erinevates 

tekstides ning ka suulises keelekasutuses ja tema tekstide kujundlikkuse. Võrdlesin tema 

tekstide erinevaid aspekte teiste samalaadsete tekstide omadega, et tuua välja milline on Rein 

Siku isikustiil. Sain teada, et võrreldes uudistega on tema artikkel “Presidenti oodatakse 

IdaVirumaal pikisilmi” vähem viimistletud ning pole temaatiliselt tihe. Käesolev arvamuslugu 

on kirjalikult toimetatud keelekasutuse kohta üsna spontaanne ja temaatiliselt hõredam. 

Võrreldes „Vihaga, kuid vihata“ 5.-7.klassi õpitekstidega on märgata, et viimistletumad ja 

ühemõttelisemad on õpitekstid. “Vihaga, kuid vihata” on kirjaliku teksti kohta suhteliselt hõre 

ja jälgimiseks väga ladus, olles võrreldav kirjaliku spontaanse keelekasutusega.  

Võrreldes kolme erineva teksti stiiliindeksit, on märgata, et kõige nominaalsem on raamat 

“Vihaga, kuid vihata”, kõige verbaalsem stiil on intervjuul, kuna tegemist on suulise tekstiga. 

Kõige rohkem erinevaid osutusi on samuti raamatus „Vihaga, kuid vihata“, kõige vähem aga 

intervjuus. Sisuliselt on kõige tihedam artikkel ja sellele vastandub intervjuu. 

Formaalsusindeks on kõrgeim „Vihaga, kuid vihata“ raamatus, olles teistest oluliselt suurem. 

Teiste tekstidega võrreldes on kõige väiksem formaalsusindeks intervjuul ehk see on kõige 

mitmemõttelisem. Viimasena võrdlesin Guiraud’ indeksit. Sellest selgus, et mitmekülgseim 

on arvamuslugu ning kõige ühekülgseim intervjuu.  

Võrdluse tulemusena saan järeldada, et raamat “Vihaga, kuid vihata” on viimistletud, 

sisuliselt ja temaatiliselt tihedam, ta on võrreldes teiste tekstidega sisuliselt ühemõttelisem ja 

sõnavaralt mitmekülgsem, samuti on seal pikemad laused, kuid mitte oluliselt rohkem kui 

arvamusloos. Intervjuu on seevastu spontaanne, seal puudub viimistletus, paremaks 

mõistmiseks vajab rohkem kontekstituge, ta on mitmemõttelisem, sõnavara on üsna 

mitmekülgne, lause pikkust ei olnud võimalik määrata lausepiiride ebaselguse tõttu.   

Uurimistöö tegemiseks seadsin eesmärgid, mis said täidetud.  Uurimistöö tegemisel tutvusin 

Rein Siku artiklite ja teostega ning leidsin nende põhjal erinevad sõnaeksemplaridel 

põhinevad näitajad - stiiliindeksi, nominaalsuse, leksikaalse tiheduse, formaalsusindeksi ja 

Guiraud’ indeksi. Viisin läbi ka intervjuu ajakirjanik Rein Sikuga.   
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Intervjuu Rein Sikuga teenis mitut ülesannet:  

1) saada materjali tema suulise kõne uurimiseks,   

2) leida vastuseid tekkinud küsimustele tema raamatu žanri osas ja uurida kujundite kasutust.  

Vestlus ajakirjanikuga andis vastused. Pisut üllatav oli, et ladusa sulejooksuga kirjamehe 

kõnes on pooleli jäänud, katkestatud lauseid, lausejuppide kordamist, eetamist ja äätamist. Et 

suuline kõne kirjalikust kõnest väga palju erineb, sai kinnitust.   

Lisaks sain teada, et suulises intervjuus kasutas Sikk oluliselt rohkem kujundeid kui raamatus 

“Vihaga, kuid vihata”, kus on olulisem inimestele uute teadmiste jagamine. Rein Sikuga 

tehtud intervjuu on mitmekülgse sõnavaraga, vajab paremaks mõistmiseks rohkem 

kontekstituge, kuid temaatiliselt on üsna hõre, mis tähendab, et teksti on kergem mõista.    

Räägitakse  heast ja halvast stiilist. Hea stiiliga tekst on selge, täpne, tabav, puhas, loomulik, 

konkreetne, hästi kõlav, tihe, ökonoomne ja elav. Rein Siku tekstides on mõte adekvaatselt 

edasi antud, järelikult on stiil täpne; tekstid ei ole üldsõnalised, järelikult on ökonoomsed;  ta 

ei kasuta labasusi, järelikult kõlavad tekstid hästi. Samas on neil sees „väike kiiks“, mis 

näitabki tema keele isikupära. Ajakirjanik tegeleb teadlikult mitte ainult sõnavalikuga, vaid ka 

niisuguste kõlakujunditega nagu alliteratsioon ja assonants.   

Õppisin tööd tehes muidki asju: meetodeid keeleuurimiseks, viitamist ja tsiteerimist, 

uurimistöö vormistamist ja aja planeerimist.  

Loodan, et minu töö on mosaiigitükk Rein Siku keele uurimisse, sest mitmekordselt 

ajakirjanduspreemiaga premeeritud ajakirjanik väärib uurimist. 
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9. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Margit Kerovi uurimistööst  

2017. aastal Kadrina Vallavolikokku kandideerijate  

valimislubaduste keeleline külg  

Juhendaja: Anneli Raud  

 

Uurimistöö käsitleb 2017. aastal Kadrina Vallavolikokku kandideerijate valimislubadusi. 

Autor uuris lubadustes esinevaid õigekirjavigu, kujundlikku keelekasutust, mõtte selgust ja 

mõjutamist. Kokku oli uuritavaid valimislubadusi 209.  

Enne uurimistöö koostamist püstitas autor viis uurimisküsimust, millele leidis töö käigus 

vastused. Selgus, et valimislubadustes oli eksitud kirjavahemärkide, suure ja väikese 

algustähe ning kokku- ja lahkukirjutamisega, leidus ka täheortograafia- ning arvude 

kirjutamise vigu. Kõige rohkem oli valimislubadustes kirjavahemärgivigu (29) ning suure ja 

väikese algustähe vigu (20). Valimisliitude ja erakondade lubadustes oli õigekirjaga eksitud 

32 korda ning individuaalsetes lubadustes leidus vigu 28 inimesel, kellest kuus pääses 

volikokku.  

Kujunditest tõi autor välja leitud metafoorid, metonüümia, isikustamised, võrdlused ja 

epiteedid, mida sai teemade kaupa nelja rühma jagada. Kõige enam (11) on inimese keha ning 

keskkonnaga seotud kujundeid. Kujundlikku keelekasutust leidus kahe valimisliidu ja 20 

inimese lubaduses, volikokku pääses neist kolm inimest. Mõtte selguse puudumist oli 39 

lauses. Lubaduste hulgas oli mitmemõttelisust, sõna- ja tüvekordust ning ühildumisvigu. 

Samuti oli kasutatud valesid sõnu, moodustatud elliptilisi või vaeglauseid ning liiga 

inforohkeid lauseid. Enim (18) leidus elliptilisi ja vaeglauseid. Volikokku sai mõtte selguse 

vigu teinud 23 inimesest kolm.  

Rahva mõjutamiseks oli kasutatud emotsionaalset mõjutamist, seoste loomist ja meie-vormis 

lubadusi. Kõige rohkem leidus meie-vormi, seda oli kasutatud 105 valimislubaduses. Kõige 

sagedamini (22 korda) oli meie-vormis verb toetama. Valimisliitude ja erakondade lubadustes 

oli mõjutamisviise kasutatud 103 korda, kõige enam (43) leidus mõjutamist valimisliidu 

Koduvald lubadustes. Individuaalsetes lubadustes olid mõjutamist kasutanud 35 inimest, 

kellest 7 sai volikokku.  

Valimiste tulemustest võib järeldada, et rahvas ei teinud valikut ainult valimislubaduste 

põhjal. Volikokku osutusid valituks 8 õigekirjavea ja/või segadust tekitava lausega inimest. 

Mõjutamisvõtteid oli kõige rohkem kasutanud valimisliit Koduvald, kuid enim kohti Kadrina 
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Vallavolikogus sai valimisliit Terve Vald. Viiel volikokku pääsenud inimesel valimislubadus 

puudus, seega tegid valijad oma valiku mõne teise faktori järgi.   

Uurimistöö koostamine õpetas autorile, kuidas kogutud andmeid rühmitada ja analüüsida. 

Samuti õppis autor tööd vormistama ning sai uusi teadmisi eesti keele valdkonnast.   

Töö võib olla abiks uute avaliku keeleruumi tekstidega seotud uurimuste kirjutamisel. Näiteks 

saab järgmiste valimiste ajal uusi lubadusi analüüsida ning uurida, kas lubaduste sisule ja 

õigekirjale pööratakse rohkem tähelepanu. Samuti saavad kandidaadid tööd lugedes oma 

vigadest õppida ning edaspidi tekste korrektsemalt ja arusaadavamalt kirjutada.  
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10. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Birgit Klopp`i uurimistööst  

Kadrina Keskkool vilistlaste pilgu läbi aastal 2017  

Juhendajad: Ingrid Vaikmaa ja Anneli Raud 

 

Uurimistöö teemaks on „Kadrina Keskkool vilistlaste pilgu läbi aastal 2017“. Seatud 

eesmärgid viia läbi vilistlasküsitlus, analüüsida saadud vastuseid, võrrelda tulemusi 1997. 

aastal läbiviidud küsitluse tulemustega ja koondada kõik kooli kodulehel olevad vilistlaste 

andmed  ühtsesse Exceli tabelisse, said täidetud.  

Enne uurimistöö koostamist püstitas autor uurimisküsimused. Ta soovis teada, milline on 

vastajate hinnang Kadrina Keskkooli õppetööle ja huvitegevusele, millised on vilistlaste 

arvates kooli tugevused ja arengukohad ning millised isiksuseomadused olid vilistlastel välja 

kujunenud keskkooli lõpuks. Lisaks uuris ta, millised erinevused on naiste ja meeste 

hinnangutes, kuidas on muutunud vilistlaste hinnang koolielule võrreldes 20 aasta taguse 

küsitluse tulemustega. Kõik uurimisküsimused said vastused.  

Vilistlased said head teadmised inglise keelest, matemaatikast ja bioloogiast. Naised hindasid 

enim inglise keelest ja bioloogiast, mehed matemaatikast saadud teadmisi ja oskusi. Vastajad 

oleksid soovinud rohkem õppida füüsikat, keemiat ja vene keelt. Naised tundsid vene keele ja 

keemia õppimisest tunduvalt rohkem puudust kui mehed. 1997. aastal vastanud vilistlased 

said head teadmised saksa ja vene keelest ning matemaatikast, kuid soovisid rohkem õppida 

inglise keelt.  

Kodutöid on praeguste õpilaste jaoks liiga palju, kuid vilistlaste arvates oli neid piisavalt. Nii 

praegused õpilased kui ka vilistlased pooldavad oskusainete arvestuslikku hindamist. Üle 

poole vastanutest ei tundnud puudust ühestki õppeainest, mis oleks võinud olla lisatud 

õppekavadesse. Teine pool vastajatest tõi välja majandusõpetuse, programmeerimise ning 

loodusteadused (füüsika, keemia, geoloogia). Naised tundsid vene keelest ja keemiast rohkem 

puudust kui mehed. 20 aastat tagasi sooviti lisaks õppida majandusõpetust, psühholoogiat ja 

arvutiõpetust. Nii 1997. aasta kui ka 2017. aasta küsitluses osalejad olid rahul huvitegevusega 

koolis ning said vaheaja sisustamisega ise hakkama.   

Kui 1997. aasta küsitluse vastustes ilmnes, et vastajail ei olnud nende endi hinnangul 

isiksuseomadused keskkooli lõpuks veel välja kujunenud, siis 2017. aasta küsitluste analüüs 

kinnitas, et Kadrina Keskkoolis on toimunud areng õpikäsituses, gümnaasiumiõppe sihiseades 

ja eesmärkides: isiksuse arengut väärtustatakse rohkem kui ainekeskset õpet ning see kajastub 
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ka vastanute hinnangutes oma isiksuseomadustele. Keskkooli lõpuks oli vilistlastel nende 

hinnangul välja kujunenud usk enda võimetesse, eneseusaldus, ajaplaneerimise oskus, elu  

eesmärgistamise oskus ning ettevõtlikkus. Meestel oli usk oma võimetesse tunduvalt kõrgem 

kui naistel. Praegustel õpilastel soovitati uskuda oma võimetesse, võtta vastu kõik 

pakkumised ja väljakutsed ning olla aktiivsed.  

Kooli tugevustena hindasid vilistlased kõige enam kõrget haridustaset ja professionaalseid 

pedagooge. Nimetatud oli ka aktiivne huvitegevus ja ühtekuuluvustunne, mitmekülgsus, 

innovaatilisus, kooli hea asukoht ja traditsioonide hoidmine. Meeste jaoks oli kõige olulisem 

hea haridustase ning naiste jaoks professionaalsed pedagoogid. Mõlemas küsitluses osalenud 

hindasid õpetajas kõige enam rangust, sõbralikkust, vastutulelikkust ning mõistlikkust. Ligi 

kolmandik vastajatest ei osanud välja tuua valdkondi, kus oleks Kadrina Keskkoolil 

arenguruumi. Teised vastajad tõid Kadrina Keskkooli arengukohtadeks kultuuri-, suhte- ja 

spordivaldkonna edendamise. Vastajad pooldasid kõige enam suundadepõhist õpet. 20 aasta 

jooksul on vilistlased endi hinnangul saanud gümnaasiumi lõpuks iseseisvamaks.  

Koolielu arendamiseks ja ajaloo talletamiseks teeb autor koolile järgmised ettepanekud:  

panustama, kaasates selleks ka vilistlaskogu;  

: koolikultuur, materiaal-

tehniline baas, õppekorraldus ja -käsitus, õppekavad ja huvitegevus, koostöö ning tuua välja 

arengukohad, kus vilistlased saaksid kooli toetada;  

mise 

eesmärgil lisada andmebaasi lõpetajate õppevormid (suund, haru jms).  

Autor õppis töö käigus kasutama Microsoft Exceli programmi, aja planeerimist, andmete 

analüüsimist, oma mõtete väljendamisoskust, lausestamist, diagrammide koostamist ning 

teksti seostamist ühtseks tervikuks. Samuti sai autor töö tegemisel palju uut informatsiooni 

kooli õppekorralduse kohta.  

Koostatud töö aktuaalsus seisneb selles, et anda vilistlaste tagasisidet koolile, mis aitab 

planeerida kooli edasist arengut. Töö on ka võrdlusmaterjaliks tulevastele uuringutele. Tööd 

saaks edasi arendada, viies järgmiseks kooli juubeli aastapäevaks läbi uus küsitlus trendide 

jälgimiseks. Edasistes uurimustes võiks põhjalikumalt vaadelda ja analüüsida hindamise, 

kodutööde ja õppesuundade teemat koolis ning erialavaliku ja edasiste õpingutega seotud 

probleeme pärast keskkooli lõpetamist ning nende seost koolis omandatud teadmiste ja 

oskustega. 
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11. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Anett Altmäe uurimistööst  

Kiriku ja raudteejaama vahel  

Juhendaja: Evelin Tiiter 

Uurimistöö “Kiriku ja raudteejaama vahel” peaeesmärgiks oli selgitada välja, kuidas on 

Kadrina ajalooliselt kujunenud ning alevikuks kasvanud, kuidas on Kadrina nime ja aleviku 

tekkega seotud kirik ja raudtee ning millised olid need mõjutegurid, mis sellele paiga kasvule 

ning arengule kasuks tulid.  

Uurimistööks vajaliku materjali kogumisel oli kandev osa arhiivimaterjalidel, erinevatel 

ajaloolistel kaartidel, ajaleheartiklite, raamatute läbitöötamisel ning intervjuude läbiviimisel. 

Kadrina aleviku varasemast ajaloost teada saamiseks otsis autor infot kodukoha kohta nii 

“Taani hindamisraamatust” kui ka “Läti Hendriku Liiwi maa kroonika ehk Aja raamatust.”   

Analüüsides Kadrina ajaloo algust, võib öelda, et elu hakkas Kadrina ümbruskonnas pihta 

juba üsna ammu u 2000 aastat tagasi. Kadrina ümbruskond asutati arvatavasti 5.-8. sajandil ja 

ta kuulus Repeli muinaskihelkonda. 1220.  aastail jagunes muinaskihelkond Haljala ja 

Kadrina kihelkonnaks. Kristlik kogudus on väidetavalt loodud 1230. aastate alguses.  

Uurides Kadrina nime kujunemise ajalugu veendus töö autor, et Kadrina on oma nime saanud  

kiriku ja raudteejaama nime järgi. Ehkki Kadrina nimi oli kunagi sootuks teistsugune – 

Torwestawere, Toruestaeuaerae või Torwestawärawa – on see tänapäevaks juba ammu 

kadunud. Torwestawere kihelkonnakeskuse esimese kiriku kaitsepühakuks valiti 307. aastal 

hukatud Aleksandria Katariina ning 1596. aasta kiriku kroonikas on juttu püha Katariina 

kirikust Tristveres. Rootsi riigiarhiivis 1712. aasta on olemas kaart, millel on Tristvere asemel 

märgitud Catharina. Katariina kui pühaku päev ja eestlaste muinasusundist pärit naiste püha 

on aja jooksul oma kombestikega kokku sulanud ja saanud Püha Katariina päevaks ehk 

kadripäevaks ehk kadrinapäevaks. Autori arvates võib olla sellel murdekeelsel 

“kadrinapäeval” oma mõju paiga nime Kadrina kujunemisel, aga kindlasti ka kiriku ning 

usuelu tähtsusel selle aja inimeste eludes. Küllap oli see ka põhjuseks, miks Torwestawere 

nimi kadus. Siiski – täna on Kadrinas olemas toitlususkoht nimega Tristvere. Olenemata 

eelnimetatust ei saa täpselt öelda, millal Kadrina nimi on käibele tulnud. Selge on aga see, et 

kihelkonnanimi eksisteeris enne kui valla või aleviku nimi. Tabavalt on kirjutanud 1924. aasta 

Wirulane: “Neid krunte wõetakse nobedaste, nii et aja jooksul Kadrinasse ikka päris alew 

sigineb ja ega see paha tee kui nimi enne juba walmis on.” 
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Märkimisväärne on ka see, et raudteejaamale ei pandud nime Neeruti järgi, vaid jaamale 

pandi nimeks St Katharinen ning raudteejaama järgi võis saada ka kogu alevik selle nime. Ka 

teised Eestis asuvad Kadrinad on seotud pühaku nimega.   

Uurimistöö käigus selgitas autor välja, et 1870. aastal Eesti raudteena avatud Balti raudtee 

kavandamisel ning Tapa ja Rakvere vahele jaama paigutamisel sai otsustavaks lähikonnas 

olev Kadrina kirikukihelkonnakeskusesse rajatud küla.   

Uurides 1870. aastal tehtud fotot Kadrina raudteejaamahoonest, selgus, et sellel on kindlalt 

näha jaama nimi, nii et siin pole kahtlust - see on Kadrina jaam. Kahe Kadrina jaamahoone 

loo välja selgitamiseks viis autor läbi intervjuud jaamahoonet uurivate ning teemat valdavate 

inimestega, kuid tegi ka arhiiviotsinguid nii AIS-is, kui ka Digaris, mis andsid selguse 

allikmaterjalide puudumise kohta Eestis. Millegipärast ei ole Kadrinasse 1898-1899. aastal 

uue jaamahoone rajamise vajadusest teadaolevalt ühtegi kirjalikku ülestähendust maha 

jäänud, mistõttu on jäänud rahva mällu versioon, et Kadrinas on olnud vaid üks jaamahoone, 

mis seisab siin ka praegu. Autori arvates on oluline inimestele jaamahoone ajaloos tekkinud 

segadust selgitada ning avalikustada ka allikamaterjal, millele väited toetuvad. Kuna Hanno 

Talving hetkel sellega tegeleb, siis ootab autor temalt ametlikku ning allikatega varustatud 

teaduspõhist tööd. Autor õppis selle uurimistööga ka seda, et uurimistöö tulemusi peab 

lugema õnnestunuks ka siis, kui uurimistöö lõppedes tuleb tõdeda, et allikaid uurimistöö jaoks 

puuduvad.  

Uurimistöö jaoks kirjandust otsides selgus, et Eesti erinevad ajalehed on Kadrinast kirjutades 

käsitlenud elu üsna aktuaalselt ning informatiivselt. Tänu mõnedele üsna ülevaatlikele 

ajaleheartiklitele saab teatud ajaperioodil Kadrina-elust päris hea ülevaate (1924 ja 1940). 

Tänapäeval peaks seda osa täitma Kadrina valla koduleht. Tänu ka kodu-uurija Richard 

Tammiku raamatule “Kadrina kihelkond läbi aegade” on infot natuke rohkem.   

Autor on käesoleva uurimistööga üritanud Kadrina aleviku ajaloost ning nime kujunemisest 

anda ülevaate, pidades sihtgrupina silmas oma põlvkonda.  
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12. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Karmi Pikkma uurimistööst  

Katkeid Kihlevere mõisa härrastemaja 200-aastasest ajaloost  

Juhendaja: Evelin Tiiter  

 

Minu uurimistöö ,, Katkeid Kihlevere mõisa härrastemaja 200-aastasest ajaloost“ eesmärgiks 

oli anda ülevaade Kihlevere mõisa härrastemaja ajaloost, hoone kasutamisest erinevatel 

ajaperioodidel kuni tänapäevani. Selle ülesande ma uurimistöö käigus üldiselt täitsin, sest 

kõikidest ajaperioodidest andsin üldise ülevaate. Ehkki mõne ajaperioodi kohta leidsin väga 

vähe uurimismaterjali, sain siiski üldjoontes aimu, mis mõisahoones või mõisahoonega sellel 

ajal toimus.  

Uurimistööd tehes tutvusin Kihlevere mõisa ajalugu puudutava kirjandusega, milleks oli 

Richard Tammiku ,,Kadrina kihelkond läbi aegade“ raamat, samuti käisin nii Tallinna kui 

Rakvere rahvusarhiivis dokumente uurimas millest oli kasu minu uurimistööle. Leidsin 

arhiividokumentidest ka väikese ebakõla. Nimelt kahes arhiividokumendis oli sama sündmust 

dateeritud erinevalt. Kui arhivaalis ERA.62.1.468 öeldakse, et Kihlevere mõis kuulus 

Põllumajandusministeeriumi hoolekande alla 1918. aasta septembrist alates, siis A. Heina 

Kihlevere ajaloolises õiendis väideti, et see sündmus leidis aset aprillis 1919. Niisiis jäigi 

mulle kokkuvõttes selgusetuks, kummas dokumendis on kuupäev tõene.   

Mõnikord oli mõnest arhiividokumendist ka keeruline aru saada, kuna dokument oli kirjutatud 

käsitsi või oli kasutatud lauseehitust ning sõnu, mida tänapäeval enam ei kasutata. Siis vajasin 

juhendaja abi, et paremini aru saada. Arvan, et minu töö teeb väärtuslikuks selles kasutatud 

autentne arhiivimaterjal, mida varem Kihlevere mõisaga seoses avaldatud ei ole. Näiteks 

1919. aasta mõisamajanduse aruanne, Stackelbergidele võõrandatud mõisa maade eest 

hüvitise maksimise protokoll, Kihlevere Algkooli kroonika 1961-1965 ja veel mõned.  

Uurimistöö käigus püüdsin leida juhendaja abiga inimesi, kes on kas elanud Kihlevere 

mõisahoones või mäletavad sovhoosi-kolhoosiaega. Kokku õnnestus mul läbi viia intervjuud 

kuue inimesega, kellelt saadud informatsioon oli põhijoontes kattuv ja üksteist täiendav. 

Seega leian, et kirjapandud mälestused on usaldusväärsed. Samuti langes intervjuudest saadud 

teave kokku nii arhiividokumentidest saadud infoga kui ka teistest allikatest (ajalehed, 

raamatud, teatmeteosed) saadud andmetega.  
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Ehkki käesolev uurimistöö oli ülevaateline ja keskendus Kihlevere mõisa häärberi ajaloole 

andis see ka eluolulist infot ajastu kohta, eriti nõukogude ajaperioodi kohta. Arvan, et on 

viimane aeg hakata sellest ajast mäletusi koguma, sest muidu oleme 20ne aasta pärast 

olukorras, nagu mina praegu, et lihtsalt ei ole kedagi, kes mäletaks 1940-1950ndaid. 
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13. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Kevin Jõgiste uurimistööst  

Kadrina kihelkonna kõrtsidest 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi alguseni  

Juhendaja: Evelin Tiiter  
 

Töö põhieesmärgiks oli Eesti Ajalooarhiivi säiliku „Kadrina kihelkonna kõrtside nimistu 

1857-1878“ põhjal teha kindlaks Kadrina kihelkonna territooriumil paiknenud kõrtside 

asukohad ning anda ülevaade nende saatustest 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi alguseni.   

Eesmärgi täitmiseks alustas autor Kadrina kihelkonna kõrtside nimistus olevate mõisate ning 

kõrtside nimedega tutvumist ning nende eestikeelsete vastete leidmist. Autor koostas tabeli 

mõisate eestikeelsete nimedega ning samuti lisas ka kõrtside nimed, lahterdades need kahte 

erinevasse tulpa, mille pealisteks olid aastaarvud 1857 ja 1878. Aastal 1857 oli niiöelda 

kõrtside kõrgajastu, mis väljendus nii kõrtside rohkuse kui ka tähtsuse näol. Aastal 1857 oli 

Kadrina kihelkonna kõrtside nimistus märgitud 44 töötavat kõrtsi, mis oli jaotatud üle terve 

Kadrina kihelkonna. Aastal 1878 oli kõrtside arv langenud 35-ni, mis oli märkimisväärne 

langus nende 21 aasta jooksul.   

Põhjused, miks enamik kõrtsidest 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul suleti, oli ühelt poolt 

seepärast, et rahvas avaldas kõrtside sulgemisele tugevat survet. Teiselt poolt kehtestati terves 

riigis viinamonopol, mis raskendas kõrtside müügilitsentside taotlemist. Litsentside hinnad 

olid üsna kõrged ning nende ostmine käis kõrtsmikel ülejõu.  

Eestikeelsete mõisate ja kõrtside nimede leidmiseks kasutas töö autor Eesti mõisaportaali 

(http://mois.ee/kihel/kadrina.shtml) ning kõrtside kohta info saamiseks töötas autor läbi u 400 

lehekülge Richard Tammiku raamatust „Kadrina kihelkond läbi aegade“, refereerides kõikide 

nimistus olevate kõrtsidega seonduvat materjali. Pärast info kogumist, kui autoril oli ülevaade 

kõrtside taustast ja kirjeldus nende asukohtadest, tuli need kõrtsid üles leida ka 

ajalookaartidelt. Selleks sisestas autor Eesti Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemi otsingusse 

mõisate ning kõrtside nii saksa- kui ka eestikeelseid nimesid. Umbes pooled süsteemis 

olevatest kaartidest olid digitaliseeritud. Kõrtside leidmine kaartidelt oli aeganõudev ning 

sageli ka tulemusteta. Kokku jäigi leidmata 9 kõrtsi asukoht kaardil, kuna see võis olla veel 

digitaliseerimata, hävinenud või polnud neid kõrtse kaartidele märgitud. Leides kaardilt kõrtsi 

(sks Krug), tegi töö autor kaardist väljalõike ning lisas töösse. Kuna kõrtside arv oli suhteliselt 

suur, siis kasvas ka kaartide arv, mis tuli tal läbi töötada.   
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Lisaks kaartidele soovis autor leida fotosid Kadrina kihelkonna kõrtside kohta. Selgus, et 

Kadrina kihelkonna kõrtse eriti fotografeeritud pole. See on ka mõistetav, sest 19. sajandi 

lõpp ja 20. sajandi algus on ju ka fotograafia arengu algus. Fotosid leidus ainult Päri, 

Kruusimäe ja Trahteri kõrtsist.  

Töö koostaja andis ülevaate niinimetatud kõrtside ajastust Eesti territooriumil. Autor leidis 

mitmeid ühiseid jooni Kadrina kihelkonna kõrtside ning Eesti kõrtside vahel. Näiteks saab 

tuua fotode põhjal Kruusimäe kõrtsi (foto 38), millel olid: sambad, õlgkatus, tahutud palkidest 

seinad, millest osad seinad olid krohvitud, täpselt nagu Eesti kõrtsitüüpi kirjeldatakse. 

Kõrtside väljanägemine muutus aastatega, kuna mõeldi välja uusi mooduseid, kuidas 

majandada kõrtse tulusamalt ja olla külastajatele atraktiivsem. Samuti kasutati kõrtse  

ühiskondlike hoonetena, kus sõlmiti kaubatehinguid, palgati sulaseid ning korraldati ka 

tantsuõhtuid. Pärast kõrtside sulgemist mitte ainult riigi survel, vaid ka rahva tahtel, tekkis 

suur nõudlus seltsimajade järgi, kus oleks võimalik suhelda, koos käia ja ka pidusid pidada.  

Autoril kulus töö valmimiseks mitu kuud, mis oli täis nii rõõmu kui ka pisaraid, kuid 

sellegipoolest oli tulemus pingutust väärt. Uurimistööd saaks täiendada, sest nüüd on pea kõik 

endised kõrtside kohad kaardilt leitud, aga uurida võiks seda, mis on nende kõrtside asemel 

täna. 
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14. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Khirsten Terese Murumägi uurimistööst  

Minu vanavanaisa, kunstnik Hando Mugasto perekonnapärand  

Juhendaja: Evelin Tiiter 
 

Uurimistöös andis autor  ülevaate oma vanavanaisa Hando Mugasto elust kunstnikuna, kuid 

ka tema noorukieast ning pereinimesena ajaperioodil 1907-1937, toetudes peamiselt 

perekonnaarhiivis olevatele materjalidele. Kuna Mugasto elu jäi väga lühikeseks, on 

uurimistöö koostamine autori ja tema sugulaste jaoks väga olulise väärtusega.  

Töö koostaja seadis esimeseks ülesandeks tutvuda ja töötada läbi perekonnaarhiivi materjalid 

ning koostada neist nimekiri. See osa uurimistööst hõlmab teist peatükki. Autor leidis tänu 

Hando Mugasto tütrele, autori vanaema Krista Murumägile, kogutud materjali Mugasto kohta 

ning sai kasutada ka Mugasto isiklikke kirju ja töid. Nendest oli autorile töö koostamisel suur 

abi.  

Teiseks ülesandeks oli tutvuda ja otsida materjale Hando Mugasto elust ning loomingust 

(raamatud, ajalehed, arhiivimaterjalid, muuseumid jms) ning võrrelda seda perekonnaarhiivi 

materjalidega. Lisaks kogutud ajaleheartiklite väljalõigetele kuulub perekonnaarhiivi näiteks 

Hando Mugasto isiklik päevik, mida ta pidas 17aastasena ning seda pole varem avaldatud. 

Säilinud on ka kirjad, mida Hando ja tema naine Terese üksteisele saatsid ning avaldamata 

fotomaterjal Hando Mugastost ja tema perest.   

Kolmandaks ülesandeks oli analüüsida, kui palju Hando Mugastot väärtustati kunstnikuna nii 

tema elu ajal kui pärast surma. Ajalehe artiklite põhjal võib väita, et Hando Mugastot peeti 

suureks talendiks juba tema elu ajal, aga veelgi rohkem saadi aru sellest pärast kunstniku 

surma. Tõestuseks, kuivõrd suureks kunstnikuks teda elu ajal hinnati, võib tuua selle tõsiasja, 

et ta oli üks esimestest kujutavatest kunstnikest Eesti Vabariigis, kelle hauale püstitati üsna 

varsti pärast tema surma mälestussammas.  

Töö koostaja õppis uurimistöö tegemise käigus vormistama uurimistööd, läbi töötlema 

ajaleheartikleid ja sai palju uusi teadmisi erinevate kunstistiilide kohta.   

Autori arvates on oluline, et säiliks perekonnale oluline materjal Hando Mugastost ning et ka 

järgnevad sugupõlved saaksid uurimistööd lugedes aimu oma väga andekast sugulasest.  
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15. Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli õpilase Mari-Liis Riima uurimistööst  

15–16-aastaste noorte teadlikkus illegaalsetest uimastitest Kadrina Keskkooli 

näitel  

Juhendaja: Evelin Tiiter  

 

Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade Kadrina Keskkooli 15–16-aastaste noorte 

teadlikkusest narkootiliste ainete kahjulikust mõjust inimese organismile, võrreldes saadud 

tulemusi Eestis läbiviidud rahvusvahelise küsitluse ESPAD uuringu tulemustega. Seoses 

eesmärkidega oli tööle seatud uurimisküsimused ja hüpotees.  

Autor seadis endale kolm põhiülesannet, mis tööprotsessis said ka täidetud. Esiteks töötas 

autor läbi teemakohase kirjanduse ning viis ennast kurssi eelnevatel aastatel Eestis tehtud 

ESPAD uuringutega, mis autori arvates olid usaldusväärsed. Teiseks koostas autor 

ankeetküsitluse ning viis selle läbi Kadrina Keskkooli 8.-10. klasside õpilastega ning kasutas 

uurimistöös sobiva vanuserühma vastuseid. Kolmandaks analüüsis autor küsitlusest saadud 

vastused ning võrdles neid teiste Eestis läbiviidud ESPAD uuringu tulemustega (peamiselt 

2011 ja 2015).  

Uurimistööle seatud hüpotees, et Kadrina Keskkooli 15–16-aastased noored sarnanevad oma 

hoiakutes uimastite tarbimisse Eesti samaealiste noortega, osutus üldiselt tõeseks. Mõningaid 

erinevus siiski oli, näiteks on Kadrina Keskkooli noorte ecstasy ja amfetamiini tarvitamise 

protsent tunduvalt madalam, kui üldiselt Eestis tehtud uuringutes (2015). Uurimistööst tuli 

välja veel see, et Kadrina 15–16-aastased noored alustavad narkootikumide tarbimist paar 

aastat hiljem kui Eesti keskmiselt.  

Viimastel aastatel on uimastite levik ja tarvitamine Eesti koolinoorte seas kasvavas trendis, 

mille põhjuseks võib olla järjest kergem ligipääs narkootilisele ainetele. Ka selles uurimistöös 

toovad vastajad välja, et neil pole väga probleemi meelemürkide kättesaamisega. Samuti võib 

ka põhjuseks olla puudulik informatsioon või ka levinud müüdid narkootikumide ohutusest.   

Uurimistöös tuli välja, et 36,6% Kadrina Keskkooli 15–16-aastastest noortest on vähemalt 

korra tarvitanud narkootikume, mis paljudele on olnud kanep. Üsna ootuspärane oli see, et 

neiud on narkootikumide ja nendega kaasnevate ohtude suhtes veidi kriitilisemad kui 

noormehed.   
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Autori arvates võib see läbiviidud uurimus olla väga oluliseks infoallikaks neile, kes soovivad 

samal teemal uuringut läbi viia, aga ka kooli juhtkonnale ning klassijuhatajatele 

uimastiennetustööd organiseerides. Samuti teeb autor siinkohal ettepaneku läbi viia sarnane 

uuring Kadrina Keskkoolis näiteks iga 4-5 aasta tagant, et teada saada, kuidas on muutunud 

noorte teadlikkus narkootiliste ainete mõjust inimese organismile. Uuringu põhjal saaks  

analüüsida, kas ja mida tuleks ette võtta, et vähendada narkootikumide kasvavat trendi noorte 

seas või vähemalt huvi nende vastu. Siinkohal tänab autor kõiki ankeetküsitlusele vastanud 

õpilasi ja oma juhendajat Evelin Tiiterit.  

Autor õppis selle uurimistööga koostama ankeetküsitlust, silmas pidades töö teoreetilist osa 

ning seda, kuidas süsteemselt analüüsida uurimistulemusi ja võrrelda teiste uuringutega. 
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16. Kokkuvõte 

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilaste Anželika Brazovskihhi, Meeli-Ingrid Fomina ja 

Pavel Zakutailo praktilisest tööst  

VIKTORIIN „MINU IDA-VIRUMAA“  

Juhendaja: Oksana Nazarova  

 

Korraldasime viktoriini „Minu Ida-Virumaa“ ja selle käigus saime teada, milliseid oskusi ja 

teadmisi ürituse läbiviimise käigus vaja läheks. Need on:  

 

 

 

 

 

 

Viktoriin toimus 21.-22.veebruaril  Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis.  

Töö ajal meil tekkis mitmeid probleeme. Tehnilised probleemid meie veebilehega, tekkisid 

arusaamatused meie ja õpilaste vahel meeskondade koostamisel. Mõned põhikooli osalejad ei 

võtnud viktoriini tõsiselt ning ei mõelnud meeskonnaga kaasa küsimustele vastamisel. Igal 

juhul tulime raskustega toime ja saavutasime kõik, mis oli planeeritud.  

Kõik möödus nii nagu oli planeeritud. Saime positiivseid tulemusi ning palju uusi ja vajalikke 

kogemusi.   

Viktoriin „Minu Ida-Virumaa“ oli meie esimene korraldatud üritus, mille käigus õppisime 

olema iseseisvad, aktiivsed ja vastutustundlikud. Õppisime planeerima aega, hindama ja 

analüüsima oma tehtud tööd ning probleemidega toime tulema. 
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Algklassiõpilaste ühistööd 
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1. Kokkuvõte 

 Tapa Gümnaasiumi pärandkultuuriringi õpilaste loovtööst  

Naistevälja kivikalmed  

Juhendaja: Elle Kivisoo 

Sellel õppeaastal võtsid lapsed oma hoole alla Naistevälja kalmevälja. Naisteväljal on Eesti 

üks suuremaid 30-35 kangrust koosnev kalmerühm. Eesti kivikirstkalmete hulgas loetakse 

seda ka üheks vanimaks, saades alguse juba 9-8 saj eKr.  

Kõigepealt käisid pärandivaderid koos muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektori 

Mirjam Abeliga ja kohaliku koduloo-uurija Anne Raavaga  kohapeal paigaga tutvumas ja 

talguplaane tegemas. Naistevälja kalmed on üsna suurel alal laiali, osad põllul, osad metsas, 

eksperdid tutvustasid õpilastele huvitavamaid kohti. Õpilaste eesmärgiks sai 

konverentsiettekande ja infosiltide tegemine, et kivikalmeid esile tõsta ja tutvustada. Seega 

asusid pärandivaderid järgmiseks Mirjam Abeli saadetud kirjalikke materjale uurima. 

Huvitavat lisateavet pakkus ka lasteraamatu lugemine "Ott ja Miia hakkavad arheoloogiks". 

Neljandal juunil tegid pärandivaderid kooli konverentsil Naisteväljast ettekande 

koolikaaslastele. Paralleelselt tegeleti ka infopostide valmistamisega – need said teoks 

lapsevanema abiga, tekstid koostas muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor 

Ulla Kadakas.  

Teine kord mindi kalmeväljale tagasi 4. juunil, taaskord koos Mirjam Abeli, Anne Raava ja 

Sirja Võsaga. Sellel päeval paigaldasid pärandivaderid infosildid kahe kalme juurde, mis ei 

ole veel muinsuskaitse all. Üks silt tähistab Veskiaseme kalmet ja teine kalmet, millest on 

metsaveomasinad üle sõitnud ja sellega kalme kõvasti madalamaks vajutanud. Loodame, et 

tulevikus hoiavad infosildid sellise rüüstamise ära. 

Pärandivadereid külastas koolis arheoloog Tõnno Jonuks, kes on Naisteväljal inventeerimas 

käinud. Ta rääkis õpilastele arheoloogiast põnevaid nüansse, näitas juurde pilte ja tõi kaasa ka 

mõned leiud.  

Leian, et just selline õppevorm ja tegevus sobib tänapäeva kooli. Läbi praktilise tegevuse ja 

infootsingu oleme väga palju õppinud. Sama oluline on ka see, et pöörata üldsuse tähelepanu 

pärandi hoidmisele ja väärtustamisele. Kindlasti läheme sellel sügisel uuesti kivikalmeid 

vaatama ja loodame väga, et oleme oma tegevusega kalmeväljadele kaitset saanud.  
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Pärandkultuuri lapsed hoiavad pärandit. 
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2. Kokkuvõte 

 Uhtna Põhikooli 3.klassi õpilaste loovtööst  

Minu lemmikvärvides kaltsuvaip 

Juhendaja: Jaana Kangro 

 

Töö koosnes järgmistest etappidest: 

I etapp. ÜLEKOOLILISE ÜHISE SUURE KALTSUVAIBA - "MINU KOOLIRÕÕMU 

VAIP" VALMISTAMISE  EELTÖÖ NING KUDUMINE 

 Vaiba kudumisel oli suur roll õpetaja Sirle Nõlvakul, kes kogu protsessi algusest 

lõpuni jälgis ja nõu ja jõuga abiks oli.  

 Vaiba kudumisega alustasime juba septembris, kui 3.klassi õpilastel oli töö- ja 

kunstiõpetuse tundides võimalik kõrvalt jälgida, kuidas toimub kangastelgede korda- 

ja ülesseadmine ning eeltöö  ja ettevalmistused. 

 Vaibamaterjali kogusime kogu kooliperelt ning ribasid lõikamas, õmblemas ja kerimas 

said samuti kõik käia, kuid igast 3.klassi  tööõpetuse tunnist tegime mingi osa ka vaiba 

kudumise eeltööd.  

 Kõik meie kooli õpilased ja töötajad said kududa oma lemmikvärvides triibu ühisesse 

kaltsuvaipa.  

 Vaip valmis Eesti Vabariigi sünnipäevaks ning oli kaunistamas pidurüüs vallamaja 

ning hiljem ka meie oma koolimaja. Peale remonti, järgmisest aastast leiab vaip koha 

meie koolimaja seinal. Rõõmu jätkub kauemaks! 

II etapp. 3. klassi õpilased selgitasid välja enda ja oma pereliikmete LEMMIKVÄRVID. 

 See on 3. klassi õpilaste loovtöö teoreetiline osa, kus igaüks uuris oma lemmikvärvi 

tähendust, sellega seotud uskumusi ning legende. Koostöös oma pereliikmetega 

selgusid nende lemmikvärvid ning väiksed lookesed lemmikvärvide põhjendustega.  

 Loovtööna koostas iga õpilane A4 paberile mahtuva kokkuvõtte, kus ta tutvustas 

iseennast ning enda ja oma pereliikmete lemmikvärve.  
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III etapp. Viimase trimestri jooksul valmistas iga 3.klassi õpilane                                        

„OMA LEMMIKVÄRVIDES KALTSUVAIBA“ 

 Vaibakese kudumisele kulus u 1-2tundi eeltööd – kavandi joonistamine, materjali 

ribastamine, õmblemine, kerimine ning 2-3 tundi kudumisele.  

 
3.klassi õpilane Viktoria koob oma vaibakest. 

 

IV etapp. LOOVTÖÖ KAITSMINE NING NÄITUS 

 3.klassi õpilased tutvustasid oma loovtöid 1., 2., 5. ja 6 .klassi õpilastele ning 

õpetajatele – selgitasid etappide kaupa, kuidas valmib kaltsuvaip ning põhjendasid 

oma vaiba jaoks kogutud materjali valikut ning värvitriipude vaheldumist (tähendust 

ja tagamaad).  

 Loovtööde näitus rikastas meie emadepäeva pidu ning oli vaatamiseks-imetlemiseks 

veel ka lasteaialastele ning külarahvale.  

 

 
Näitus. Üleval on näha kogu koolipere osalusel kootud ühine koolirõõmu vaip ja all 3.klassi õpilaste loovtööde 

uurimuslikud osad ning praktilise tööna valminud vaibakesed. 
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3. Kokkuvõte 

 Tapa Gümnaasiumi 2.klassi õpilaste loovtööst  

Lui Lätt 

Juhendaja: Elle Kivisoo 

 

 

  
 

Lui Lätt sündis 29. detsembril 1902. aastal Virumaal Kadrina kihelkonnas Saksi Kameruni 

metsavahi pojana. 

Õppis Rakvere Õpetajate Seminaris. Juba seminaripäevil tegeles ta tõsiselt kunstiga. Tööd 

alustas õpetajana Albu valla Aravete algkoolis. Sealt edasi töötas Püssi valla Aa algkoolis.  

1932. aastal valiti Sonda algkooli õpetajaks. Edasi sai ta Sonda algkooli juhatajaks. Sondas 

tegeles ta edukalt Noorte Kotkaste juhtimisega. Sondasse rajas ta ilusa kooliaia lillepeenarde, 

ilupuude ja põõsastega. 

Lui ja tema naise unistus oli oma kooli, kunstikallakuga õppeasutuse avamine. Sõja algusega 

kadus aga see unistus. Lui Lätt abiellus Hilda Valbetiga, kes töötas Saksi Tütarlaste 

Hooldekodus  vanemõpetaja-kasvatajana ning  juhataja abina. Neil olid tütred Imbi ja Tiiu. 

Lui Lätti maalid olid korduvalt Tallinnas näitustel.  

Kõik tuttavad, sõbrad ja õpilased on temast rääkinud kui nõudlikust ja ausast inimesest, heast 

pedagoogist ja andekast kunstnikust. Haridust ja haritust peeti tähtsaks. Kooliõpetaja oli 

lugupeetud amet. Sõjavankri möödaveeremisel otsiti kohe jälle võimalusi koolitöö kiireks 

jätkamiseks. Olgu riigikord milline tahes - eesti lapsed pidid haridust saama. 

1941. aastal algas sõda. Lui Lätti tütar Imbi Tomberg, kes oli siis alles väike tüdruk, mäletab 

seda päeva nii: 
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„Oli soe ja pilvitu suvepäev. Mängisin õues. Lilled õitsesid, mesilased sumisesid õitel. Olin 

leidnud hukkunud pääsukesepoja. Matsin lillepeenra kõrvale, panin paarist vitsaraost risti 

hauale ja läksin just pumbakaevu juurde käsi pesema, kui kostis tugev lennukimürin. Suur 

hõbedane lennuk lendas madalalt üle minu. Hetk hiljem kõlasid mütsatused, siis vappus maa, 

kärgatused lõid kurdiks. Majast tormasid välja isa ja ema. Jooksime kuurinurga taha kraavi. 

Kui vaikseks jäi, läksime kiiresti alevi taha metsa. Metsaservalt vaatasin aleviku poole, taga 

oli tulemeri“.  

Lui jätkas maalimist ka sõja-aastatel. Lõuendi ja värvidega oli suuri raskusi. Lõuendi asemel 

kasutas enamasti vineeri. Maale osteti. Mõne maali sai ka õlivärvide vastu vahetada. Suurem 

osa sõjaaegsetest maalidest oli loodusest, eriti palju oli pilte Uljaste järvest ja selle ümbrusest. 

Üheks hobiks oli ka puuskulptuuride meisterdamine. Kalevipoja skulptuuri müüs ta ühele 

saksa ohvitserile, et õlivärve saada.  

Lisaks maalimisele ja puunikerdamisele joonistas ta ka karikatuure. Need olid nii „vene” kui 

ka „saksa” ajast. Peale sõjaväkke mobiliseerimist olevat ta need kaustikud peitnud Sonda 

lähedusse, kellegi Uljastel elava sõbra juurde. Nende saatusest midagi teada ei ole.  

Sõjategevuse lõppedes Eesti pinnal läks ta oma vanematekoju Saksi valda, Järve tallu. Asus 

kohalikus koolis  jälle õpetajana tööle. Nüüd pidi ta tihti põgenema ja ennast peitma.  

Maakivi taha, Porkuni lähedal, kust ta surnuna leiti, püstitasid ta vennad 1966. aastal 

mälestuskivi.  

Sinna lähedusse ta ka maeti ja meie folkloori ja pärandkultuuri lapsed käisid sellel kevadel 

seda mälestuskivi ümbrust korrastamas.  
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5.-9. klassi õpilaste tööd 
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1. Kokkuvõte 

Haljala kooli õpilase Minna Marie Kask`i kodu-uurimistööst  

MINU PERE SADA AASTAT TAGASI  

Juhendaja: Külli Heinla 

Alustasin oma uurimistööd „Minu pere sada aastat tagasi“ perekonnakroonika uurimisest ning 

leidsin, et mu kaugetest esivanematest pärinevad esimesed teated 18. sajandi lõpust, kui 

teadaolevalt sündis 1781. aastal Sarvede suguvõsa esiisa Märt. 

Nimi Sarv on Eestis üsna sage – neid elab Virust Võruni, Tartu- ja Setumaal, Viljandi- ja 

Läänemaal. Kui Gustav ja Mari Sarve viisteist last kandsid sündides Sarve nime, siis tänases 

kuuendas põlvkonnas on sünninimi Sarv veel kuuel lapsel, neist ainult kahel poisil. 

Haridust ja elukutse õppimist on Gustavi ja Mari järeltulijad hinnanud. Suguvõsas on 

talupidajaid, kultuuritegelasi, teadlasi, arste, muusikuid; on magistri- ja doktorikraadiga 

inimesi. 

Oma töös olen suurest suguvõsast kirjeldanud oma vanaisa Antsu vanaema Rosalie Lepiksoo 

(sündides Sarv) saatust. Tema oli sada aastat tagasi noor taluperenaine, kes elas Väike-Maarja 

lähedal Äntus. Tema poja Heiti poeg on minu vanaisa Ants. 
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2. Kokkuvõte 

Haljala kooli õpilase Rasmus Randon Lille kodu-uurimistööst  

MINU PERE SADA AASTAT TAGASI  

Juhendajad: Merle Eberhart ja Külli Heinla 

Uurimistöö „Minu pere sada aastat tagasi“ kirjutamine andis mulle võimaluse teada saada 

oma esivanemate elust ja tegevusest sada aastat tagasi. 

Olen Rookside suguvõsa ühe haru kuuenda põlvkonna esindaja. Minu otsene kauge esivanem 

Heinrich Rooks oli Saksamaalt pärit ehitusmeister. Ta abiellus Julie Rohtiga ning neil oli neli 

last, hiljem sündisid ema teisest abielust veel kaks tütart. 1896. aastal sündinud Leopold (Leo) 

Rooks oli minu vanaisa Rein Rooksi vanaisa. 

Sada aastat tagasi oli Leo Rooks noor mees, kes võttis osa Vabadussõjast soomusrongil 

number kaks. Ta oli haritud mees ja aktiivne seltsitegelane Jõhvi ja Maidla kandis. Ta pidas 

talu, kuulus Kaitseliitu ning osales vapside tegevuses. Leo Rooks hukati 1946. aastal 

nõukogude võimu käsul.  

Suguvõsas on hinnatud haridust: vend Gerhard oli Tartu ülikooli professor, vend Harald jurist, 

õed said gümnaasiumihariduse. Ka järgnevad põlvkonnad on andnud Eesti ühiskonnale 

haritud tublisid inimesi: arste, õpetajaid, insenere. 

Oma uurimistöös tegin kokkuvõtte Rookside suguvõsa ühest harust. Tööd saab täiendada ja 

jätkata ning iseloomustada kaugemate ja lähemate sugulaste elu ja tegevust. 
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3. Kokkuvõte 

Haljala kooli õpilase Säde-Liis Orujõe kodu-uurimistööst  

HALJALA KOOLI VILISTLASED-ÕPETAJAD  

Juhendaja: Külli Heinla 

Eestikeelse rahvakooli sünd langeb 17. sajandisse, mil hakati tähelepanu pöörama talurahva 

lugema õpetamisele. Oluliseks sai eestikeelsete koolmeistrite ettevalmistamine. Teatavasti 

asus Haljalas lapsi õpetama 1687. aastal Forseliuse seminari kasvandik, koolmeister Jaak, 

kellest on Haljala koolis saanud õpetaja sümbol. 

Uurimistöös „Haljala kooli vilistlased-õpetajad“ antakse ülevaade neist Haljala kooli 

lõpetanutest, kes on käinud õpetaja Jaagu jälgedes ning eri aegadel valinud õpetajaameti. 

Töös on kirjutatud pikemalt või nimetatud 15 kooli- või lasteaiaõpetajat, kes praegu töötavad 

Haljala koolis või lasteaias. Kakskümmend kaheksa (28) õpetajat on eri aegadel pidanud 

Haljala koolis õpetajaametit pikemat või lühemat aega, kuid siirdunud kas muule ametile, 

pensionile või läinud manalateele. Mujal Eestis töötab õpetajana 28 Haljala kooli vilistlast.   

Toetudes kooli ajalugu käsitlevatele raamatutele ning küsimuste vastustele tehakse kokkuvõte 

nii Haljala algkooli, 7-klassilise, 8-klassilise kooli, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud 

noortest, kes tegid elukutset valides otsuse õpetajaameti kasuks.  Õpetajatööst on unistanud 

lapsepõlves nii mõnedki vastanutest, kuid on ka neid õpetajaid, kes on koolitööle sattunud 

juhuslikult, kuid see on hakanud meeldima ning nad on jäänud kooli. 

Kõige rohkem on õpitud lasteaia või algklasside õpetajaks. Vilistlaste hulgas on 

keeleõpetajaid, matemaatikuid-füüsikuid, muusika- ja käsitöö õpetajaid ja teiste ainete 

õpetajaid. On neid, kes on oma töö sidunud Haljala kooli või lasteaiaga, kuid Haljala kooli 

vilistlasi-õpetajaid on paljudes Eesti koolides nii suurtes linnades kui ka väikestes 

maakohtades.  

Õpetajad tõid välja, et neid rõõmustab õpilaste edu, kui nende silmad säravad ning nad on 

valmis koostööks. Rõõmu valmistavad ka õpilased, kes tahavad õppida ning pingutavad, nad 

on valmis ise tegema. Õpetajatele valmistavad rõõmu kordaläinud ettevõtmised, kontserdid, 

lõiminguprojektid. Vähetähtsad ei ole meeldivad suhted kolleegidega ning vabadus õpetada, 

koostöö.  

Paljud õpetajad tõid muredena välja õpetajate suure koormuse ning bürokraatia rohkuse. Ka 

alustaval õpetajal on raske ning noor õpetaja töötab tihti pere ja sõprade arvelt. Õpetajale 
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esitatavad nõuded on suured ning tihti tuleb olla lausa üliinimene. Ka valmistavad muret 

nõudvad lapsevanemad, kes teavad oma õigusi, kuid unustavad oma rolli lapsevanemana last 

toetada ja tema eest hoolitseda. Õpetamine on muutunud väljakutseks mitte ainealaselt, vaid 

õpetamisse mitte puutuvate faktorite (õpi- ja käitumisraskused, formaalsus) tõttu. Ka liigne 

nutiseadmete kasutamine on õpetajate arvates probleem.  

Kuid rõhutati, et rõõmu on ikka rohkem kui muret ning kindlasti tasub olla õpetaja. 

Vilistlasest õpetaja on huvitav olla ning tore on öelda, et kasvati õpetajaks just Haljala koolis. 
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4. Kokkuvõte 

Lasila Põhikooli õpilaste Karoliina Kask`i ja Kevin Kuusemäe uurimistööst  

RAKVERE VALLA AJALUGU, HUVITAVAD PAIGAD JA OBJEKTID  

Juhendaja: Eve Kangur 

2017. aasta sügisel toimunud haldusreformi tulemusena sai Eestimaa kaart halduspiiride osas 

uue ilme. Rakvere vald ühines Sõmeru vallaga, moodustades suurema pindala ja rahvaarvuga 

uue Rakvere valla. Eelnevast olenevalt tekkiski huvi ühinemiseelse Rakvere valla ajaloo 

vastu. 

Uurimistöö teoreetilise osa koostamist alustasime veebruaris. Mööda külasid sõitsime märtsis 

ja aprillis, jäädvustades huvitavaid paikasid fotodena. Põhitöö ajalooliste faktidega, nende 

ajalisse järjekorda panemine jäi ikkagi aprillikuusse.  

Uurimistöö koostamise käigus saime teadmisi erinevatel aegadel Eestimaal, sh Virumaal 

kehtinud administratiivsest jaotusest, Rakvere valla esimesena mainitud küla ajaloost, valla 

valitsemiskordadest ja vallamajas ametis olnud inimestest. Lisaks eelnevale teame nüüd, et 

tegutsetud on kolmes erinevas hoones, erinevatel aegadel on omavalitsus kandnud mitmeid 

nimesid ja on olnud üksjagu juhte, nii külanõukogu esimehi kui ka vallavanemaid.  

Kogesime, et meie endises Rakvere valla piirkonna külades on palju omanäolisi paikasid ja 

objekte, kõike me ei jõudnudki avastada.  

Uurimistöö jaoks materjali kogudes käisime ka Lääne-Viru Maa-arhiivis, kuid kahjuks 

ajavahemiku kohta, mille kohta meil oli andmeid vaja, me ei saanudki. Küll aga saime 

arhiivimaterjalidega töötamise kogemuse. Kindlasti oli omaette kogemuseks uurimistöö sisu 

täiendamine ja vormistamine läbi Google Drive`i keskkonna.  

Intervjuudes ning pereliikmetega arutledes esilekerkinud põnevate paikade külastamine ja 

fotodena jäädvustamine oli huvitav.    

Kõige raskemaks osaks selle uurimistöö koostamisel oli teoreetilises osas allikmaterjali 

kronoloogilisse järjestusse seadmine ja erinevatest allikatest pärit info tekstilõikudeks 

sidumine.  

Seda uurimistööd saaks jätkata, sest kõigist valla küladest ei jõudnudki me huvitavaid kohti 

paiku kindlaks teha ega külastada. Samuti võiks läbi viia intervjuusid enamate Rakvere valla 

piirkonnas elavate inimestega kui meie seda tegime.  
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5. Kokkuvõte 

Sõmeru Põhikooli õpilase Marin Inno uurimistööst  

 Sugupuu 

Juhendaja: Lea Salumets 

  
 

Alguses ei olnud ma oma uurimistööst väga vaimustuses, aga kui asi hakkas jumet võtma, 

kasvas mu uudishimu ja tahtmine seda tööd teha. 

Töö valmimisel tekkis palju probleeme. Alguses läks viltu see, et ma avastasin alles jaanuaris, 

et kui ma tahan sugulaste kohta täpsemat uurimust korraldada või nende kohta täpsemat infot 

saada, läheks sellega kauem aega kui 3 kuud, mis mul veel  olid jäänud. Õnneks sai see 

lahendatud. Muret tekitas veel see, et  olin lasknud oma tädil puu täiesti läbimõtlemata 

joonistada. Oleksin pidanud selle läbi mõtlema, et kuidas, kuhu ja kui palju oksi sellel puul 

peab olema, et oleks kõigile arusaadav, kes on kelle laps jne. Leidsin ka sellele probleemile 

lahenduse. 

See töö õpetas mulle palju. Eelkõige suguvõsauurimise meetoditest, aga ka ise raamatu 

koostamisest ja kujundamisest. Varasemalt polnud mul selliste asjadega mingit kokkupuudet 

olnud. 

Ma sain oma sugulaste kohta palju targemaks. Valmis ka raamat sugulastest ja sugupuu, mille 

nägemine valmistab nii mulle kui ka elusolevatele sugulastele rõõmu ning mis jäävad 

loodetavasti alles veel mitmeteks põlvedeks tulevastele generatsioonidele.   

Kokkuvõtteks ütlen, et ma olen väga rahul, et ma just sellise teema oma uurimistööks valisin. 

See protsess ei olnud kerge, nagu alguses arvasin, aga see-eest oli mul väga põnev sellega 

tegeleda ning lõppkokkuvõtteks valmisid otstarbekad ja produktiivsed asjad. 
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6. Kokkuvõte 

Maidla kooli õpilase  Anna Helena Heinmaa loovtööst  

 SUUREMAD TORMID 

Juhendajad: Heidi Pabor ja Urmas Välba 

Ma sain teada, et orkaan Irma oli küll kõige võimsam ja tugevaim torm nende kolme seas, 

kuid Eesti “sajandi torm” ja Tudu torm olid ka hästi võimsad. Kahjustused olid rängad 

mõlemal kolmel tormil. Kõige tihedamini käib orkaan üle Ameerika,  

Eestis on võimsaid torme vähe, sest meie asume ekvaatorist kaugemal ning mandrite ja mere 

vahel, kus ei teki piisavalt neid vajalikke komponente, mida orkaan tekkimiseks vajaks.  

Ma tahaksin kunagi ise kogeda midagi sellist, kuid ma ei sooviks, et minuga või kellegagi 

teisega midagi juhtuks.  
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7. Kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Leandre Langineni loovtööst  

 PEATUS TAMSALU 

Juhendajad: Maie Nõmmik Gert Uiboaed 

 

 

Tamsalu asula arenemisel on olulist rolli mänginud raudteeühendus. Raudtee kulgemine läbi 

Tamsalu küla oli eelduseks alevi tekkele ja linna arenemisele. Tänaseks päevaks on raudteel 

olemas tunnel, uus perroon ja uus rongiootepaviljon. Kõik teised varasemad jaamaga seotud 

hooned seisavad tühjalt ning suuremalt jaolt lagunenult.  

Raudtee areng Eestis algas 19.sajandi lõpul. Esialgu oli raudtee vajalik Tamsalule ja siinkandi 

mõisaomanikele selleks, et vedada esmajärjekorras lupja Tamsalust kubermangu ja keisririigi 

pealinna ning teisipidi vedada toorainet lubjatööstusele Tamsallu. Peale selle oli raudtee juba 

varakult vajalik ka inimestele, kes said liikuda (lubjatööstuse töölised Tamsallu ja 

tamsalulased mujale) ning kaubaveoks. See olulisus on säilinud tänaseni.  

Esialgu rajati Tamsallu laiarööpmeline raudtee. Esimene rong sõitis läbi Tamsalu                 

1876. aastal. Seejärel rajati kitsarööpmeline raudtee, mis valmis aastal 1920. Tamsalust sai 

seeläbi üks olulisi kauba- ja reisijate sõlmjaamu, mida kasutati kauba ümberlaadimiseks 

laiarööpmeliselt raudteelt kitsarööpmelisele raudteele ja teistpidi.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et püstitatud eesmärk sai saavutatud. Loovtöö tegemise käigus sain 

põhjalikumalt uurida, kuidas raudtee on Tamsallu jõudnud ja selle arengut mõjutanud.  

Kokkuvõttes võib öelda, et tänu raudteepeatuse rajamisele Tamsalu külla hakkas Tamsalu 

asula arenema, siia oli võimalik rajada uusi ettevõtteid (lubjatööstus jt), tulijuurde uusi 

inimesi, kuna oli tööd. 

Sain ka praktilise loovtöö vormistamise kogemuse. 

 

  

 
Tamsalu raudteejaama hoone. Ivar Leidus foto 



 51 

8. Kokkuvõte 

Lasila Põhikooli õpilase Urmet Vahtra uurimistööst 

 LASILA PÕHIKOOLI AABITSA MÄRKSÕNAD 

Juhendaja: Liis Otsus 

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli koostada Lasila Põhikooli aabitsa märksõnade loend.  

Aabitsa enda tegemine oleks olnud liiga mahukas. Samuti märksõnadega lausete ja jutukeste 

väljamõtlemine, märksõnadega piltide joonistamine ei oleks mahtunud ajakavasse. Küll aga 

võib keegi loovtööna koostada aabitsa piltide, lausete ja jutukestega.  

Tööd alustasin sellest, et tegin endale selgeks aabitsa mõiste. Uurisin, milliseid erinevaid 

aabitsaid on olemas. Vaatlesin natukene aabitsa ajalugu. Selgitasin välja, milliste aabitsatega 

alustasid kooliteed meie kooli õpetajad.   

Teises peatükis koostasin Lasila Põhikooliga seotud märksõnade loendi. Ideid sain õpilaste ja 

õpetajate poolt täidetud täheruudustikkudest. Kindlasti jäi mitmeid märksõnu välja, aga 

loodan, et kaardistasin siiski olulisemad. Juhendajaga koos otsustasime, et töösse paneme 

ainult kaks nime: Karl Ernst von Baer kui maailmakuulus loodusteadlane ning meil on koolis 

Baeri torn ja Maria Wunderlich, kes on kirjutanud meie kooli laulu. Jätsime aga välja 

koolijuhid, kes meil on olnud läbi aegade, samuti erinevad mõisaomanikud. Kuna meie kool 

asub mõisamajas, siis paljud märksõnad on seotud sellega. C, Ž ja Ö tähe alla ei saanud päris 

selle tähega algavat sõna, küll aga on see täht sees mõnes märksõnas. Z ja X jäid täielikult 

ilma märksõnata.   

Selle töö käigus õppisin paremini käsitsema arvutit ja koostama tulpdiagrammi. Koostasin 

küsimustiku õpetajatele ja tabelikujulise täheruudustiku. Sain palju uusi teadmisi Lasila 

Põhikoolist ja mõisast.   
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9. Kokkuvõte 

Lasila Põhikooli õpilase Jelizaveta Kravtšenko uurimistööst 

 Minu perekond 

Juhendaja: Tiina Rumm 

Uurimistöö koostamisel sain teada palju huvitavat informatsiooni oma esivanemate kohta.   

See, mis juhtus mu esivanematega on haruldane. Ema esivanemad on pärit Venemaalt, kuigi 

kandsid Eesti nimesid. Nad sattusid Eestisse teise maailmasõja ajal. Õnneks pääsesid nad 

Saksamaale saatmisest ja jäid Valgasse elama. Minu ema ja tema ema nimi on samuti 

Svetlana. Vanaema on sündinud Sillamäel. Aga tema vanemad on pärit Venemaalt ja mul on 

olemas selle kohta töö lisas kaart 

Mul oli huvitav teada saada, kes kus kohast on põrit ning millal nad Eestissde tulid. Samuti 

pakkusid mulle huvi vanad fotod, täpsemalt öeldes meeldis mulle võrrelda oma esivanemaid 

oma emaga välimuse poolest. 
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 10. Kokkuvõte 

Simuna Kooli õpilase Joel Henry Visnapuu uurimistööst 

  Perekonna Visnapuu ja perekond Ratasepa lugu 

Juhendaja: Siiri Kanarbik 

Uurimistöö jaoks aitas ema  kokku leppida intervjuusid. Ootasin põnevusega kohtumisi, 

uskusin, et saan teada midagi sellist, millest mul aimugi ei olnud. Veidi isegi kartsin, et kas 

saan vanemate inimeste jutust aru, sest elu on nii pöörase kiirusega arenenud, et minu kui 

nutiajastu poisile ei pruugi paljude sõnade tähendus isegi mõistetav olla. 

Oma perest loo kirjutamine võttis sel korral päris palju aega, aga oli väga huvitav, kohe väga. 

Kui oleks aega, küsitleks veel inimesi ja paneksin nende lood kirja (vist ikka trükiksin), ikka 

tulevaste põlvede jaoks, sest OMA LUGU tuleb teada ja on hea teada. 

Tööd kirjutades sain teada, et kui elu on antud, tuleb see elada väärikalt. 

Olen uhke oma lähedaste üle. 

 

  



 54 

11. Kokkuvõte 

Haljala Kooli õpilase Liisi Mülla uurimistööst 

  Otsides oma juuri. Minu isapoolse suguvõsa lugu 

Juhendaja: Reet Markin 

Haljala kooli poolt viiljakuulutatud konkursil ,Otsides oma juuri" otsustasin panna kirja oma 

isapoolse suguvõsa loo. 

Minu vanavanavanaisa Jakob Mülla tuli elama Karepale oma perega teadaolevalt I 895. 

aastal. Nad asusid elama Möldri talusse Selja jõe kaldal. Sellel ajal kuulusid maad Selja mõisa 

omandusse de Soucantonide aadlisuguvõsa kätte. Möldri talu on üks vanimaid talusid 

Karepal. Jakob Müllal tuli mõisnikult talu esialgu rentida,  sest Selja mõisnik Girard de 

Soucanton hakkas hiljem teistest mõisnikest talusid talurahvale müüma. Alguses oli talu 

segarendil, s.t et mõisas tuli käia ka tööpäevi tegemas, pärast oli talu ainult raharendil. Talu 

ostis välja 1933.aastal Eesti riigilt alles Jakobi poeg Eduard Voldemar. Tema oli 4-aastane kui 

pere Karepale elama tuli. Kohalike inimeste tegevusaladeks oli põlluharimine. karjakasvatus 

ja kalapüük. Asub ju Karepa mere ääres. Vanavanavanaisa Jakob abiellus Liisuga. Neil oli 

kaks last- Julius-Johannes ja Eduard Voldemar. Julius-Johannes teenis Vene tsaari 

ratsaarmees ja võttis hiljem osa Eesti Vabadussõjast. Ta oli soomusrongi komandör. Teenete 

eest Vabadussõjast sai ta Eesti Vabariigi poolt talukoha Selja külasse. Kui Eestisse tuli 

Nõukogude võim saadeti Julius Siberisse. Vaatamata kõigile raskustele tuli ta Siberist tagasi. 

Julius abiellus Johanna-Mariaga Ja neil o1i üks tütar Ella.  

Minu vanavanaisa Eduard-Voldemar, kes sai Möldri talu omanikuks, abiellus Alfieldiga. Neil 

oli 8 last, kellest 5 jäid elama: Elsi, Endel, Ulo, Urve ja minu vanaisa Ants. Pere 

ülalpidamiseks hariti põldu ja peeti erinevaid loomi (lehmad, lambad, hobused, kanad ja sead) 

Tööd tuli teha varavalgest hilisõhtuni, sest kõik eluks vajalik tuli oma majapidamisest. Merest 

ja Selja jõest sai püüda kala, mis tõi lisatoidu lauale. Käidi ka Rakvere linnas turul oma 

talusaadusi müümas, et saada raha ja osta teisi vajalikke kaupu nagu tööriistu, suhkrut, soola, 

lambiõli ja riiet.  

1938.aastal ehitasid Karepa küla elanikud talgute korras Karepa rahvamaja. Rahvamaja oli 

tegelikult endine Rutja supelhoone, mis võeti koost lahti ja toimetati Karepale ning pandi seal 

uuesti kokku. Nii minu vanavanaisa Eduard ja tema vend Julius võtsid aktiivselt osa Karepa 

küla seltsitegevusest. Nad on mõlemad olnud ka Selja laulu ja mänguseltsi juhatuse liikmed ja 

seltsi esimehed.  
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Minu vanaisa Ants on sündinud Karepal Möldri talus. Ta käis alguses Karepa algkoolis ja 

pärast Malla koolis. Vanaisa teenis sõjaväes 3 aastat ja peale seda töötas kolhoosis. Vanaisa 

abiellus minu vanaema Vandaga. Nad asusid elama Karepale ja elasid ühes majas koos 

vanaisa vanematega. Hiljem ehitati uus elumaja. Perre sündis 6 last: Juta, Aide, Andres, minu 

isa Priidu, Saima ja Indrek. Selle aja lastel tuli aidata vanemaid talutöödes. Tuli käia karjas, 

heinatöödel, rohida aias ja põllul, teha küttepuid. Lapsed käisid bussiga Kunda koolis. Sellel 

ajal oli Karepa koo1 juba kinni pandud.  

Karepa on rannaküla ja ajast aega olnud suvituskohaks. Rannarahvas üüris välja tube 

suvitajatele. Enamus suvitajaid oli Moskva ja Peterburi inimesed, kes tahtsid suvitada kaunis 

Karepa külas.  

Ka minu vanavanaisa võttis suveks suvitama tuntud kunstniku Valli Lember-Bogatkina pere.  

Kui minu vanaisa Ants abiellus, jäi maja kitsaks. et suvitajaid pidada ja vanavanaisa 

soovitusel ehitas Bogatkinite pere endale suvemaja naaberkrundile, kus oli lagunenud ja 

mahajäetud maja. Valli Lember-Bogatkina on rnaalinud minu suguvõsa, ta on maalinud ka 

mind ja mu venda. Valli lapsed koos oma peredega on siiani meie naabrid.  

Mina olen Karepal isapoolse suguvõsa viies põlvkond. 
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12. Kokkuvõte 

Kohtla-Nõmme Kooli õpilase Ilja Nurligajanovi uurimistööst 

 Kohtla-Nõmme Kooli endised koolijuhid ja direktorid 

Juhendaja: Tiina Grauberg 

Kohtla-Nõmme Kool on Ida-Virumaa üks vanemaid koole, mis tähistab tänavu                    

230. aastapäeva. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli tutvustada Kohtla-Nõmme Kooli endisi koolijuhte ja 

direktoreid. Uurimistöös on ära toodud kõigi 32 koolijuhi nimed, periood, mil nad koolis 

töötasid ja fakte, mida oli võimalik nende kohta leida. Tööks vajalik materjal leiti Eesti 

Riiklikust Arhiivist ja kooli muuseumis olevatest mappidest. Selle töö kirjutamise juures on 

veel kasutatud endiste ajalooõpetajate Vallo Reimaa ja Laine Toomsalu ning juhendaja Tiina 

Grauberg poolt koostatud materjale. 

Töö kirjutamisel puututi kokku erinevate raskustega. Paljude koolijuhtide kohta oli väga raske 

lisaks nimele ja töötamise perioodile veel midagi iseloomulikku leida. Samas oli direktoreid, 

keda mäletasid veel praegused õpetajad, kes sellel ajal ise koolis õpilasena viibisid või 

õpetajatena töötasid. 

Töö koostaja tänab kõiki õpetajaid ja kooli töötajaid, kes oma mälestustega töö kirjutamisele 

kaasa aitasid. Töö koostaja loodab, et tema poolt kokku pandud materjal pakub huvi nii 

kooliõpilastele kui lihtsalt ajaloohuvilistele Kohtla-Nõmme Koolis. 
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13. Kokkuvõte 

Kohtla-Nõmme Kooli õpilase Birgit Carol Poomi esseest 

 OTSIDES OMA JUURI 

Juhendaja: Tiina Grauberg 

Kirjutan oma toreda vanavanaema Helgi meenutuste põhjal oma perekonna tegemistest siin 

Virumaal. 

Juba nii väikesest peale, kui ma üldse mäletan, oli vanaema mul ääretult tore. Kõiki tegemisi 

ja mänge, mida me temaga mängisime, ei jõuagi meenutada.  

Eriti meeldis mulle kuulata lookesi tema lapsepõlvest, vana-vana-vanaisadest ja vana-

vanavanaemadest. Ega neis lugudes ei pruukinudki kõik puhas tõde olla ja ega see ei olnudki 

oluline, sest vanasti ei pandud kuskile midagi kirja ja lood räägiti suures pereringis pimedatel 

talveõhtutel vanematelt noorematele edasi. Nii sain ka mina oma osa. 

Mul on hea meel, et sain temaga nii palju aega koos veeta. 
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14. Kokkuvõte 

Kohtla-Nõmme Kooli õpilase Nikita Lupanovi praktilisest tööst 

 OTSIDES OMA JUURI 

Juhendaja: Tiina Grauberg 

 

Ema vanema juured on  pärit Venemaalt. Täpsemalt Tveri oblasti Olenino linnast.             

1973. aastal tulid nad Eestisse tööle lämmastikuväetise tehasesse komsomoli lähetuskirjaga. 

See tähendab seda, et siin on elatud juba 45 aastat. Alguses elas pere ühiselamus, siis           

1975. aastal kolisid ühetoalise korterisse ja 1985. aastal juba kolmetoalise korterisse, kus 

elavad tänase päevani. Vanaema töötas alguses lasteaias Tipa-Tapa kasvatajana, seejärel              

22 aastat põlevkivikombinaadis. Alates 2000. aastast on vanaema pensionil. 

Vanaisa sündis Eestis Jaama külas peale II maailmasõda. Tema vanemad olid pärit Eestist.  

Vanaisa elas oma terve elu Ida-Eestis. Lapsepõlv möödus maal, kus tehti väga palju 

igasuguseid põllumajandustööd. Nendel aastatel ei olnud elektrit, kodutööd tehti küünla 

valgusel.  

Isa vanemad hoidsid hobust, lehma, kanu, sigu ja muid loomi. Kogu toit oli enda oma, isegi 

leiba küpsetati ise.  

Käidi palju metsas marju ja seeni korjamas. Samuti kalastamine oli ka väga tahtis. Vanaisa 

töötas ehitustel, Aidu karjääris ja tegi erinevaid plekktöid. Alates 2008. aastast on ka tema 

pensionil. 

Vanavanemad elavad Kohtla-Järvel. Vanaemal on hobiks aed, kus ta kasvatab marju, 

puuvilju, tomateid, kartuleid ja muud. Mõlemale meeldib reisida. 
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15. Kokkuvõte 

Kohtla-Nõmme Kooli õpilaste Kelin Andrei ja Karoli Andrei uurimistööst 

 OTSIDES OMA JUURI 

Juhendaja: Tiina Grauberg 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ja kirjutada oma pere lugu.  

Käesoleva töö autorid  uurisid oma emapoolseid  esivanemaid, et teada saada, kuidas  ja millal 

Elmide pere Virumaale elama asus.  

Selle töö kirjutamise juures on kasutatud vanavanemate meenutusi oma esivanematest. Seega 

peaks see töö huvi pakkuma nii Elmide suguvõsale kui teistele ajaloohuvilistele. 
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16. Kokkuvõte 

Kohtla-Järve Maleva Põhikool õpilaste Aljona Pomogaiba, Julia Semernja ja           

Jelizaveta Kits`e uurimistööst 

Ida-Virumaa legendid (töö vene keeles, kokkuvõte eesti keeles) 

Juhendaja: Julia Smirnova   

 

Legendid on ajaloo allikad, mis aitavad teistmoodi vaadata meie piirkonna tavalise elu ning 

tuttavate kohtade peale. Legendidest saame teada näiteks geograafiliste nimetuste tekkimise 

põhjustest.  

Meie piirkonna kultuurset mitmekesisust saab näha lugedes Ida-Virumaa legende.  

Uurimistöö eesmärgid:  

 Toetudes kodumaa legendidele, uurida Ida-Virumaa ajalugu, kultuuri ja elanike 

mentaliteeti.  

Ülesanded:  

 Koguda ja üldistada Ida-Virumaa erinevate perioodide legendid.  

 Analüüsida legendide ja ajalooliste sündmuste seosed. 

 Läbi viia legendide õppimise tunnid meie kooli algklasside õpilastele.  

Aktuaalsus:  

 Praegu legendid on väga populaarsed, sest inimesed said aru, et see on suurepärane ja 

ebatavaline viis ajaloo õppimiseks.   

 Noortele inimestele - see pole ainult faktilise materjali meeldejätmise meetod , vaid ka 

võimalus järelduste tegemise õppimiseks  ning ajalooliste sündmuste vaheliste seoste 

leidmiseks.  

Hüpotees:  

 Ida-Virumaa legendide uurimine laiendab silmaringi kodumaast  

Meetodid:  

 Maleva Põhikooli õpilaste küsitlus  

Uurimismeetodid:  

 Arhiivmaterjalide uurimine (dokumendid, fotod)  

 Monumentide ja muuseumite külastamine  

 Ida-Virumaa kaasaegse jutuvestjaga kohtumine  
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Järeldused:  

 Ida- Virumaa legendid on mitmekesised: alates eelajaloolisest perioodist kuni 

praeguse ajani, talupoegadest paleede ehitamiseni.  

 Legendide abil Ida- Viruma elanik saab teistmoodi vaadata ajaloo ja kultuuri peale, 

hakkab rohkem väärtustama oma piirkonna rikkust ja omapärasust.  

 Tekib uhkuse tunne kodumaa ja elanike  pärast.  

 Me saime aru, et meie kodumaa- on üks neist iidsetest ja huvitavatest kohtadest  

Eestis. 
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17. Kokkuvõte 

Kohtla-Järve Maleva Põhikool õpilaste Ivan Vikulini ja Gert Saija praktilisest tööst 

Tunne riigikaitse ajalugu (töö vene keeles, kokkuvõte eesti keeles) 

Juhendaja: Julia Smirnova   

 

Sõjalise ajaloo uurimine oma kodumaast on vaja selleks, et teada saada erinevate sündmuste 

põhjusi, mis sellel territooriumil tekkisid. See aitab piirkonna elanike kultuurilist identiteeti 

kujundada. Tänu Ida-Virumaa ajaloo uurimisele me mõistame piirkonna arengu perspektiivi.  

Kõige tähtsam on see, et me peame hästi minevikku uurima, aga selleks on vaja selle 

mineviku vigade välistamine.   

Uurimistöö eemärk:  

 20. sajandi Ida-Virumaa sõjategevuse uurimine ja süstematiseerimine  

Eesmärgid:  

 Ida-Virumaa ausammaste uurimine, mis on seotud 20. sajandi sõjaliste sündmustega - 

Interaktiivse kaardi loomine, kus on märgitud sõjalise ajaloo monumendid  

Aktuaalsus:  

 20. sajandil Eesti elanikud otseselt osalesid sajandi kahes suurimates sõdades. 

 Sõjalised sündmused kajastusid kultuuris, majanduses ning inimestevaheliste suhetes. 

 Selleks, et mõista meie piirkondade keerukaid ja vastuolulisi küsimusi, on vaja teada 

nende aastate sündmustest.   

Probleemi kirjeldamine:   

 Kas Ida-Virumaa  on maakond, mille arendamisele Teise maailmasõja mõju oli kõige 

suurem?   

Uurimismeetodid:  

 Arhiivimaterjalide (dokumentide, fotode) uurimine 

 Ausammaste ja muuseumide külastamine 

 Intervjuu sündmuste tunnistajatega 

 Ida-Virumaa ajaloole sõjaliste sündmuste mõju uurimine meedias ning avalike 

tegelastega kohtumised   
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Järeldused:  

 Kõik 20. sajandi sõjad olid tõsised katsed Ida-Virumaa jaoks.  

 Just Teine maailmasõda tõi enamiku muutuste demograafias, elanike mentaliteedis, 

piirkonna majanduslikus ja poliitilises arengus kaasa.  

 Teise maailmasõja tagajärjed kajastuvad ka tänapäeva maakonna elus. Kuid me saame 

aru, et Vabadussõda on väga tähtis samuti  

https://drive.google.com/open?id=1U4qdNpMVeNEh4wBzoVgyTIA8SdHlgtqE&usp=sharing  
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itte tunda oma kodukohta  

on näotu ja häbiväärne, 

 seda aga põhjalikult tundma õppida ja uurida 

on samavõrd kiiduväärne kui ka austav. 
 

                                                                                                              Johannes Claudius Rising 
 

 

 

 

 

Foto: Eve Kangur`i erakogu 


