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2020.aastal toimus juba neljas ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonkurss. 

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja 

esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise 

järjepidevus maakonna haridusasutustes, samuti tihendada koostööd kahe maakonna vahel. 

Vaatamata eriolukorrale esitati  õpilaste töid kodu-uurimiskonkursile 13 Virumaa koolist, kokku 

35 tööd. Osalevate koolide arv on küll mõne võrra väiksem eelmistest aastatest, kuid õpilaste 

arv on kasvanud tänu ühistöödele. Tänavu oli eelmistest aastatest suurem gümnaasiumidest 

osalejate arv 20 tööga, neist kahte tööd ei esitleta kogumikus. Lisandusid kaks gümnaasiumi. 

Meeldiva üllatuse tegi Väike-Maarja gümnaasium, kus on ligi 50 aastat tegeletud kodu-

uurimistöödega, kuid vahepeal oli päris pikk paus maakondlikel konkurssidel osalemises, 

edukalt on esinetud muudel konkurssidel. Seekord on töid ka Tapa gümnaasiumiõpilastelt. Tore 

on, et lisandus ka uusi juhendajaid (Kristi Põdra Väike-Maarjast, Indrek Niibo ja Mikk 

Maasikrand Tapalt).  

Juba teist aastat osalevad Narva Keeltelütseumi õpilased, taas filmiga, seekord drooni abil 

tehtuna. Uusi ja  noori juhendajaid on visalt juurde tulemas, vaatamata sellele, et isegi 

traditsiooniliste uurimistööde kõrvale on tulnud uute teemadega ja digilahendustega uurivaid 

loovtöid. Ootused on siiski suuremad, et noored enam leiaksid uusi vorme, kuidas talletada 

oma kodulugu.  

Oluliselt on laienenud tööde temaatika - kodukoha oluliste isikute elulood, kodumaja, -paiga ja 

kooli ajaloost, aga ka muudel teemadel, näiteks gümnaasiumiõpilastelt plakati- ja 

tänavareklaamid tänavapildis, puuetega inimeste toimetulek vallas, õpilaste teadlikkus 

vaktsineerimisest ja vaktsiinidest, vetenimed keeles ja meeles, Läsna teater, mälestused Balti 

ketist, missioonisõduritest, tammikus tegutsevatest lülijalgsetest jm. 

Traditsiooniliselt on esitanud oma õpilaste töid Külli Heinla Haljala koolist, Liivi Heinla ja Evelin 

Tiiter ja Anneli Raud Kadrina keskkoolist, Maie Nõmmik Tamsalu ja Vinni-Pajusti  

gümnaasiumist, Tiina Rumm ja Eve Kangur Lasila koolist, Heli Kirsi Rakvere gümnaasiumist, Elle 

Kivisoo Tapa gümnaasiumist ja Tiina Grauberg Kohtla-Nõmme koolist. Tänavu on ka õpetaja 

Siret Punga õpilastelt mitu tööd Kadrina keskkoolist, Kristi Põdra õpilastelt Väike-Maarja 

gümnaasiumist ja Mikk Maasikranna õpilastelt Tapa gümnaasiumist. Teist aastat osalevad ka 

Rakvere eragümnaasiumi õpilased Sven Valleri juhendamisel. 

Tänu algklasside õpilastele on rohkesti ka loovtöid, mahukaim Tapa gümnaasiumis Elle Kivisoo 

pärandivaderitelt linna akende kohta.  

Lisaks konkursile kogus instituut ka õpilastelt lugusid “Meie lood“. Toredad tööd laekusid 

Rakvere gümnaasiumist õpetajate Inge Korka ja Marina Liikeri õpilastelt ning Kadrina 

keskkoolist Ebe Abneri õpilaselt. Teemad on omapärased, peale kodukoha ja vanavanemate 
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lugude on uudseid teemasid: vanaema Facebook, elektroonika ja nutiseadmed vanal ajal, 

raamatud ja mängud, mujalt Virumaale tulnute lugusid.  

Algklasside õpilaste aktiivsus annab lootust, et ka tulevikus saab olema Virumaalt loov- ja 

uurimistöid, mida avalikkusele tutvustada.  

Häid ideid ja uurimishuvilisi õpilasi ka edaspidiseks teile. Tänuväärt on ka teie tegevus  

lapsevanemate ja kohalike kodu-uurijate kaasamisel kaasjuhendajatena. 

Aitäh, noored uurijad ja õpetajad-juhendajad. Edu teile ka teistel koduloolistel konkurssidel.  

Käesolev kogumik koondab enamiku õpilastööde kokkuvõtteid, et jäädvustada ja tutvustada 

noorte uurimistöid. Töödega saab tutvuda SA Virumaa Muuseumid arhiivis või konkursil 

osalenud koolis. 

Aitäh ka Eve Kangurile, kes pani kogumiku kokku ja kujundas. 

Täname ka meie koostööpartnereid - SA Virumaa Muuseumid, Väike-Maarja Muuseumi, Iisaku 

Kihelkonna Muuseumi, Ida-Viru ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu konkursi läbiviimise eest. 

Loodame, et jätkub tahet ja jaksu ka järgmisteks konkurssideks.  

 

 

Ootame töid järgmisele viiendale ühiskonkursile 2021. aastal. 

 

Marge Lepik 

Viru Instituudi projektijuht 
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1. kokkuvõte 

Rakvere Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Elisabeth Põllu uurimistööst 

PALVEMAJAMÄE LINNAOSA TÄHTSUS RAKVERE LINNA AJALOOS  

JA MEIE PERE ELUS 

Juhendaja: Heli Kirsi 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Sada aastat Eesti riiki“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, 6. 

koht ja rahaline preemia. 

Uurimise käigus selgus, et Tõusu (Palvemaja) tänaval on huvitav ajalugu, siin leidub 

mitmesugust, eri aegadest pärit hoonestust ja siin on elanud paljud nimekad 

inimesed - poliitikud ja omavalitsusjuhid, kirjanikud ja ajakirjanikud, teadlased, 

arhitektid-ehitusmeistrid, näitlejad ja teised. Linna ja linnarahva heaks on töötanud 

siin elanud ametnikud, möldrid, käsitöölised, kaupmehed.  

Tõusu (Palvemaja) tänaval on elanud maavanem Mihkel Juhkam, linnapea Oskar 

Kalmisto, arhitekt Ferdinand Adoff, aja- ja näitekirjanik Evald Tammlaan, ärkamisaja 

kirjamees Peeter Jakobson jt. Rakvere linna elus on silma paistnud siinsed 

kaupmehed ja käsitöölised. Eesti vabaduse eest võidelnuist on töös juttu ühest 

gümnasistist ja kahest Vabadussõjas osalenust.  

Palvemajamäel on tegutsenud vennastekoguduse palvemaja, kõrts, suveaed, kaks 

tuuleveskit. Ainus kauplus asus Pika tn nurgal. Oluline on Palvemajamägi olnud 

sportlaste jaoks. Siit alustati suusavõistlusi, siin oli sõja ajal suusahüppetorn ja alles 

hiljaaegu said siin suveti, linnapäevade ajal, jõudu proovida lapsed oma 

isevalmistatud sõiduriistadega mäest alla kihutades. See oli populaarne 

seebikarbiralli. Iga päev liigub Tõusu tänavat pidi tammikusse hulgaliselt jooksjaid ja 

kepikõndijaid. 

Töö käigus sain kogemuse erinevate allikmaterjalide läbitöötamises, olulise 

väljatoomises ja järelduste ning kokkuvõtete tegemises. Ühtlasi tekitas uurimistöö 

senisest enam huvi meie linna ajaloo ning siin elanud inimeste elu ja tegevuse 

vastu. 
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2. kokkuvõte 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Karl Kevin Ritsosoni uurimistööst 

PAJUSTI KUJUNEMINE JA ARENG NING SEDA MÕJUTANUD SÜNDMUSED  

15. SAJANDIST KUNI EESTI TAASISESEISVUMISENI 

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Uurimistöö teemal „Pajusti kujunemine ja areng ning seda mõjutanud sündmused 

15. sajandist kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni“ koosneb neljast peatükist, 

mis on omakorda jaotatud alapeatükkideks. Uurimistöö lõpus on 19 lisa. Lisades on 

Vinni mõisa külade talupoegadele pandud perekonnanimed, kaitse alla võetud Vinni 

tammiku territooriumi kirjeldus ja kaart, samuti E. Molotoki uurimistöö raames 

koostatud Pajusti talude loend ja skeem talude paiknemise kohta. Lisas on ka 

fotosid Pajusti ja Pajustis olnud kooli kohta.  

Pajusti nime on kirjalikus allikas 15. sajandi algul märgitud mõisa nimena. Pajusti 

küla on esmakordselt mainitud 1531. aastal. Pajusti varasemast ajaloost 15.-17. 

sajandini õnnestus konkreetseid fakte antud töö raames vähe leida. 18.-19. 

sajandist oli võimalik andmeid saada adramaa- ja hingerevisjonidest, Vinni 

vallavalitsuse ja volikogu protokollidest. 20. sajandi sündmustest on andmeid 

ajakirjanduses jt allikates. Selles osas on võimalik tööd jätkata, sest allikaid on 

kindlasti rohkem.  

Pajusti küla areng hoogustus 19. sajandi lõpust alates, kui talusid hakati päriseks 

ostma. Külaelu oli nii majanduslikus kui seltsi- ja kultuurielu mõttes elav Eesti 

Vabariigi ajal. Sõdade aeg ja Nõukogude okupatsiooni algus tõi tagasilööke. 1960. 

aastatel Vilde kolhoosi esimehe August Lepasaare juhtimisel muutus Pajusti jõuka 

majandi administratiiv- ja kultuurikeskuseks. Nagu Eesti Vabariigi ajalgi püsis 

inimeste huvi kirjanduse vastu. E. Vilde 100 sünniaastapäeva tähistamise ajal pandi 

alus E. Vilde nimelisele kirjanduspreemiale. Pajustisse ehitati uusi elamuid ja 

tootmishooneid.  

Eesti taasiseseisvumise järel on maad ja varad endistele omanikele tagastatud. 

Pajustis tegutsevad mitmed eraettevõtted. Pajusti on jäänud Eesti ühe suurema – 

Vinni valla keskuseks. See on asula eelneva arengu loogiline jätk. 
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3. kokkuvõte 

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Kaspar Laulu uurimistööst 

AINO ZIMMERMANN JA TEMA KODUTALU – KOOLI TALU 20. SAJANDIL JA 

21. SAJANDI ALGUL 

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Antud uurimistöös on antud ülevaade Aino Zimmermanni elust ja tema kodutalust – 

Kooli talust 20. sajandil ja 21. sajandi alguses. Talu asub Süvalepa külas Palamuse 

vallas.  

Uurimistöö on jaotatud kolmeks peatükiks kronoloogilisest printsiibist lähtudes. 

Peatükid on jaotatud alapeatükkideks. Töö lõpus on 19 lisa, mis sisaldavad fotosid, 

mis pärinevad enamasti Aino Zimmermanni koduarhiivist.  

Uurimistöös on välja selgitatud Aino Zimmermanni vanaisa ja vanaema päritolu, 

nende lapsed, kelle hulgas oli ka Aino ema Alma. Lühidalt on juttu Maardla 

koolimajast, kus käis Aino ema, natuke pikemalt Palamuse 6-klassilisest Algkoolist, 

mille lõpetas Aino. Kooli talu, mille 1906. aastal ostis Aino vanaisa Hendrik Rükkel, 

oli Eesti Vabariigi ajal ligi 50 ha suurune suhteliselt jõukas talu. Seal elasid Aino 

vanaisa ja vanaema, Aino ema ja isa, samuti Aino kaks onu – Hugo ja Julius. Hugo 

arreteeriti esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal ja suri Siberis vangilaagris  

1942. aastal. Julius aga hukati punaste poolt 1941. aasta juulis sõja alguses Tartu 

vanglas.  

1944. aasta sügisel alanud uus Nõukogude okupatsiooni aeg, mis tõi kaasa teise 

massiküüditamise ja kolhooside loomise, tegi lõpu Kooli talule. Pere kasutada jäid 

vaid taluhooned, muu vara läks kolhoosile. Samas oli see Aino jaoks oma pere 

loomise ja laste kasvatamise aeg. Suurema osa elust töötas Aino siis rahvamaja 

juhatajana. 

Taas iseseisvas Eestis anti omandireformiga Ainole endised talumaad tagasi, kuid 

talle endale jäi lõpuks paar hektarit maad ja taluhooned, mis praeguseks on 

lagunenud, välja arvatud elumaja.  

Uurimistöö allikatena on kasutatud Aino Zimmermanniga tehtud intervjuusid, 

digitaliseeritud arhiiviallikaid, ajakirjandusest ja internetist leitud materjale. 
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4. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Krislin Kruusa uurimistööst 

ALAR KOTLI JA TEMA POOLT PROJEKTEERITUD TAPA GÜMNAASIUMI 

ENDINE KOOLIHOONE 

Juhendaja: Mikk Maasikrand 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel“ Vabadus“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, EAÜSi tänukiri. 

Käesoleva uurimustöö laiemaks valdkonnaks on Alar Kotli elulugu, keskendudes 

ühele tema projektidest: Tapa Gümnaasiumile. Eesmärgiks on analüüsida Tapa 

Gümnaasiumi arengut ning tuua välja ka teine A. Kotli projekt võrdlusena. Teisi 

sarnaseid töid sellel teemal koostatud ei ole, mis teeb uurimuse ainulaadseks.  

Uurimustöö esimeses peatükis on Alar Kotli eluloo all käsitletud perioodi 

lapsepõlvest töökäiguni, mis annab ülevaate arhitekti elust ning juhatab sisse 

arhitektuurilise temaatika. Elulugu annab aimu selle ajastu elust ja olust ning kuidas 

laste haridustee tollel ajal välja nägi. Kuna töös on keskendutud Tapa 

Gümnaasiumile, ei ole lisatud täiendavat informatsiooni arhitekti loomingust pärit 

teistest töödest.  

Arhitekti lapsepõlv kujunes helges vanematekodus. Alghariduse sai Kotli samuti 

kodust, kus õpetajateks olid tema köstrist isale lisaks peres kostil olevad 

koduõpetajad. A. Kotli pärinemine köstri perekonnast on eesti vanemale 

intelligentsile üsna iseloomulik. Olid ju edasipüüdlikumad ja paremale järjele 

jõudnud eestlased - köstrid, mõisavalitsejad, kõrtsmikud jt., need, kes kasvatasid 

oma lastes suuremat haridus nõudlikkust ja võimaldasid selle elluviimist.  

Oma kooliteed päriskoolis alustas Kotli Rakveres 1915. aastal. 1922. aastal 

gümnaasiumi lõpetades unistas A. Kotli skulptuuri õppimisest, kuid tugeva 

autoriteediga isa oli vastu ning tal ei jäänud muud üle kui minna kompromissile ja 

otsustada arhitekti ameti kasuks, mis perspektiivikatest elukutsetest tundus 

kunstilähedasem. Järgnevalt kirjeldatakse ülikooli valikut ning lõpuks jõutakse 

järjega ülikoolist lõpparve saamiseni. A. Kotli teenis hiljem ülikooli lõpetanuna  

1929-1930.a. sundaega kaitseväes.  
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A. Kotli töökäik sai alguse Eesti arhitektuuri tulekuga 1920.-30. aastate vahetusel. 

Selles peatükis näeme arhitekti tööstaatust, mis algas riigiasutustes. Sellele 

järgnevalt on näha 21 arhitekti ametikoha arengud ja tõusud ning ka muutused 

töökohtades. Lisaks kogu oma jäägitu erialase pühendumise kõrvalt näeme A. Kotlit 

kui tõsist perekonnainimest. Alar Kotli tegevusest arhitektina antakse uurimustöös 

täpsem ülevaade teises peatükis käsitletavast kahest koolihoonest: Tapa 

Gümnaasiumist ja Rakvere Gümnaasiumist.  

Peatüki laiemaks pealkirjaks oli Tapa Keskkooli hoone ning selle all on käsitletud 

kahe koolihoone kirjeldust erinevates aspektides ja võrdlustes. Laiemalt juhatatakse 

teine peatükk sisse Tapa Keskkooli vajalikkuse ning ajaloolise küljega. Tapa 

Keskkooli kohal käis juba pikemat aega peavarjuta jäämise hädaoht. Tollel ajal asus 

kool raudteevalitsuse majas. 1931. a. kevadel hakkas lõppema rendileping ja 

raudteevalitsusel oli kavatsus maja lammutada. Uue maja ehitamine keskkoolile 

käis Tapa linnal üle jõu, mistõttu otsuse langetamine ka pidevalt edasi lükkus. 

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas koolimaja ehitus siiski aset leidis ning mille toetusel 

see kõik valmis sai.  

Esimeses alapeatükis kirjeldatakse Tapa Keskkooli täpsemalt. Tapa koolihoone oli 

lisaks kujunenud ka Rakvere Gümnaasiumi lähedaseks partneriks 1936. a. esimesel 

poolel, mistõttu tuuakse võrdluseks just seda kooli. Välja on toodud Alar Kotli 

erinevad lähenemised nii välisfassaadile kui ka siseinterjöörile, mis järgnevate 

peatükkide võrdluses hulgaliselt abiks olid. 

 Teine alapeatükk koosneb Rakvere Gümnaasiumi kirjeldusest, et anda ülevaade 

sellele järgnevaks võrdlusaspektiks Tapa Keskkooliga. Kuigi puhas funktsionalism 

polnud A. Kotli pärisosa ja enamik tema selles laadis töid ei tõuse kohalikus 

kontekstis esile või saavad väärtuslikuks tagantjärele autori nime tõttu, andis ta ühe 

väljapaistva tippteose, mis kindlalt kuulub eesti funktsionalismi paremikku. Kuna 

Kotli on Rakvere Gümnaasiumi ka ise oma haridusteekonnal lõpetanud, on 

koolihoone kaasamine uurimusel ka selles kontekstis oluline.  

Kirjeldustele järgnev võrdlev alapeatükk keskendub Tapa Keskkooli ning Rakvere 

Gümnaasiumi võrdlusele. Koolimajad, mis asuvad üksteisest kõigest kahekümne 

kilomeetri kaugusel on mõlemad arhitekt Alar Kotli poolt projekteeritud ning temale 

22 omane stiil peegeldab nende majade sarnasuses. Võrdlus on koostatud 

arvestades ajaloolist materjali ning uurides mõlema koolimaja projektijooniseid kui 



 
15 

ka fotosid lähema pilguga. Kuna teise peatüki laiemaks teemaks oli Tapa Keskkool 

hoone, on viimases alapeatükis võrreldud kunagist koolihoonet tänapäevase Tapa 

Vene Põhikooliga. Tapa Keskkool, mis valmis 1939. aastal on viimase 80 aasta 

jooksul teinud mitmeid muutusi nii väliselt kui ka siseselt. Mida rohkem aeg edasi, 

seda enam kaob hoonele iseäralik algne ilme, kuid on näha, et siiski püütakse 

säilitada vähim, milleks on välisfassaad. On hea, et tänaseni on säilitatud maja algne 

välisfassaad ning Kotli käekiri pole kadunud.  

Uurimustöö laiemaks eesmärgiks oli võrrelda Tapa Gümnaasiumi endist hoonet 

erinevates aspektides, kuid selleni jõudmiseks oli vajalik uurida arhitektuurilist 

temaatikat. Baasteadmiste saamiseks ja arhitektuuri ning elulooga kurssi viimiseks 

on kasutatud enamasti Mart Kalmu monograafiat. Sellele tulenevalt oli uurimustöö 

kitsamaks eesmärgiks saada elulooline ülevaade Alar Kotlist ning kuidas tema tee 

arhitektiks saamiseni kujunes. 
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5. kokkuvõte 

Rakvere Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Krete Kruusmaa uurimistööst 

EESTI OKUPEERIMISEST TINGITUD SÜNDMUSTE MÕJU EESTI MEESTE 

ELUSAATUSELE KARL MANDRE JA OLEV TURU ELULUGUDE NÄITEL 

Juhendaja: Heli Kirsi 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Vabadus“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, 

raamatupreemia,  Eesti Mälu Instituudi eripreemia. 

Valmis analüüsiv ülevaade eesti meeste elusaatusest Eesti okupeerimisest tingitud 

sündmuste mõjul Karl Mandre ja Olev Turu elulugude näitel. Uurimise käigus selgus 

väga palju põnevat materjali, millest meie suguvõsa on juba pikka aega olnud 

huvitatud. Toimikute uurimisel saime täpse ülevaate Karl Mandre ja Olev Turu 

raskematest eluaastatest. Uurides selgus, et Karl Mandre osales Omakaitse 

organisatsiooni tegevuses ja valvas paari sõjalist objekti. Tema peale kaebas naaber 

Harald Täheste, kes ise samuti antud organisatsioonis osales. Karl Mandre viidi 

Tallinna vanglasse, kus toimus sõjatribunal. Seal määrati talle karistuseks 25+5 

aastat Mordva vangilaagris. Võib öelda, et Karl Mandre jäi ilma kõigest: oma 

perekonnast, vabadusest, tema perelt võeti ära kodu ja kogu vara ning tütar visati 

ülikooli kolmandalt kursuselt välja. Karl Mandre suri kaks aastat hiljem vangilaagris 

ning Eesti mulda teda ei maetudki. Mehe viimaseks puhkepaigaks on nimetu kalm 

kaugel Mordvas. Olev Turu ei rääkinud oma eluajal metsavenna-aastatest ega Siberi 

aegadest üldse. Küllap ei tahtnud ta neid aegu meenutada. Olev Turu viibis metsas 

seitse aastat, mille üleelamiseks nägi ta palju vaeva. Ajad olid karmid: toidu 

hankimiseks oli tarvis röövida nii kolhoosi kui ka eraisikute vara, elutingimused 

polnud head ning ühe intsidendi käigus haavas Olev Turu Karl Martsoni. Ta pidi 

tegema valiku, kas viia mees haiglasse ja selle käigus ennast võimude kätte anda või 

ta tappa. Kuna tegemist oli ajaga, mil pidi mõtlema pigem enda kui teiste peale, 

otsustas Olev teise variandi kasuks. Mees arreteeriti 1957. aasta mais oma tuttava 

Linda Krulehti juures, kes Olevit abistas. Nagu ka Karl Mandret, süüdistati Olev Turu 

kodumaa reetmises ning määrati karistuseks 25+5 Mordva vangilaagris. Noor mees 

jäi ilma oma elu parimatest aastatest ja vabadusest. Erinevalt Karl Mandrest, naasis 

Olev Turu vangilaagrist kodumaale, kus jätkas oma poolelijäänud elu. Töö käigus 

sain kogemuse erinevate allikmaterjalide läbitöötamises, olulise väljatoomises, 
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intervjuu läbiviimises ja järelduste ning kokkuvõtete tegemises. Arendasin ka vene 

keele 45 oskust, sest toimikud oli venekeelsed ja käsikirjalised. Ühtlasi tekitas 

uurimistöö senisest enam huvi oma suguvõsa liikmete eluloo ja tegemiste vastu. 

Uurimistöö käigus sain tuttavaks sugulastega, keda varem ei teadnudki. 

Loodetavasti pakub antud uurimistöö huvi ka ajaloolastele. Tööd saaks kasutada ka 

koolis õppetöös antud ajalooperioodi paremaks mõistmiseks ja näitlikustamiseks. 
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6. kokkuvõte 

Väike-Maarja Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Keneli Pohlaku uurimistööst 

TUUDUR VETTIK - MUUSIKAL ON VABADUSE KÕLA 

Juhendaja: Kristi Põdra 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel „Vabadus“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, EAÜSi tänukiri. 

Tuudur Vettik (1898–1982) on tuntud kui eesti helilooja, koorilaulu arendaja ja 

üldlaulupidude dirigent. Teema valikul sai määravaks minupoolne huvi ajaloo, eriti 

oma perekonna- ja muusikaajaloo vastu. Perekonna-ajaloo uurimise seisukohalt on 

märkimisväärne see, et Vettik on minu vanavanavanaisa vennapoeg ning meil on 

mitmeid ühiseid jooni: koorilaul, muusikakool, muusika komponeerimine, 

dirigeerimine ja laulupidudel osalemine. Meid seob ka Väike-Maarja, kus 

omandasime põhihariduse ja esinesime oma esimeste muusikaliste katsetustega 

laiemale publikule.  

2019. aastal koostatud uurimistöö oli aktuaalne, sest siis möödus 150 aastat 

esimesest üldlaulupeost ja Tuudur Vettikul on oluline roll selle traditsiooni 

kujunemises. Tuudur Vettiku elutee polnud kerge, ta vangistati Nõukogude võimu 

poolt. Selline olukord on minu põlvkonna jaoks näide sellest, et vabadus pole olnud 

meie riigis alati iseenesestmõistetav. 

Minu tööl oli kolm eesmärki, mis said kõik täidetud:  

 Töös andsin ülevaate Vettiku eluteest, mille fookuses on tema 

vangistusperiood (1948–1956); 

 analüüsisin, miks ja kuidas Vettik represseeriti, millised olid tema 

elutingimused vangistuses, kuidas mõjus vangistuses viibimine tema 

isikuomadustele, loomingule ja edasisele elukäigule; 

 avaldasin uusi infoallikaid intervjueerides Tuudur Vettikuga seotud inimesi. 

Töö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate Vettiku 

vangistuseelsest 50 eluaastast, kajastades tema päritolu ja lapsepõlve, haridusteed 

ja tööelu. Teine peatükk keskendub tema vangistusperioodile,  selles annan 

ülevaate poliitilistest repressioonidest Eestis; kajastan Tuudur Vettiku vangistamise 

eellugu; kirjeldan tema viibimist eeluurimisvanglas ja vangilaagris ning 

vabanemisprotsessi. Kolmas peatükk annab kokkuvõtliku ülevaate Vettiku elust ja 
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tegevusest pärast vangilaagrist vabanemist. Neljandas peatükis meenutavad Tuudur 

Vettikut tema isapoolse onupoja pojapoeg Margus Vettik, õpilane Ants Üleoja ja 

onutütar Salme Raudjärv. Tööle on lisatud illustreerivat materjali fotode ja 

dokumentide näol, mis on paigutatud lisadesse. 

Oma uurimistöö koostamiseks kasutasin 55 erinevat infoallikat. Tuginesin suures 

osas kahele kogumikule, mis kajastavad Tuudur Vettiku eluteed: Maris Männiku 

„Tuudur Vettik. Elu ja tegevus“ ja Laine Randjärve „Sillad üle piiride“. Kasutasin ka 

Rahvusarhiivi ja Rahvusraamatukogu andmebaase. Uute infoallikatena avaldasin 

Ants Üleoja, Salme Raudjärve ja Margus Vettiku mälestused Tuudur Vettikust. 

Analüüsisin ka Vettiku kirjutatud kirju, artikleid ning ka telesaateid, milles ta esines. 

Kasutasin oma töös palju tsitaate, et anda edasi talle omast keelekasutust ja 

mõtteid. Minu jaoks oli väljakutseks just vangilaagrist saadetud kirjade lugemine, 

kuna need sisaldasid palju venekeelset infot ja vangide kõnekeelt. Samas muutis 

see töö tegemise just huvitavamaks. 

Uurimistöö käigus tegin mitmeid järeldusi. Tuudur Vettiku näol oli tegemist 

mitmekülgse inimesega, kes ühendas nii õpingud, loomingulise tegevuse kui ka 

õpetamise. Lisaks viis ta ellu mitmeid kooriuuendusi: kursused koorijuhtidele, 

metoodiliste juhendite koostamine, laulupidude-eelsed proovid üldjuhtide 

eestvedamisel. Vettikut kirjeldatakse kui rahvuslikult meelestatud sihikindlat 

otsekohese väljaütlemisega isikut, kes nõuab ka teistelt maksimaalset ja täpset 

tegutsemist. Eesti okupatsiooniaastatel Tuuduril võimuga esialgu konflikte polnud. 

Probleemid avaldusid tema jaoks 1948. aastal, mil hoogustus Nõukogude võimu 

puhastuslaine loomeinimeste vastu. Tuuduri vangistamise näol oli tegemist 

hoiatusprotsessiga teiste hirmutamiseks.  

Täpsemaid tagamaid uurides selgus, et ametliku süüdistuse järgi oli ta 

Nõukogudevastaselt meelestatud isik, kes tegi aktiivselt koostööd saksa 

okupantidega ja levitas oma mõtteid. Süüdistati, et ta ei lülitunud aktiivselt 

nõukogude loomingulisse tegevusse (samas sai ta just selle panuse eest aasta 

varem preemia). Suurim süü seisnes „Metsavendade laulu“ loomises ja avaldamises 

1941. aastal. Laulusõnad ja meloodiline kirjapilt on välja toodud ka minu töö lisades. 

Lisaks püüti teda süüdi mõista ka ühe teise muusiku surmas. Mõned allikad toovad 

välja Ernesaksa ja Vettiku rivaalitsemise eesti koorimuusika esidirigendi koha 

pärast. Ernesaksa nimi tõesti kajastus ülekuulamisprotokollides, siiski ei tasu 
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protokolle nii mustvalgelt võtta, kuna soovitav informatsioon sageli pressiti välja 

ning viha tekitamine oli võimu poolt taotluslik.  

Pärast eeluurimisperioodi ja kohtuotsuse jõustumist kandis Tuudur Vettik karistust 

aastatel 1951–1956 Taišetis Ozerlagi vangilaagris. Kuigi eluolu oli raske ja tema 

tervis halvenes, ei kurtnud ta olmeliste probleemide üle. Pigem tundis ta muret oma 

vaimse tervise ja loomingu pärast. Kuna muusiku tervis ei kannatanud rasket 

füüsilist tööd teha, võimaldati tal tegeleda lihtsamate tööde ja ka kultuurilise 

poolega. Vettikul oli Taišetis viimastel aastatel kambrike, kus ta sai tegeleda 

komponeerimisega. Kui Tuuduril ilmus enne vangistust üle 100 teose, siis 

vangistuses lõi ta üle 20 pala, millest osa püüdis ta koju saata. See arv pole täpne, 

kuna vabanenuna redigeeris ta mitmeid teoseid ümber. Vabaduse perioodiga 

võrreldes tema lugude temaatika ei muutunud. Küll leiab üksikuid Nõukogude 

võimule meelepäraste pealkirjade ja sõnadega teoseid, kuid nende puhul kaasneb 

autoripoolne iroonia.  

Pärast vabanemist tänu amnestiaseadusele töötas Tuudur Vettik kuni penisonile 

saatmiseni 1962. aastal Tallinna Riiklikus Konservatooriumis professorina. Ta jätkas 

tööd tegevdirigendina ja juhatas koore üldlaulupidudel. Oma vangistusest ta eriti ei 

rääkinud. Mõningaid seiku jagas ta oma üksikute sõprade ning õpilastega. Tuuakse 

välja, et Tuudur tundis vangis olles mingil määral solvumist, et temaga kontakti ei 

hoitud. Vangilaagrist tagasi tulnud Vettik oli endiselt  otsekohene ja nõudlik õpetaja 

ning kolleeg, kes ootas pühendumist ja tema näpunäidete täpset täitmist. Säilinud 

oli ka tema omapärane huumorimeel. Küll oli tema käitumine muutunud  

ootamatumaks. Otsus, et Vettik süüst puhas oli ja vangistus oli ebaseaduslik, sündis 

alles 1968. aastal. Talle omistati 1980. aastal Eesti NSV Rahvakunstniku nimetus, 

mis oli justkui kollektiivne andeks palumine.  

Vettik tegeles loometööga nii mõtetes kui ka paberil terve elu. Muusika kaudu oli ta 

vaba ka okupatsiooniajal ja tema muusikal on vabaduse kõla. 

Tänu Vettikule on meie koorimuusika tänapäeval kõrgel tasemel, sest tema 

eestvedamisel viidi läbi mitmeid kooriuuendusi. Vettik oli üks eesti koorimuusika ja 

dirigentide koolkonna loojatest. Tema õpilased on samuti oma teadmisi edasi 

andnud. Usun, et Vettik on ka heaks eeskujuks tänapäeva noortele - sihikindlus ja 

järjepidevus viivad lõpuks sihile. 
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7. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 11. klassi õpilaste Agneliis Pildi, Marta Pajula ja Laura Peri 

uurimistööst 

TAPA GÜMNAASIUMI ÕPETAJAD 1939-1946 

Juhendaja: Mikk Maasikrand 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel“ Vabadus“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, raamatupreemia. 

Uurimuse eesmärk on välja selgitada Teise maailmasõja mõju Tapa Gümnaasiumile 

ja selle õpetajaskonnale. Kuidas ja kui palju muutus kooli õpetajaskond sõja käigus 

ning võimalusel täpsustada muutuste põhjused.  

Enne töö kirjutamist oli uurijatel ka mitmeid eelarvamusi ning hüpoteese. Näiteks 

arvati küüditatute ning represseeritute hulk suuremaks, kui see tegelikult oli. Sõjas 

kannatanute hulk oli palju väiksem. Jüri Viinamägi vangistati ning hiljem suri rindel, 

Marie Reitkam küüditati, Friedrich Kruusmaa vangistati, Kristjan Meikop, Arnold 

Niitme ja Jaan Gnadenteich põgenesid Rootsi. Paul Ustav suri haiguse tõttu. 

Ülejäänud lahkusid Tapalt ning surid hiljem loomulikku surma. 

Sõja mõju Tapa Gümnaasiumile oli suur. Õpetajaskond vahetati seitsme aasta 

jooksul täielikult välja. Iga aasta lahkus koolist hulk õpetajaid nii isiklikel kui ka 

poliitilistel põhjustel. 1939. aastal lahkus Tapa Gümnaasiumist 25% 

õpetajaskonnast. 1940. aastal 41%, 1941. aastal 69%, 1942. aastal 67% ja 1943. 

aastal koguni 75%. Tühjad kohad tuli aga täita ning ametitesse määrati uued 

õpetajad. 1940. aastal alustas õpetamist Tapa Gümnaasiumis 29%, 1941. aastal 

23%, 1942. aastal 67%, 1943. aastal 25% 1944. aastal õpetas Tapal 94% äsja 

alustanud õpetajatest. Väga hästi on poliitilisi muutusi näha ka direktorite näitel. Iga 

okupatsioon, riigipööre ning võimuvahetus tõi ametisse uue direktori. Koolijuhid olid 

ametis aasta, paremal juhul paari aasta kaupa. Alates Esimese Eesti Vabariigi ajast 

ametis olnud Eduard Kansa tööaeg lõppes 1940. aasta riigipöördega. Kansa asemel 

määrati ametisse Johannes Talts, kes omakorda asendati Arno Niitmega. Niitme 

püsis ametis rekordilised kaks aastat. Tema asemel asus tööle Oskar Kalmisto, kelle 

ametiaeg lõppes Saksa vägede lahkumisega 1944. aastal. Lühiajaliselt ametis olnud 

Karl Kalep suri 1945. aastal. Peale Kalepit sai esimeseks Tapa kooli naisdirektoriks 

Linda Luik, kelle ametiaeg lõppes 1947. aastal.  
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Kaardistatud 42-st Tapa Gümnaasiumi õpetajast vaid kuus olid teadaolevalt 

represseeritud. Kaheksa õpetaja kohta puuduvad andmed ning 15 isikut elasid sõja 

üle suuremate 20 kannatusteta. Seoses pidevalt muutuva riigivõimuga vahetati välja 

ka kooli juhtkond iga uue võimuga. Nii oli Tapa Gümnaasiumis seitsme aasta jooksul 

kuus erinevat direktorit. Koolijuhid vahetati välja iga ühe või paremal juhul kahe 

aasta tagant. Uueks direktoriks määrati reeglina isik, kes vastas uue riigikorra 

nõuetele. Vaatamata sellele jätkus õppetöö endistel tuuridel ning sõjaaegsete 

lendude koosseisud olid võrdväärsed vabariigiaegsetega. 
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8. kokkuvõte 

Väike-Maarja Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Eliis Mätase uurimistööst 

HANNO TAMM – PÄRAND ON PÄRIJATE HOIDA JA EDASI KANDA 

Juhendaja: Kristi Põdra 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Eesti maailmas. Maailm Eestis” Eesti Vabariigi Presidendi 

auhindadele, EAÜSi tänukiri. 

Eesti on omanäolise ajaloo ja kultuuriga rahvusriik. Riigi kestma jäämiseks on 

eestlastel endal kanda väga oluline roll ajaloo- ja kultuuripärandi tundja ning 

talletajana. Oma panuse on andnud sellesse praegusel hetkel 80-aastane Hanno 

Tamm, kes viimase aastakümne jooksul on pälvinud mitmeid tunnustusi nii riiklikul 

kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil ajaloopärandi uurija ja talletajana.  

Ma koostasin uurimistöö Hanno Tammest, kuna ta on oma olemuselt ja tegudelt 

kõigile eeskujuks, seda mitte ainult Eesti, vaid ka maailma tasandil. Ta kannab 

endas mõtet, et pärand on pärijate hoida ja edasi kanda. Hanno tegevuse 

eesmärgiks on lisaks ajaloouurimisele anda kaaskodanikele edasi kultuuripärandit 

ning isamaalisust väärtustavaid mõtteid. Ta teeb kõike ülima sihikindluse ja 

põhjalikkusega, lisades sinna oma hinge. Hanno on põhjalikult uurinud oma 

sugupuud, tegelenud Porkuni lahingu uurimise ning selle mälestuse talletamisega, 

tema kodutalus on suveperioodil avatud talumuuseum, kus saab näha eestlaste 

vanavara, ta on viinud läbi palju ekskursioone Ida-Virumaale ja olnud ise giidi rollis. 

Ka praegu, mil ta on 80-aastane, tegeleb ta Lääne-Virumaal keskaegsele 

kaitseliinile dokumentaalsete tõendite otsimisega.  

Konkreetne idee koostada uurimistöö Hanno Tammest sündis 2019. aasta sügisel. 

Ma kohtusin temaga esmakordselt 2017. aasta sügisel 9. klassi ajalootunnis Väike-

Maarja muuseumis, mil ta tutvustas oma rändnäitust Peterburi manifestatsioonist. 

Hilisemalt ristusid meie teed mitmeid kordi erinevatel kultuuriüritustel Väike-

Maarjas. Mind kõnetas Hanno Tamme pühendumus ja põhjalikkus koduloouurijana. 

Eriti läks mulle hinge, kuidas Hanno püüab oma tegevusse kaasata ka noori. Lisaks 

ilmnes, et Hanno Tammest ei ole õpilasuurimust veel tehtud.  
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Püstitasin oma uurimistööle järgmised eesmärgid, mis said ka täidetud: 

 tutvustada oma kodukandi noortele uurimistöö kaudu Hanno Tamme ja tema 

tegevust; 

 kajastada ülevaatlikult Hanno Tamme eluteed, mille keskmes on eelkõige 

tema ajaloohuvi teke; 

 välja tuua Hanno Tamme panus ajaloo uurimisse ja selle talletamisse; 

 edastada Hanno Tamme mõtteid Eestilt maailmale ja maailmalt Eestile; 

 talletada Hanno Tammega seotud isikute mälestusi. 

Uurimistöö on jaotatud viieks peatükiks. Esimene peatükk kajastab Hanno Tamme 

lapsepõlve ja kooliaega, ülikooliaastaid Peterburis ning tööaastaid. Teine peatükk 

räägib Hanno tegevustest seoses ajaloopärandiga. Kolmandas peatükis toon välja 

endise Väike-Maarja Muuseumi juhataja ja Põllumeeste Seltsi liikme Marju 

Metsmani, praeguse Väike-Maarja Muuseumi juhataja Edgar Tammuse, Väike-

Maarja vallast pärit krossisõitja ja Hanno lapselapse Indrek Mägi ning Väike-Maarja 

valla vallavanema Indrek Kesküla mõtteid ja mälestusi Hanno Tammest. Neljandast 

peatükist saab lugeda Hanno Tamme mõtteteri tänapäevasele ühiskonnale. Viiendas 

peatükis tutvustab ta endale olulise tähendusega fotosid. 

Ma soovisin kasutada võimalikult palju infot otsestelt allikatelt. Seetõttu küsitlesin 

perioodil oktoober 2019 kuni jaanuar 2020 nii Hanno Tamme ennast kui ka temaga 

seotud isikuid – Edgar Tammust, Marju Metsmani, Indrek Kesküla ja Indrek Mägi. 

Huvitavat materjali pakkus lisaks 2019. aasta lõpul ilmunud fotode, kõnede, artiklite 

ja intervjuude kogumik „Mälestuste kandja – Hanno Tamm 80“, mille autoriks on Tiit 

Uus. 

Ma järeldan läbiviidud intervjuude põhjal, et huvi ajaloo vastu oli Hannos olemas 

juba lapsepõlves tänu vanematele ja vanavanematele, kes meelsasti rääkisid 

temaga erinevatel teemadel. Eriti huvitas Hannot Eesti Vabariigi eelne periood. Oma 

panuse andsid ka tema õpetajad Tapa Keskkoolis, kes vaatamata okupatsiooniajale 

jäid eestimeelseteks. Hanno peab suurimaks mõjutajaks oma ülikooliaastaid 

Peterburis. Just seal kujunes tal harjumus käia muuseumides ja kultuuriüritustel. Tal 

õnnestus saada haridust rahvusmeelses kultuuriruumis, millest omakorda kasvas 

välja tudengite korporatsioon Balticum. Pärast ülikooli tegid Tallinnasse tööle 

siirdunud lõpetajad seltsingu nimega Piiterlased. Nad jätkavad ka praegu tihedat 

koostööd Peterburi Eesti Seltsiga ning Hanno on nende üheks juhtfiguuriks. 
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Hanno Tammel oli julgust ja oskust tegeleda ajaloo- ja kultuuripärandiga juba 

Nõukogude võimu perioodil. Ta oli piisavalt hea suhtleja, leidlik ja ettenägelik, kuna 

ei soovinud perekonnale tekitada probleeme. Hanno püsivat ajaloohuvi on aidanud 

hoida tema apteekrist abikaasa, kellega ühiselt kogutakse apteegiantiiki ning 

hoolitsetakse Tisleri talumuuseumi eest. 

Kuna Hanno Tamm teab täpselt, kuidas ajaloohuvi on temas tekkinud, püüab ta 

seda ka kogukonnale edasi anda korraldades ekskursioone, tutvustades oma 

kogusid ja uurimusi ning külastades ise võimalikult palju kultuuriüritusi. Ta teeb 

meelsasti koostööd teiste ajaloohuvilistega. 

Minu hinnangul on kõige väärtuslikumad antud uurimistöös sisalduvad Hanno 

Tamme mõtted Eestilt maailmale ja maailmalt Eestile. Ma leian, et inimesel, kes on 

üle elanud maailmasõja, okupatsiooni, taasiseseisvumise ajastu ning jõudnud 

aastasse 2020, peab olema võimalus oma mõtteid jagada, kuna tema elukogemusest 

on palju õppida. 
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9. kokkuvõte 

Väike-Maarja Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Ege-Ly Petermanni uurimistööst 

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ÕPETAJATE MÄLESTUSED BALTI KETIST 

Juhendaja: Kristi Põdra 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel „Eesti maailmas. Maailm Eestis” Eesti Vabariigi Presidendi 

auhindadele, EAÜSi tänukiri. 

Balti kett on suurepärane demokraatlik näide sellest, kuidas saab rahumeelselt 

koostööd tehes eesmärkideni jõuda. See polnud mitte ainult ühe riigi lugu, vaid 

sellel on rahvusvaheline mõõde. 

Balti ketist on möödunud juba 30 aastat. Väga paljude piirkondade lood nii 

mälestuste kui ka fotode näol on veel kajastamata. Osalejatele on tehtud nende 

aastate jooksul mitmeid üleskutseid mälestusi jagada. Siit sündis ka minul             

2019. aasta augustis idee anda Balti keti mälestuste kogumisse oma panus. 

Teemavaliku põhjuseid on mitmeid: 

 minupoolne huvi koduloo-uurimise vastu; 

 teema aktuaalsus, kuna Balti ketist möödus eelmisel aastal 30 aastat; 

 Väike-Maarja piirkonnas pole Balti keti osalust veel uuritud ning mälestused 

vajavad kogumist ja talletamist; 

 uurimistöö tulemustest on huvitatud nii Väike-Maarja Muuseum kui ka 

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. 

Püstitasin järgmised eesmärgid: 

 saada kogemus ajalooalase uurimistöö koostamisel; 

 kaardistada Väike-Maarja Gümnaasiumi 2019/2020 õppeaasta õpetajate 

osalus Balti ketist ning talletada nende sõnalised ja visuaalsed mälestused 

sellest sündmusest; 

 esitada uurimistöö ajalooalaste uurimistööde konkursile; 

 koostöös Väike-Maarja Muuseumi ja Vabamuga esitleda oma uurimistöö 

tulemusi kogukonnale plakatnäituse „Balti kett 30. Üks ajalugu, kaks miljonit 

lugu" raames. 
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Hetkel on tööle seatud eesmärkidest kolm täidetud. Kuigi koostöös Väike-Maarja 

Muuseumiga sai üles pandud Vabamu rändnäitus „Balti kett 30. Üks ajalugu, kaks 

miljonit lugu“ juba 2020. aasta märtsikuus, siis 16. aprillil toimuma pidanud Balti keti 

teemaline õhtu Väike-Maarja kogukonnale jäi COVID-19 viiruse tõttu  ära. Siiski on 

see veel endiselt plaanis läbi viia. 

Minu uurimistöö sisaldab kolme peatükki. Esimeses peatükis kajastan inimketti kui 

poliitilist võitlusvahendit läbi ajaloo. Töö teises peatükis tutvustan kolme alapeatüki 

kaudu, milline oli Balti ketile eelnev aeg, kuidas ketti läbi viidi ning millised olid Balti 

keti tagajärjed. Töö kolmas peatükk annab ülevaate Väike-Maarja Gümnaasiumi 

õpetajate seas läbi viidud uuringust Balti ketis osalemise kohta. Sama peatüki 

alapeatükid sisaldavad Balti ketis osalenud õpetajate mälestusi. Intervjuude 

visualiseerimiseks on sinna paigutatud ka fotod asjaosalistest Eesti 

taasiseseisvumise perioodil. Töö lisades on välja toodud pildid Balti ketist. Lisast 

leiab ka intervjuude küsimused. 

Oma uurimistöö koostamiseks kasutasin 23 erinevat infoallikat. Peamisteks 

allikateks olid Küllo Arjakase raamatud, Lembit Koiki „Balti kett” ning lähiajaloo 

gümnaasiumiõpikud. Kõige olulisemaks infoallikaks mälestuste kogumisel on 

intervjuud. Minu eesmärgiks oli uurimistöö raames välja selgitada küsitluse kaudu, 

kui suur osa Väike-Maarja Gümnaasiumi 2019/2020 õpetajatest omavad mälestusi 

Balti keti kohta. Küsitluse tulemusena selgus, et mälestusi ketist osa võtmisest 

omab kümme kooli töötajat. Käesolev uurimistöö kajastabki kümne intervjueeritud 

inimese mälestusi. Neist kaheksa osales inimketis ning kaks tähistasid seda 

omamoodi koduselt. 

Uurimistöö käigus tegin mälestuste põhjal mitmeid järeldusi. Meenutused Balti 

ketist on rahvusromantilised ja helged. See sündmus puudutas kõiki, ka neid, kes 

osaleda ei saanud. Kuigi sündmusest räägiti väga palju, ei olnud tegelikult 

informatsioon üheselt mõistetav ja täpne. Inimeste seas esines ebakindlust, kas 

jõutakse õigeks ajaks õigesse kohta. Väike-Maarja piirkonna rahvas kogunes 

põhiliselt Türi–Rapla vahelisele alale.  

Kõik intervjueeritavad mäletasid eelkõige detaile: riietus, kohalesõit, võileivakast, 

tunded, kõrval seisvad inimesed jne. Emotsioonid olid üllad, hirmu üldiselt ei tuntud. 

Samas oli perekondi, kes pidasid targemaks lapsed siiski koju jätta. Kõige 

eredamaks hetkeks pidasid enamus vastajad Balti keti kulminatsiooni.  
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Lisaks oli osalejatele meelde jäänud kaasaskantavatest raadiotest kõlanud 

programm. Need, kes kohale minna ei saanud, tundsid pettumust. Siiski said nad 

Balti keti emotsioonidest osa läbi televisiooni ja raadio. Kodudes tehti ketist isegi 

miniversioone teleri ees. Tähtsa päeva puhul toodi välja ka rahvussümboolika ja 

meenutati kodumaa ajalugu.  

Võttes arvesse asjaolu, et tegemist oli minu esimese ajalooalase uurimistööga, saan 

öelda, et seda uurimistööd kirjutades õppisin kirjutama teaduslikus stiilis, teksti 

vormindama nõuete järgi, informatsiooni kokku panema mitmetest erinevatest 

infoallikatest sealjuures neid kõiki arvestades ning tegema vahet ka 

usaldusväärsetel ja mitteusaldusväärsetel infoallikatel. Kuna sain intervjuude 

läbiviimisel väga positiivse kogemuse, siis andis see mulle tõuke koduloo uurimisega 

edasi tegelemiseks ning lisaks annavad sellised eneseületused alati ka pisut julgust 

ja enesekindlust juurde. 
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10. kokkuvõte 

Rakvere Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Grete Liis Rimmi uurimistööst 

MISSIOONISÕDURITE SENI RÄÄKIMATA LOOD 

Juhendaja: Heli Kirsi 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Sada aastat Eesti riiki“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, 

raamatupreemia. 

Töö eesmärk oli analüüsiv ülevaade missioonil käinud Eesti tegevväelaste 

mälestustest ja kogemustest ning lähtuvalt eesmärgist oli uurimusküsimus: millised 

on missioonil käinud Eesti tegevväelaste kogemused ja mälestused?  

Uurimuse käigus selgus, et missioonidele minnakse tihti raha saamiseks ja/või 

karjääri tegemiseks ning enamasti on naised need, kes tahavad karjääri teha. 

Muidugi tuleb töös välja erinevus inimeste vahel, sest sinna saabumisel jäi osadele 

meelde tolm ja kuumus, teistele aga teistsugune atmosfäär, kuna ümbrus oli 

kottpime. Samuti erineb suhtumine teistesse inimestesse, osa väitis, et  koostöö 

näiteks brittidega oli suurepärane, kuid teised see juures arvasid, et Suurbritannia 

sõdurid olid lärmakad ning veidi ebaviisakad. Töö autor järeldab analüüsist lähtuvalt, 

et Eesti riik ei panustanud veteranide heaolule, kui nad missioonidelt naasid. 

Nüüdseks on nii riik kui ka Kaitsevägi panustanud veteranide abistamisele rohkem, 

kuid see ei tähenda, et ca 2008. aasta paiku käinud veteranid oleksid tagantjärgi 

saanud abi, mida nad väärisid. Töö autor usub, et kuigi riik on ennast parandanud, 

on arengu ruumi veelgi. Veteranide vastustest on näha, et osad ei vajanud peale 

missiooni abi, kuid samas märkisid teised missioonil käinud sõdurid, et täiesti tervelt 

ei tule keegi missioonilt tagasi. Mälestusväärseimad hetked missioonidelt olid tihti 

siiski halva maiguga, mida vist sõjast ongi oodata, kuid sõdurid said seal vähemalt 

imetleda erinevat loodust ja päikeseloojanguid.  

Autori jaoks oli refereeriva osa tegemine silmaringi avardav, mis andis teadmisi nii 

Eesti Kaitsejõudude ajaloo kui ka oleviku kohta. Töö käigus õppis autor veel 

intervjuude läbiviimist, mis oli omal viisil katsumus ning andis kogemuse edasiseks 

eluks. Lisaks õppis autor veidi ajaplaneerimist ning andmete analüüsimist.  
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11. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilase Rihard Laisaare uurimistööst 

LÄSNA TEATER – KOGUKONNA ÜHENDAJA 

Juhendaja: Liivi Heinla 

Uurimistöö „Läsna teater - kogukonna ühendaja“ peaeesmärgiks on panna kirja 

Läsna teatritegemise kujunemislugu algusest kuni tänapäevani, püüdes leida 

võimalikult originaalset ja autentset materjali. 

Uurimisküsimused: 

1. Kust leiavad teatritegijad motivatsiooni? 

2. Millised on eredamad mälestused seoses külateatriga? 

3. Kuidas tuleb teater toime finantsiliselt? 

4. Kui palju kajastatakse Läsna teatri tegemisi meedias ja milline on 

retseptsioon?  

Autor toetus oma töö 2. peatükis oma vanavanaema Ella Kaljuvee kirjutatud 

memuaaridele. Oluline osa uurimistöö koostamisel oli intervjuudel Läsna teatri 

juhendaja Ene Piholiga ning näitlejate Õnne Kiviperkiga, Raido Parvega ja Lea 

Palloniga. Kõik intervjueeritavad olid teadlikud, milleks  intervjuusid kasutatakse ja 

andsid selleks meeleldi loa. Teatri tegemisi on jälginud ka ajakirjandus. Oma 

eesmärgi täitmiseks püüdsin leida võimalikult palju uudiseid ja arvustusi, et anda 

ülevaade teatri retseptsioonist. 

Uurimistöö on kodu-uurimuslik. Kodu-uurimused on nn avastavad uuringud, mille 

käigus uurija kogub informatsiooni, küsib küsimusi, et jõuda eesmärgini - luua 

võimalikult detailne kirjeldus uuritavast objektist. Kodu-uurija kasutab intervjuusid, 

videot, loeb mälestusi. Nii  on tehtud ka selles töös.  Töö on kvalitatiivne. 

Uurimus on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimene annab teoreetilise tausta, teiseks 

antakse lühiülevaade Läsna teatritegemise ajaloost. Kolmas peatükk keskendub 

teatri käekäigule 21. sajandil ja on jaotatud alapeatükkideks. Töös on kokkuvõte, 

kasutatud allikate loetelu ja lisad. Uurimistöös kasutatud pildid kuuluvad peamiselt 

Herman Sammelselja erakogusse ja autori enda erakogusse. 

Uurimistöö alguses püstitatud uurimisküsimused said vastused.  
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Uurimistööd tehes sai selgeks, et teatri tegemisel on vaja innukat eestvedajat, 

näitlejaid, aga ka palju abijõudu. Harrastusteatris ei saa keegi oma töö eest palka 

ning sageli on uue etendusega seotud väga suur osa kogukonnast: lisaks lavastajale 

ja näitlejatele külas elavad professionaalsed näitlejad nõuandjatena, kunstnik ja 

paljud kodust kaasa võetud lavamehed. Seega on pealkirjas sõnastatu - kogukonna 

ühendaja - tõestust leidnud. Kohaliku kogukonna liikmete lavastusse kaasamine 

teenib sotsiaalset eesmärki, suurendab ühtsustunnet ja lävimist kogukonna liikmete 

vahel. 
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12. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilase Minna Lilleoja uurimistööst 

PUUETEGA INIMESTE TOIMETULEK KADRINA VALLAS 

Juhendaja: Siret Pung 

Puue on pöördumatu või raskesti tagasipööratav seisund, mis jaotatakse 

intellektipuudeks, füüsiliseks- ning meeleelundite ehk nägemis- ja kuulmispuudeks. 

Sotsiaalministeeriumi andmetel on puuetega inimeste osakaal 31.12.2018 seisuga 

kogu Eesti rahvastikust ligi 12%. Tööl käimine tagab puudega inimesele võimaluse 

töökollektiivi kuulumiseks, tagades inimesele ka parema elukvaliteedi. Kindlustab 

kaasatuse, parema enesetunde ning tunde, et ollakse vajalik. Puuetega inimeste 

vähene tööhõive on põhjustatud piiratud tegevusvõimest, madalast enesehinnangust 

ja olemuselt ebasobilikest või madalapalgalistest töökohtadest.  

Minu uurimistöö on kirjutatud teemal „Puuetega inimeste toimetulek Kadrina 

vallas“. Valisin selle teema, sest tunnen sügavat huvi oma kodukohas elavate 

puuetega inimeste üldise käekäigu ning nende rahulolu vastu ühiskonnas. Minu 

uurimistöö koosneb kahest osast. Esimeses osas koostasin teoreetilise ülevaate 

puude olemusest ning puudega inimese kaasamisest töövallas. Uurimusliku osa 

eesmärgiks oli anda ülevaade Kadrina vallas tegutsevate ettevõtete ning asutuste 

suhtumisest ja võimalustest puudega inimese tööle võtmise kohta, analüüsida 

puudega inimeste toimetulekut Kadrina vallas kolme liikumispuudega inimese näitel 

ning kaardistada Kadrina aleviku füüsilise keskkonna murekohad. Püstitasin 

järgmised uurimisküsimused: 1. Missugused avalikud füüsilise keskkonna puudused 

esinevad Kadrina alevikus sensomotoorse erivajadusega inimese vaatenurgast? 2. 

Millised rajatised Kadrina vallas on erivajadustega inimese elujärge oluliselt 

parandanud? 3. Millised on sensomotoorse erivajadusega inimese karjääri- ning 

vaba aja veetmise võimalused Kadrina vallas? 

Uurimistöö uurimuslikus osas koostasin küsitluse 18 Kadrina vallas tegutsevale 

ettevõttele ning asutusele, kellelt vastused sain tagasi vaid üheksalt. Samuti 

koostasin küsitlused kolmele erivajadusega inimesele: Madis Viisele, Raido Sirvile 

ning Kadrina vallas elavale naisterahvale, kes soovis töös jääda anonüümseks. 

Lisaks viisin ajavahemikul jaanuarist veebruarini 2020. aastal läbi Kadrina aleviku 

füüsilise keskkonna kaardistamise. 
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Küsitluse analüüsist järeldasin, et Kadrina vallas on puuetega inimeste 

karjäärivõimalused üsna head. Oli märkimisväärne, et 100%-l vastanutest on 

vähemalt üks füüsilise keskkonna kohandus. Kõige sagedasemaks kohanduseks 

osutus kaldtee, mis on tervelt 78% asutustest. Leidub ettevõtteid ja asutusi, kes 

oleks nõus tegema puuetega inimestele vajadusel kohandusi. Samuti ollakse 

teemast üsna teadlikud, osates oma seisukohti põhjendada ja argumenteerida. 

Samas sain seda järeldada vaid vastanud asutuste näitel. Pooled asutused 

küsitlusele nõus vastama ei olnud. See võib viidata ebatolerantsele suhtumisele 

sellel teemal. 

Intervjuude analüüsist selgus, et puudega inimeste toimetulek on väga suhteline. 

Suurt rolli mängib puude olemus ning konkreetse indiviidi abi vajadus. Siiski saab 

öelda, et toimetulek on mõnevõrra lihtsam linna keskkonnas, seda just füüsilise 

keskkonna kohanduste tõttu.  

Kaardistamisel tõin positiivsena välja Kadrina Spordikeskuse, vallamaja ning 

Kadrina Konsumi. Arengukohtadena märkisin Kadrina Keskkooli. Kokkuvõtvalt 

leidsin siiski, et Kadrina aleviku füüsilise keskkonna kohandused on üsna head. 

Minu uurimistöö on kasulik eelkõige puudega inimestele, Kadrina vallavalitsusele ja 

neile, keda teema huvitab. Tulevikus saaks taas analoogse küsitluse läbi viia, et 

tekiks võrdlus ning selguks, kas olukord on paranenud. 
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13. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilase Sigrit Umerovi uurimistööst 

KADRINA KESKKOOLI ÕPILASTE TEADLIKKUS VAKTSINEERIMISEST JA 

VAKTSIINIDE TÄHTSUSEST 

Juhendaja: Siret Pung 

Vaktsineerimise leiutamist ja laialdast kasutamist võib pidada kaasaegse meditsiini 

üheks olulisemaks arenguks, mis on aidanud ära hoida miljonite inimeste surmasid. 

Kuid kahjuks on saanud nakkushaiguste leviku kadumine ja nendesse suremuse 

vähenemine nii iseenesest mõistetavaks, et paljud ei tunneta enam selle kõige taga 

vaktsiinide osalust. Selle tõttu on viimastel aastakümnetel hakanud aina enam 

levima väärfaktidel tuginevad vaktsineerimise vastased liikumised. Selleks, et 

vähendada inimeste vastuvõtlikkust vaktsineerimisvastastele teooriatele on oluline 

juba koolis õpilasi nendel teemadel harida. Seetõttu on minu hinnangul oluline 

uurida kõikide koolide vanemate vanuseastmete õpilaste teadlikkust vaktsineerimise 

valdkonnas ning käesoleva uurimistöö näol tegin seda oma kodukoolis. 

Minu uurimistöö koosneb kahest osast. Töö teoreetilises osas annan ülevaate 

vaktsineerimisest ja selle olulisusest ning vaktsiinidest ja nende olemusest. Töö 

uurimuslikus osas seadsin eesmärgiks selgitada välja, kui teadlikud on Kadrina 

Keskkooli õpilased vaktsiinidest ja vaktsineerimisest ning võrrelda erinevate 

vanuseastmete teadlikkust. Lisaks uurisin, milline on õpilaste suhtumine 

vaktsineerimisvastasusse. Nende eesmärkide täitmiseks viisin 9., 11. ning 12. klassi 

õpilaste seas läbi küsitluse. Uurimistöö teiseks eesmärgiks oli välja selgitada 

õpilaste vaktsineerituse olukorda Kadrina Keskkoolis, mille täitmiseks viisin läbi 

intervjuu kooliõega, kellelt sain selleks vajalikud andmed.  

Eesmärkidest lähtuvalt seadsin järgmised hüpoteesid: kõige teadlikumad õpilased 

vaktsineerimise ja vaktsiinide valdkonnas on 12. klassi õpilased; enamik õpilasi on 

rahul vaktsineerimiskorraldusega Eesti Vabariigis, mille kohaselt on vaktsineerimine 

vabatahtlik; enamik küsitlusele vastanud õpilastest on kokku puutunud 

vaktsineerimisvastasusega, peamiselt läbi sotsiaalmeedia. 

Küsitluse analüüsist selgus, et kõige teadlikum klass vaktsiinide ja vaktsineerimise 

valdkonnas oli 11. klass. Küsitlusest selgus ka, et enamik õpilasi (83%) ei ole rahul 

vaktsineerimiskorraldusega Eestis, eelistades vaktsineerimise kohustuslikuks 

muutmist. Vaktsineerimisvastasusega oli kokku puutunud enamik vastanutest 
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(73%). Kõige rohkem puutuvad õpilased vaktsineerimisvastasusega kokku 

sotsiaalmeedias (52%). Seega osutus minu kolmest hüpoteesist õigeks ainult 

viimane.   

Intervjuust selgus, et 2019. aasta seisuga oli Kadrina Keskkoolis enne kooli tulemist 

vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale vaktsineeritud 99,5% õpilastest. Ning 

koolis tehtavate vaktsiinide puhul on vaktsineeritud õpilaste osakaal suurem nii 

Lääne-Virumaa kui ka Eesti keskmistest. Järelikult ei levi lapsevanemate seas 

vaktsineerimisvastasus ning vaktsineerituse olukorda Kadrina Keskkoolis võib 

pidada väga heaks.  

Antud uurimistöö on heaks õppe- ja teabematerjaliks inimestele, kes on huvitatud 

vaktsiinidest ja vaktsineerimisest. Sellest uurimistööst lähtudes saaks edaspidi 

uurida õpilaste teadlikkust nendel teemadel ka mõnes teises Eesti koolis. Samuti 

võiks võrdluse eesmärgil tulevikus ka Kadrina Keskkoolis uuesti uurida nii 

teadlikkust vaktsineerimisest kui ka vaktsineerituse olukorda. 
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14. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilase Brittany Korkma uurimistööst 

KADRINA-KANDI VETENIMED KEELES JA MEELES 

Juhendaja: Liivi Heinla 

Kadrina kandi kohanimed on lai ja endas rohkelt informatsiooni ja võimalusi peitev 

uurimisteema. 

Sellest johtuvalt on minu koolikaaslased eelnevalt mõnda alamkategooriat lähemalt 

uurinud. Võtsin uurimise alla hüdronüümid, kuna need on eelnevate õpilaste poolt 

uurimata jäänud ja olles elanud siin kandis terve elu, on mul selle teema vastu 

suurem huvi tekkinud. 

Kuna kohanimede uurimine meie koolis antakse peaaegu nagu põlvest põlve edasi, 

siis ongi minu töö üheks peamiseks eesmärgiks jätkata koolis traditsioonilist 

Kadrina kihelkonna kohanimede uurimist, pöörates tähelepanu vaid 

hüdronüümidele. Loodan, et tänu sellele on kogutav materjal ka kohalikele 

inimestele tulevikus kättesaadavam. 

Veekogud tekivad pidevalt juurde, kuid samas ka kaovad. Seetõttu on minu 

esimeseks uurimisküsimuseks teada saada kui palju vetenimesid on nüüdseks juba 

kadunud veekogude kohta säilinud. Selgitan ka välja kui palju on vetenimede kohta 

pärimust erinevates kirjandusmuuseumi  arhiivides ja Eesti Keele Instituudi 

kohanimekartoteegis. Ning samuti läheb vaatluse alla ka see, mille järgi on uuritavad 

veekogud oma nime saanud?  

Minu uurimistöö koosneb kahest sisupeatükist. Esimene osa on teoreetiline mis 

sisaldab mõisteid, meetodeid ja allikaid. Teine analüüsib minu kodukandi 

vetenimesid ja veekogudega seotud pärimust. 

Algul on vaatluse all vooluveekogud, siis seisuveekogud. 

Tüübilt on tegemist pigem kvalitatiivse uuringuga, sest püüan vastata küsimustele,  

miks ja kuidas; tegelen sõnaliste karakteristikutega ja objektide kirjeldustega. Töö 

püüab ühendada kohaliku rahvapärimuse maastikuga ja nimedega sellel maastikul. 

Töös jõutakse järeldustele, et vetenimed muutuvad ja kaovad. See juhtub 

loodusobjektide endi muutumise ja piirkonna inimestest tühjaksjäämise tagajärjel. 

Paljud vetenimed ongi alles vaid meie erinevates mäluasutuses tänu folkloristide 
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kogumistööle. Kodukandi kohanimede uurimises võib takistuseks tulla nende 

vähene uurimine. Kadrina puhul seda ette ei tulnud, sest arhiive on rikastanud 

kohalikud kodu-uurijad. Järeldasin, et rohkem oli teiste kohanimede alusel tuletatud 

sekundaarnimesid. Samuti tuli ette loodusega seotud hüdronüüme. Hulganisti oli ka 

kuju, suuruse, omaduste või koguni kasutusotstarvete järgi saadud nimesid. 

Ülejäänud hüdronüümid said oma nime mõne artefakti või somaatilise sõna alusel. 

Oli ka vetenimesid,  mille etümoloogia jäi ebaselgeks. 

Edasiseks eesmärgiks sean endale abituuriumiaastal uurida Kadrina-kandi 

helonüüme ehk soode nimesid. 
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15. kokkuvõte 

Rakvere Eragümnaasiumi 12. klassi õpilase Christian Koitve uurimistööst 

RAKVERE TAMMIKUS TALVEL TEGUTSEVAD LÜLIJALGSED 

Juhendaja: Sven Valler 

Uurimistöö Rakvere tammikus talvel tegutsevate teemal kujunes algselt mõeldust 

oluliselt mahukamaks. Seda mahukat tööd sai tehtud nii tuisus kui tuules, nii külmas 

kui libedas. Aga seda tööd tegi autor suure rõõmuga. Autori suur huvi putukate vastu 

aitas uurimistöö protsessi oluliselt paremaks muuta.  

Uurimistöö käigus koostas autor lisaks teoreetilisele osale ka visuaalse osa, kus on 

ohtralt pildimaterjali ja üks filmilõik.  

Autori kogutud andmete põhjal selgus, et Rakvere tammik on ka talvisel perioodil 

lülijalgsete poolest väga liigirikas.  

See uurimistöö sai tehtud ka selleks, et tõestada- nutitelefon pole ainult selfide 

tegemiseks. Sellega saab teha ka teadust. 
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16. kokkuvõte 

Narva Keeltelütseumi 11. klassi õpilase Reinhardt Mülleri uurimistööst 

REKLAAMVIDEO LOOMINE DROONI ABIL IDA-VIRUMAA KOHTA 

Juhendaja: Valeria Nazarova 

Käesolev praktiline töö on reklaamvideo Eesti kirdeosast. Selle töö autor seab 

eesmärgi luua videofilmi drooni kasutamisel. Autori ülesandeks aga oli  Ida-Virumaa 

piirkonna kui maalilise Eesti paiga esindamine. 

Töö toimus kahe aasta jooksul mitmes etapis: 

 territooriumi ja objektide filmivõtteks otsimine; 

 operaatortöö; 

 videotöötlus; 

 filmi monteerimine; 

 tööprotsessi kirjeldus. 

Tulemuseks on valminud videofilm looduse, kultuuriliste ja ajalooliste objektide ning 

Ida-Virumaa elanike eluga erinevatel aastaaegadel. 

Videot saab kasutada nii turistidele kui ka Eesti elanikele, kes soovivad selle 

kirdeosaga tutvuda. 
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17. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 12. klassi õpilase Maria Elisabeth Bremeni uurimistööst 

PLAKATI- JA TÄNAVAREKLAAMID RAKVERE TÄNAVAPILDIS 

Juhendaja: Anneli Raud 

Osales 35.emakeeleolümpiaadi 12.klassi uurimistööde voorus, 2.koht. 

Uurimistöö käsitleb plakati- ja tänavareklaame Rakvere tänavapildis. Uurimistöö 

eesmärgiks oli uurida Rakvere linnas asuvaid välireklaame, sealhulgas valitud 

reklaamide liike, asukohta, keelelist korrektsust, mõjutusvõtteid ning illustratsioone. 

Kõik eesmärgid said täidetud. Autor võttis uurimiseks 20. oktoobril 2019 Rakveres 

olnud välireklaamid, mida linna 12 linnaosas oli kokku 479, millest autor valis 

põhjalikumaks uurimiseks 113. Enne töö koostamist püstitas autor 

uurimisküsimused. Autor tahtis teada, kuidas liigituvad Rakvere linna plakati- ja 

tänavareklaamid, kuidas reklaamid paigutuvad ning millises linnaosas on neid kõige 

rohkem, milliseid kõrvalekaldeid kirjakeele normidest ja võõrapärasust leidub, 

milliseid mõjutusvõtteid on kasutatud ning milline roll on illustratsioonidel. Kõik 

püstitatud uurimisküsimused said vastused. Reklaamid jagunevad nelja põhiliiki, 

milleks on kauba müügi suurendamise, teenuse osutamise suurendamise, ürituse 

edendamise ning isiku käitumist suunava eesmärgiga reklaamid. Kõige rohkem oli 

kauba müügi suurendamise ning kõige vähem isiku käitumist suunavaid reklaame. 

Enim leidus reklaame Rakveres südalinnas, sest see on Rakvere linna ärikeskus ning 

seal liigub kõige rohkem inimesi. Kõige vähem leidus reklaame Kurikakülas ja 

Palermos, sest mõlemad asuvad linna äärealal ning nendes piirkondades liigub 

tõenäoliselt vähem tarbijaid. Levinumad kõrvalekalded õigekirjanormidest olid 

kirjavahemärgivead, mida esines 12% reklaamides. Lisaks leidus ka stiilivigu, suure 

ja väikese algustähe, kokku- ja lahkukirjutamise vigu ning eksiti reklaami 

võõrkeelsuse reeglites. Reklaamides oli mõjutusvõtetena kasutatud keelekasutust 

(nt võlusõnad), pöördumist, sealhulgas kindlatele sihtgruppidele, nagu meestele ja 

naistele suunatud reklaamide kasutamist, faktide valikulist esitamist, mitmeid 

hinnastrateegiaid, nagu võistlev ja võrdlev hinnastrateegia ning edustushinnad, 

huumorit ning illustratsioone, sealhulgas sümboleid ja erinevate tähendustega värve. 

Illustratsioonid kutsusid esile elava kujutluse, aitasid kaubal ning firma logol silma 

paista ja meelde jääda. Lisaks kasutati illustratsioone ka tarbija mõjutajatena. 

Näiteks kujutati pildil toodet ennast, kuulsust, eriala asjatundjat või modelli. 
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Uurimistöö võiks huvi pakkuda otseselt reklaamindusega seotud inimestele, töös 

uuritud reklaamide firmadele ning erinevatele tarbijate sihtgruppidele ehk kõikidele 

inimestele, keda reklaamid mõjutavad. 29 Uurimistöö tegemise käigus sai autor 

ülevaate reklaamis kasutatavatest mõjutusvõtetest ning reklaaminduses kehtivatest 

reeglitest. Selgus, et kuigi reklaami keelekasutuses on lubatud rohkem 

kõrvalekaldeid, leidub neis siiski vigu ning võõrapärasusi. Samuti õppis autor vahet 

tegema peamistel reklaamiliikidel ning sai teada, millistes piirkondades mis liiki 

välireklaame leida võib. Uurimistööd saaks edasi arendada, uurides sama piirkonna 

reklaame erinevatel hooaegadel, näiteks vahetult enne Riigikogu valimisi, või teistes 

Eesti linnades ning võrrelda saadud andmeid selle uurimistöö tulemustega. 
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18. kokkuvõte 

Narva Keeltelütseumi 12. klassi õpilase Nelli Gorkova uurimistööst 

NARVA SUBKULTUURIDE KÄSITLEMINE RAHVAMAJA MÕNEDE 

RAHVUSKULTUURISELTSIDE NÄITEL.  

NENDE SISEPROBLEEMID JA EDASISE ARENGU PERSPEKTIIVID 

Juhendaja: Jelena Šestak 

Käesoleva uurimistöö fookuses oli Narva rahvuskultuuriseltside uurimine. 

Peaeesmärkideks oli välja selgitada nende siseprobleeme ja edasise arengu 

perspektiive. Selle saavutamiseks kasutas autor anketeerimise ning intervjueerimise 

meetodeid. 

Uurimise põhjal olid määratletud järgmised olulised siseprobleemid: 

 Rahvuskultuuriseltside esindajate vananemine; 

 Seoste nõrgenemine rahvusseltsides põlvkondade vahel; 

 Ajaloolise kodumaaga sideme nõrgenemine; 

 Ainult esindajatele mõeldud ürituste puudumine. 

Peale selle olid selgitatud edasise arengu perspektiivid. Autor on veendunud, et 

rahvuskultuuriseltsidel on tulevik noorte kaasamise tingimusel. Samuti tuleb linnas 

mastaapsemalt tähistada Eesti Rahvuste päeva ning enam rahvuste omapärasuse ning 

unikaalsusega seotud üritusi korraldada. 

Narva rahvuskultuuriseltside siseprobleemide ning edasise arengu perspektiivide 

kirjeldamine tugineb intervjuudele ning on kinnitatud esimeeste sõnadega. 

Töö algul püstitatud hüpotees osutus osaliselt tõeseks. Selgus, et on olemas kindlaid 

siseprobleeme, mille pärast leidub seoste nõrgenemist vanema- ja noorepõlvkondade 

vahel. Kuid öelda sellest, et side on täiesti kadunud ka ei tohi. Sellepärast lähitulevikus 

(10 aastat) ei lakka Narva rahvuskultuuriseltsid olemast. Rahvuskultuuriseltside 

esindajad väitsid, et noored osalevad siiski rahvusseltside tegevuses 

(sotsiaallehekülgede pidamine, teistele liikmetele kaasaelamine). Seda enam peab 

arvestama anketeerimise tulemusi. 15% ütles, et nende vanus on alla 45 aasta. Võib 

oletada, et see põlvkond on juba edasine ja eelmine kaasas neid seltside astumisse. 

Kõik uurimistöö raames püstitatud ülesanded olid edukalt täidetud. 

Uurimistöö tulemusel sai autor korraliku ülevaate Narva rahvuskultuuriseltside 

siseprobleemidest ning nende edasise arengu perspektiividest. Antud teemat võiks 

kahtlemata edasi arendada, kuna tegemist on meie linna kultuuri rikastava osaga. 
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1. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 8. klassi õpilaste Brit Katriin Murumägi ja Elise-Helene Pohla 

uurimistööst 

AKEN KÜLAST MAAILMA 

Juhendaja: Evelin Tiiter 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Eesti maailmas. Maailm Eestis” Eesti Vabariigi Presidendi 

auhindadele, 3. koht ja rahaline preemia, ERM ja Regio eripreemiad. 

Töö autorid valisid uurimistöö teemaks „ Aken külast maailma “  juhendaja 

ettepanekul, kuna nende vanemad on pikka aega töötanud Aru Grupis ja nagu töö 

käigus ka selgus, vajas Aru Grupi 27-aastane ajalugu üleskirjutamist.  

Kadrina valla ettevõte Aru Grupp AS kui akna-ukse-, trepi- ja majatehase ning 

liimpuidust komponentide tehas on üks populaarsemaid ning hinnatumaid 

ettevõtteid Kadrina vallas. Samuti on ettevõtte toodang hinnatud ka välismaal. 

Fenomenaalseks muudab ettevõtte ka valmisolek panustada noortesse.  

Käesolev töö keskendubki Aru Grupi rohkem kui veerandsajandi pikkusele 

tegevusele, sest ei teki ju üleöö väikeses Eesti külas asutatud saeveskist edukas 

ettevõte nii Eestis kui ka maailmas. Autorid soovisid ettevõtte asutajaid ja 

kauaaegseid töötajaid intervjueerides üles kirjutada ettevõtte senise ajaloo ning 

uurida, mis on oluline ühe ettevõtte kujunemisel edukaks nii kodus kui võõrsil. 

Uurimistöö meetoditeks olid nii struktureeritud kui ka vabade intervjuude 

läbiviimine, töö meediaväljaannetega ning teiste elektrooniliste materjalidega.  

Töö käigus said uurijad teada, kuidas sai väikese Eesti küla saeveskist edukas 

ettevõte nii Eestis kui ka maailmas. Seda mõtet kannab ka töö pealkiri, mis viitab 

aknale kui esimesele Aru Grupi eksporttootele. Aru AS asutamise eelduseks oli 

1993. aastal ettevõtte tänaste juhtide Juhan Viise ja Andres Lindami ettevõtlikkus, 

eelnev töökogemus, millele lisaks oldi sageli ka teistest sammukese eespool. 

Olulised olid ka head ja targad sõbrad, kellele sai loota ning kes aitasid vajalikult 

hetkel. Aru Grupp on edukas ettevõte, sest nende tooted on väga hea kvaliteediga, 

samuti väärtustavad kliendid ettevõtte suutlikkust kokkulepetest kinni pidada ja 

usalduslikku kliendisuhtlust. Juhan Viise kui ettevõtte juht hindab oma meeskonda, 

kes on tublid ja alati suutnud end forsseerida. Arusaadavalt on see nõudnud tihti 
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erakordset pingutust nii meeskonna liikmetelt endilt, aga mõistmist ka töötajate 

kodustelt.  

Autorid mõistsid intervjueerides firmajuhti Juhan Viiset, kelle ideed, ettevõtlikkus 

ning oskus ettepoole vaadata on põhjus, miks teda hinnatakse nii kodukandis, 

maakonnas ja ka president omistas talle 2020. aastal Valgetähe IV klassi 

teenetemärgi.  

Uurimistöö on oluline, sest selles on jäädvustatud tulevaste põlvede jaoks Kadrina-

kandi jaoks olulise ettevõtte AS Aru Grupi ajalugu. Selle ettevõtte kaudu on jõudnud 

maailmakaardile üks Eestimaa väikene küla ja selle elanikud, tänu kellele on ka 

maal elamine võimalik. 
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2. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 8. klassi õpilase Rosabel Klopi uurimistööst 

  NELJA PÕLVKONNA KOOLIVORMID 

Juhendaja: Evelin Tiiter 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Eesti maailmas. Maailm Eestis“ Eesti Vabariigi Presidendi 

auhindadele, raamatupreemia. 

Töö autorit huvitas juhendaja välja pakutud teema seepärast, et tema õde, 

vanemad, vanavanemad, nende õed-vennad ja ka vanavanavanemad on saanud 

hariduse Kadrina koolis. Uurija arvates tundus tore uurida oma pereliikmete mitme 

põlvkonna meenutusi ja mõtteid nende-aegsest koolivormist. Teema on oluline ka 

seepärast, et koolivorm on Kadrina koolis alles teist aastat ning vaatamata 

võimaluste paljususele pole selle kandmine õpilaste hulgas eriti populaarseks 

saanud.  

Töö uurimisprobleem keskendub küsimusele, kuidas erinevatel ajaperioodidel 

suhtusid õpilased koolivormi kandmisse Eestis. Töö autori eesmärgiks oli teemat 

avada oma perekonna kolme erineva põlvkonna mälestuste kaudu. Autor leidis 

perekonna-albumist ka vanavanaema klassipildi 1937. aastast, seega läheb arvesse 

ka neljas põlvkond, mis selgitab töö pealkirja – „Nelja põlvkonna koolivormid“.  

Uurimistöö meetoditeks olid kirjanduse (sh artiklite) läbitöötamine, struktureeritud 

intervjuude läbiviimine, küsimustiku koostamine ning sellest saadud andmete 

analüüsimine.  

Uurides suhtumist koolivormi kandmisse, tegi töö autor kindlaks, et koolivorme on 

kasutatud ja kasutatakse maailmas jätkuvalt peamiselt kahel juhul - kas meie-tunde 

suurendamiseks või õpilaste nii-öelda tasandamiseks. Intervjuudest selgus, et ehkki 

autori isal ning vanavanematel oli kohustuslik koolivorm, suhtusid nad koolivormi 

hästi ja nad ei protesteerinud koolivormi kandmise vastu. Autori ema kooliajal 

kohustuslikku koolivormi enam polnud, kuid ema arvates oleks see talle ilmselt 

meeldinud. Kuidas suhtutakse tänasesse koolivormi Kadrina koolis, seda püüdis 

autor uurida eakaaslaste (8. klass) ning oma õe (3. klass) klassikaaslaste hulgas 

läbiviidud küsitlusega, püstitades tööle ka 2 hüpoteesi.  
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Esiteks eeldas töö koostaja, et 3. klassi õpilaste suhtumine koolivormi on 

positiivsem kui 8. klassi õpilaste suhtumine, teiseks, et 8. klassi õpilased oskavad 3. 

klassi õpilastest paremini põhjendada, miks on koolivorm oluline. Esimene hüpotees 

osutus tõeseks - 3. klassi õpilaste hulgas oli neid rohkem, kes suhtusid Kadrina 

koolivormi kandmisse positiivselt. Hüpoteesi püstitades arvas autor, et positiivse 

suhtumisega 3. klassi õpilasi on rohkem kui 11 (21st). Teine hüpotees ei olnud 

tõene, sest nii 3. kui ka 8. klassi õpilaste hulgas oli neid, kes tõid välja, et koolivorm 

on oluline. Õpilased vastasid, et vorm esindab kooli, ühendab õpilasi ning nad 

näevad koolivormi kandes viisakamad välja. 
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3. kokkuvõte 

Väike-Maarja Gümnaasiumi 8. klassi õpilase Robin Põdra uurimistööst 

JAAN VILBA PEREKONNA LUGU 1944-1946 

Juhendaja: Kristi Põdra 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Sada aastat Eesti riiki“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele,         

I koht ja rahaline preemia. 

Mina koostasin 2018. aastal oma esimese ajalooalase uurimistöö „Jaan Vilba 

perekonna lugu 1944-1946“. Riigi ajalugu on tema inimeste ajalugu. Minu 

vanavanaisa Jaan Vilba perekonna lugu on üks osake Eesti Vabariigi ajaloost.  

Ma püstitasin oma tööle kaks eesmärki, mis said ka täidetud:  

1. koostada mälestustekogu, mis annab ülevaate perekond Vilba põlvnemisest ja 

eluolust;  

2. kajastada Jaan Heinrich Vilba arreteerimise, vangistusaastate ja kojutuleku 

lugu läbi tema kirjade ja laste meenutuste. 

Lisaks said töö käigus said korrastatud perekond Vilba fotokogud ning läbi töötatud 

ja ümber kirjutatud Jaan Vilba vangilaagrist saadetud kirjad. Ühtlasi sai mulle minu 

perekonnaloo kaudu selgemaks Eesti Vabariigi okupatsioonide periood II 

maailmasõja ajal. 

Töö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimene peatükk „Perekond Vilba“ annab 

ülevaate perekonna põlvnemisest ja üleüldisest eluolust. Teine peatükk „Jaan Vilba 

arreteerimine“ jutustab pereisa arreteerimise loo. Kolmas peatükk „Jaan Vilba 

vangistuseaastad“ kirjeldab isa elu vangistuses ja tema pere eluolu. Neljas peatükk 

„Jaan Vilba kojutulek“ räägib isa kojutulekust. Töö ilmestamiseks on lisatud 

illustreerivat pildimaterjali, mis on paigutatud lisadesse. 

Ma intervjueerisin kõiki Jaan Vilba lapsi: 79-aastast vanaema Aino Põdrat, 83-

aastast vanatädi Pilvi Lunget ja 78-aastast vanaonu Peeter Vilbat. Intervjueerimine 

toimus vabas vormis, intervjueeritavad jagasid oma mälestusi teemaplokkide kaupa: 

meenutused lapsepõlvest ja kodust, isa arreteerimine, isa vangistuseaastad ja isa 

tagasitulek.  

Oluliseks infoallikaks olid minu vanavanaisa poolt vangilaagrist saadetud kirjad. 

Säilinud on 14 kirja. Kirjade lugemine ja nende ümber kirjutamine oli kõige raskem 
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osa tööst. Näiteks oli kiri kulunud murdekohtadest või oli käekiri ja ka lause mõte 

arusaamatu. Kohati oli keelekasutus võõras, lugemist raskendas kirjavahe- ja 

lauselõpumärkide puudumine, isikunimed olid kirjutatud kuulmise järgi, esines ka 

hüüdnimesid.  

Selleks, et uurimistöös säiliks kõneleja rääkimisstiil ja keelekasutus, lisasin töösse 

võimalikult palju tsitaate nii intervjueeritavatelt kui ka Jaan Vilba kirjadest. 

Mälestuste illustreerimiseks on lisatud ka fotosid vanaema ja vanatädi kogudest. 

Meie kõigi jaoks oli kõige emotsionaalsem perekond Vilba perefoto leidmine aastast 

1903, kus on näha umbes 2-aastane Jaan Vilba oma vanemate ja vanavanematega. 

See foto on minu isapoolse suguvõsa kõige vanem perefoto, millel on näha ka minu 

vanavanavanavanavanemad Hants ja Ann Villbach.  

Minu vanavanaisa kolmelapseline pere elas Virumaal Avanduse vallas Söödi talus. 

Tegemist oli 24 ha taluga, kus tegeleti eelkõige oma pere tarbeks loomakasvatuse ja 

põlluharimisega. Laste mälestused oma kodust on üsnagi detailirohked ja helged, 

lapsepõlvest meenutatakse nii tööd kui ka mängu.  

Sain teada, et juuniküüditamine nende pere ei puudutanud, suured lahingud jäid 

kaugemale. Elati üsnagi rahumeelset igapäevaelu. Minu vanavanaisa astus 1941. 

aasta suvel nagu paljud teisedki taluperemehed Omakaitsesse. Koju ilmus küll püss, 

kuid seda Jaan ei kasutanud. Kuigi pere aitas ja varjas metsavendi, probleeme ei 

esinenud. Esimene eredam pere ühine sõjamälestus on 1944. aasta Tallinna 

pommitamisest. Linna põlemise tulekuma paistis isegi nende taluhoovi. Saksa 

sõduritega pere kokku ei puutunud, küll aga Punaarmeega. Nadalama küla tabas 

pommitamine 1944. aasta septembris ja selle tagajärjel puhkes tulekahju. Jaan Vilba 

tormas meiereid kustutama ja inimesi päästma. Kohale jõudsid ka Vene sõdurid, kes 

juuresviibivad inimesed läbi otsisid. Jaani taskust leiti padruneid ja ta arreteeriti. 

Pereisa äraviimine on jäänud kõigi laste mällu.  

Jaan Vilba oli kodust eemal kaks aastat. Side koduga säilis põhiliselt kirjavahetuse 

kaudu. Lisaks käisid teda külastamas abikaasa, sugulased ja tuttavad. Kas külaliste 

võimaldamine Jaan Vilbale oli seotud sellega, et tal puudus veresüü või aitas kaasa 

tema abikaasa Miina Katariina Tallinnasse sõit kõrgema sõjakomissari juurde, seda 

ei oska lapsed kommenteerida. Jaan Vilba kandis karistust põhiliselt Kohtla-Järve 

töölaagris. Töökohustuste tõttu peatus ta Maardus, Tallinnas, Paldiskis, Järvakandis 

ja ka Pärnus. Ta tegi kaasa metsa-, transpordi- ja ehitustöödes. Töö tema enda 
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väitel kontimurdev polnud. Töö toimus kindla graafiku alusel, oluline oli täita 

töötunnid ja –normid. Hea töötamise eest avaldati kiitust tervele brigaadile ja anti ka 

söögitalonge. Jaan oli töörohkusega pigem rahul, kuna tema sõnul möödus aeg 

töötades kiiremini ja polnud aega muredele mõelda. Samas on kirjade kaudu teada, 

et vähemalt kahel korral sattus ta haiglasse. 

Tema kirjade põhjal jääb vangilaagri igapäevaelust üsnagi rahulik mulje. Ka hiljem 

vaba mehena ei rääkinud ta oma lastele traumeerivaid mälestusi. Jaan nimetas 

kirjades oma elukohti vangilaagrites oma kodudeks. Olmelistest tingimustest 

kirjutas ja rääkis ta üsnagi vähe. Korduvalt toob ta välja, et toit oli vilets. Kuna 

töölaagris olijatel oli võimalus saada toidu- ja riidepakke, siis ta eriti ei kurtnud. 

Kodust palus ta tihti saata praetud rasvainet. Liha oli väga hinnaline vahetuskaup. 

Mõnikord saatis naine talle ka raha. Jaan Vilba saatis ka kodustele pakke vastu. Ta 

meisterdas ka ise kingitusi. Perereliikviatena on alles Jaani käsitööna valminud 

kaelakeed tütardele ja ehtekarbike naisele. Perekonnal oli isata raske, aga saadi 

siiski hakkama. Neid aitasid sugulased ja ka küla.  

Kui mulle oli eelnevalt filmide ja kuuldu põhjal jäänud mulje Punaarmee sõduritest 

kui vägivallatsejatest, siis minu vanaema pere puutus kokku ka nende inimliku 

poolega. Vilbade pere näiteks kartis 1944. aasta septembrikuise pommitamise järel 

Söödi tallu jäänud halvatud vanaema elu pärast. Tegelikult söötsid võõrad tal kõhu 

täis, panid teki peale ja kütsid ka toa soojaks. Lisaks lubasid Vene sõdurid paar 

nädalat pärast Jaan Vilba arreteerimist tal järelevalve all kodus käia. 

Minu vanavanaisa mõlgutas vangisatuna üsnagi tihti mõtteid, et tuleb omavoliliselt 

töölaagrist ära kodustele suuremate tööde ajaks appi. Temal polnud siiski julgust 

omavoliliseks lahkumiseks ning ta kartis, et pigem teeb ta selle sammuga oma 

perele kahju. Jaan oli kindel, et ta teeb oma töötunnid ära ja tal lubatakse veresüü 

puudumise tõttu koju tagasi minna. Kuna olukord püsis pikalt muutumatuna, 

õnnestus tal 1946. aasta suvel koju heinateole minekuks suuline luba saada paariks 

nädalaks. Kodus tagasi olles tegi ta otsuse, et ta ei naase enne tagasi, kuni 

vangilaagrist talle järgi tullakse. Järgi talle ei tuldud. Ta jätkas talus tavapärast elu, 

saatis tütred kooli ning taotles endale vallast uued dokumendid. 

Töö koostamine oli minu jaoks emotsionaalne ja põnev kogemus. Mul on soov 

jätkata oma perekonnaajaloo uurimisega. 
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4. kokkuvõte 

Haljala Kooli 8. klassi õpilase Cristel Valeria Maasiku uurimistööst 

AJALEHE VIRUMAA TEATAJA KUJUNDLIK SÕNAVARA 

Juhendaja: Külli Heinla 

Kõik keeled muutuvad kogu aeg ja igal pool. Peamiseks põhjuseks on see, et 

muutub maailm, milles me elame. Tekib uusi mõisteid ja nende jaoks on vaja uusi 

sõnu. 

Uurimistöös “Ajalehe Virumaa Teataja kujundlik sõnavara” selgus, et tänapäeva 

ajakirjanduses kasutatakse neutraalse sõnavara asemel meelsamini stiililise 

värvinguga leksikat. Tehakse seda seepärast, et muuta ajaleht rohkem 

tänapäevaseks. Tsitaatsõnade ja uudislaenude kõrval võib aga siiski märgata 

arhailisuse, vanamooduse taotlust.  

Ajaleht on viimase 10-15 aasta jooksul läinud selgelt kõnekeelsemaks. 

Kõnekeelsemaks on ajaleht muutunud just sellepärast, et lugejaid juurde meelitada. 

Ajakirjanduskeele uurija Reet Kasik tõdeb, et piltlike väljendite kasutuses on 

toimunud pööre: vanemad Eesti fraseologismid ja metafoorid olid pärit 

maakultuurist, praeguste väljendite taust on teine, piltlike väljendite allikaks on 

peamiselt linnakultuur, sport, teater jms.  

Metafoore kasutatakse loodusalastes artiklites, sporditeemalistes uudistes ja ka 

kooli ja haridusega seostuvates artiklites. Kogutud keelematerjalis (2019. aasta 

Virumaa Teataja oktoobri- ja novembrikuu numbrid) oli 42 metafoori. 

Isikustamine võimaldab keelt ilmestada ja elavdada. Isikustamise näiteid leiti 9. 

Suur osa piltlikest väljenditest on tegusõnalised. Piltlikud väljendid võimaldavad ühe 

valdkonna sõnu või fraase kasutada ka teise valdkonna puhul. Terve rida piltlikke 

väljendeid oli seotud inimeste või loomade kehaosade nimetustega. Piltlikke 

väljendeid oli kogutud lausetes 45. 

Töös olevatest 17 kõnekeelsetest sõnadest olid mõned vananenud varjundiga 

keelendid (uulits, sohver), mõned tuletised (ontlik, uhtnakas), mõned laensõnade 

häälduspärased mugandid (tšillima, tiim). Tsitaatsõnad seostuvad spordiga. 
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5. kokkuvõte 

Haljala Kooli 8. klassi õpilase Joonas Mägi uurimistööst 

MINU KODUKANT KANDLE 

Juhendaja: Külli Heinla 

Kandle küla asub Haljala vallas Lääne-Virumaal. Kandle mõisast pärinevad 

esmateated 1583. aastast. Mõisal on olnud mitmeid omanikke. Praeguseks on 

uuendatud ajalooline tallikuur ja eluhoone.  

Looduslikult asub Kandle küla balti klindi astangul. Põllud on kasutusel ja 

majapidamised on korras. Mõisa park on segastiilis ja pargi  põlispuud on 

looduskaitse all.  

Kandle kool asutati mõisa poolt 1861-1863. a vahel. Vahelduva eduga toimis kool 

kuni 1959/ 60 õppeaastani, seejärel suletakse. 

Elan Kandlel oma perega 2009. aastast. Majas toimub ümberehitus. Eluhoonet 

ümbritseb hooldatud aed ja mööda voolab Vainupea jõgi. 
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6. kokkuvõte 

Kohtla-Nõmme Kooli 8. klassi õpilase Kelin Andrei loovtööst 

OTSIDES OMA JUURI 

Juhendaja: Tiina Grauberg 

Autor on loovtöö koostamise käigus kogunud ja välja valinud fotod esivanematest, 

koostanud kaks intervjuud, ühe ema ja teise isaga. Kirjutanud loo iseendast. Otsinud 

Genist ehk genealoogilise andmestiku veebisaidilt välja esivanemate sugupuu 

joonised.  

Loovtöö eesmärgiks oli uurida oma esivanemate sugupuud. Koostada ülevaade 

kokku kogutud infost ja talletada see kausta. Informatsiooni otsimisel õppis ja 

laiendas autor enda teadmisi oma sugupuust ja selle ajaloost. Loovtöö “Otsides oma 

juuri” osutus autori jaoks keerulisemaks ja sisukamaks kui algul võis arvata. Artiklite 

kirjutamine, intervjuude koostamine, fotode otsimine ja töötlemine ning sugupuude 

jooniste leidmine nõudis palju aega ja kannatust.  

Loovtöö eesmärk on täidetud täies mahus. 
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7. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 8. klassi õpilase Laura Jürjo uurimistööst 

II MAAILMASÕDA JA EESTI PÕGENIKUD 

Juhendaja: Indrek Niibo 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel“ Vabadus“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, EAÜS i tänukiri. 

Tööst sain teada palju selle kohta, kuidas ikkagi elasid eestlased välismaal. Mul 

polnud alguses aimugi, et eestlust nii meelekindlalt säilitati ja noorematele 

põlvedele edasi kanti. Raamatud olid küll väga täpsed, kuid on hoopis teine asi 

saada teada neid huvitavaid asju inimeselt, kes oli ka ise väliseestlane.  

Sellest hoolimata, et Eesti on olnud läbi aegade võõra võimu all, on alati leitud 

võimalusi eestluse säilitamiseks. Nõukogude Eestis elavad hoidsid meie riigi lippu 

peidetud kohtades ning lootsid salamisi, et ühel päeval saavad nad seda lipu 

kartmatult lehvitada. Samal ajal välismaal hoiti väga kokku tegeledes tihedalt Eesti 

kultuuri hoidmisega. Oma vaimu näidati suuri pidustusi korraldades. 

Seda tööd tehes sain taaskord teada ühe väga olulise asja: just see vaimsus koos 

suure kire tundega ongi Eestit nii kaua elus hoidnud. Kui seda poleks eestlastes 

leidunud, polekski Eestit enam alles. Tänu neile iseloomujoontele, mis ei lasknud 

eestlastel jonni jätta, tähistamegi Eesti sünnipäeva veel praegugi. 
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8. kokkuvõte 

Lasila Põhikooli 8. klassi õpilase Mathis Zubarevi uurimistööst 

MARIA WUNDERLICH- LAULUHALDJAST LASILA KOOLI ÕPETAJA 

Juhendaja: Eve Kangur 

Uurimistöö autor valis töö teemaks „Maria Wunderlich – lauluhaldjast Lasila kooli 

õpetaja” seetõttu, et tundis huvi lastelaulude autori ja õpetaja Maria Wunderlichi 

eluloo ja loomingu vastu. Samas töö autorit ärgitas tunne, et ta õpib ise tänasel 

päeval just Lasila koolis, kus Maria Wunderlich kunagi muusikaõpetajana töötas. 

Käesolev töö keskendub Maria Wunderlichi eluloole, loomingule ja õpetajana 

tegutsemisele Lasila koolis. Töö fookuses on Maria Wunderlichi tööaastad Lasilas, 

mille kohta info kogumiseks viis autor läbi intervjuud kunagiste kolleegidega.  

Uurimistöö jaoks seatud eesmärgid said täidetud. Töö autor sai teada, et õpetaja 

Maria Wunderlich sündis ja elas terve oma elu Udukülas, ka tema vanemad ja õed 

olid tihedalt muusikaga seotud. Maria Wunderlich õppis õpetajaks Tallinna 

Pedagoogilises Instituudis. Kõik töökohad olid Maria Wunderlichil mõisahoonetes, 

seda Saksis, Imastus ja Lasilas. Muusika juurde jõudis ta varases lapsepõlves, mil 

armastas esineda ja juba laule luua. Maria Wunderlich kogus lauludeks 

inspiratsiooni loodusest. Loodud lauludes pidi alati mingi iva sees olema. Ta on 

loonud üle 300 lastelaulu. Ilmunud on kolm laulikut “Laululust”, “Laulurõõm” ja 

“Laulumõnu”, koostöös Margarita Rauniga helikasseti “Maria Wunderlichi laulud”. 

Liidja Sepa ja Maria Wunderlichi ühisloominguna on ilmunud muusikalide ja 

näitemängude kogumikud “Helle-Trulle ja teised”, “Mängulust” ja “Metsarahva 

sekeldused”. 

Lasila koolis töötas Maria Wunderlich 16 aastat, seda aastatel 1986-2002. Tema 

loodud on Lasila kooli oma laul “LA-SI-LA”. Maria Wunderlich oli hinnatud 

kolleegide poolt. Ta oli huumorimeelne, empaatiline ja alati abivalmis. Õpilased 

samuti austasid ja armastasid õpetaja Mariat, neile meeldisid kunstiringitunnid ja 

koorilaul. Lasila kooli endiste ja praeguste kolleegide ja muusikaõpetajate kõrvus 

kõlab palju laule, kuid enim kooli oma laul “ LA-SI-LA”, laulud “Seeneralli”, “Triinud” 

ja “Virumaa lapsed”. 

Töö teoreetilise osa koostamisel on kasutatud teemakohast internetipõhist 

allikmaterjali. Viimase näol on tegemist Virumaa Teataja erinevate aastate 
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väljaannetes ilmunud artiklitega Maria Wunderlichi kohta. Kasutatud on Eesti 

Rahvusringhäälingu digiarhiivi audiovisuaalset materjali Seervald (1991) saatest Kes 

nad on?: Maria Wunderlich”. Info kogumiseks on rakendatud intervjuud või kirjalikku 

küsimustikku. Uurimistöö ilmestamiseks on lisatud fotosid, pildimaterjali nappuse 

tõttu on osa fotosid tehtud ekraani kuvatõmmistena. 

Kõige huvitavamaks osaks uurimistöö koostamisel peab autor õpetaja Maria 

Wunderlichi kunagiste kolleegide intervjueerimist ja vanade Lasila kooli ajalehtede 

“Lasila” sirvimist. Töö raskeimaks osaks oli autorile ERR digiarhiivis audiovisuaalse 

materjali vaatamine ja kuulamine, seejärel lõikude kaupa saadud info trükkimine. 

Pildimaterjali õpetaja Maria lapsepõlve kohta kahjuks saada ei õnnestunud.  

Uurimistöö on oluline, sest selles on jäädvustatud praegustele ja ka tulevastele 

põlvedele helilooja ja muusikaõpetaja Maria Wunderlichi elulugu, looming ja 

õpetajana tegutsemine Lasila koolis. Seda uurimistööd saaks uurimistöö autori ja 

töö juhendaja sõnul jätkata, sest käesoleva uurimistöö sisu ei sisalda Maria 

Wunderlichi sugulastelt saadud mälestusi. Kindlasti saaks autori sõnul töö seeläbi 

väärtust juurde nii info kui ka fotode näol.  
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9. kokkuvõte 

Lasila Põhikooli 8. klassi õpilase Anete Selezeni uurimistööst 

KOOLIELU LASILA PÕHIKOOLIS AASTATEL 1997-2007 KOOLI AJALEHE 

ARTIKLITE PÕHJAL 

Juhendaja: Tiina Rumm 

Minu uurimistöö  „Koolielu Lasila Põhikoolis aastatel 1997-2007 kooli ajalehe 

artiklite põhjal” annab ülevaate Lasila kooli õpilastest, õpetajatest ja tegemistest 

kümne aasta jooksul. Ajaleht sai alguse 1997. aastal. Ajalehe pealkiri tuli õpetaja 

Maria Wunderlichi laulust LA-SI-LA. Kooli ajalehte andis välja tolleaegne huvijuht 

Katrin Murakas. Ajalehe teeb eriliseks ka see, et kaasa aitasid õpilased Lii, Lilian, 

Liis, Gea ja Enel. Laste omaloomingulisi töid andis ajalehte eesti keele õpetaja 

Vaike Kongi. Ajalehtedel on suur väärtus ka 2020. aastal, kuna need sisaldavad kooli 

ajalugu. Sain teada õpilaste õppimise ja käitumise kohta, millised vahvad üritused 

neil olid ja millised olid traditsioonid. Ka õpetajate kohta sain infot.  

Iga ajaleht erineb teistest, sest uudised on uued ja kogu aeg muutuvad. On kindlad 

teemad, mida alati ajalehest võib leida. Selle kümne aasta jooksul, mil ajaleht ilmus, 

võib teemad jagada 38. rubriiki. Populaarsemad neist olid näiteks „Ainult 1 

küsimus“, „Artiklid muudest allikatest“, „Ristsõnad“, „Minu klass“, „Tõrvatilk“, 

„Meetilk“, „Naljanurk“, „Lõpetavad kooli“, „Rahvakalender“, „Omalooming“ jne.  

Kolmandas peatükist kirjutasin välja kõik need huvitavad read, mis mulle meeldisid. 

Näiteks vahva riimuv inglisekeelne luuletus, testid, koolilõpetajate nimed  ja kuidas 

noored võrdlevad end teistega. 

Oma praktilises töös kirjutasin ajalehtedest välja kõikide õpetajate, õpilaste ning ka 

tähtsamate külaliste nimed. Sinna järele lisasin säiliku numbri. LKA.V.I.1.1 tähendab 

seda, et LKA on Lasila Kooli Arhiiv. V tähendab ajakirjanduse teemat. I tähistab 

esimest kausta, sest ajakirjanduses on mitu kausta. 1 tähistab ajalehe esimest 

numbrit ning järgmine 1 näitab lehekülje numbrit. Kui leheküljel on mitu korda 

kirjutatud  M. Wunderlich, siis ma teist korda säiliku numbrit ei kirjutanud. Kui aga 

samal lehel on kirjutatud nimi Maria või Maria Wunderlich, siis kirjutasin nende 

nimede taha uuesti säiliku numbri. Ma arvan, et mu uurimistöö on koolile vajalik. 

Loodan, et kõik, kes loevad minu ja teiste kodu-uurijate koostatud nimekirja, leiavad 

end kiiresti Lasila kooli ajalehest üles. Meie koolis käib õpilasi, kelle vanemad on 

kooli vilistlased. Lapsed saavad lugeda ajalehest vanemate koolielust. 
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1. kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi 6. klassi õpilase Kirke Konnapere uurimistööst 

MINU VANAISA LAPSEPÕLV, KOOLIAEG JA ESIMENE TÖÖKOHT KOOLIS 

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Selles töös olen vanaisa mälestuste ja teiste allikate põhjal andnud ülevaate vanaisa 

lapsepõlvest, selleaegsetest mängudest, Võhmuta ja Vajangu koolist (mõlemad asusid 

endises mõishoones) ning Rakvere Pedagoogilisest Koolist, kus vanaisa sai algklasside 

õpetaja kutse.  

Vanaisa lapsepõlv jäi Eesti Vabariigi lõppu ja teise maailmasõja aega. Kooli läks ta 

viimasel sõjasügisel 1944. aastal. Sel ajal oli koolis puudus õppevahenditest, riietest ja 

jalanõudest ja paljust muust. Koolihooned vajasid remonti. Õpetamist ja õppimist võeti 

aga tõsiselt. Õppeained olid algkoolis enamvähem samad, mis praegu. Eksameid tuli aga 

isegi algkoolis iga klassi lõpus teha. Tänapäeval on õpilastel kergem. Nüüd on peale 

õpikute kasutusel arvutid ja muud IT-vahendid. Kirjutada, lugeda ja arvutada peab 

oskama ka nüüd iga laps.  

Mänguasjad ja mängud on võrreldes vanaisa lapsepõlveajaga erinevad. Sel ajal olid 

lapsed rohkem väljas, mängisid palli ja muid mänge. Nüüd ollakse rohkem toas ja 

mängitakse arvutimänge, aga ka erinevaid lauamänge. Mänguasju on lastel väga palju 

ja uhkeid. Siiski hinnatakse ka isetehtud mänguasju.  

Õpetajakutse omandatakse tänapäeval ülikoolis, selleks peab lõpetama keskkooli. 

Vanaisa läks Rakvere Pedagoogilisse Kooli pärast 7. klassi lõpetamist. Vanaisa ja teiste 

Pedagoogilise kooli lõpetajate edaspidine õpetajatöö ja elukäik näitavad, et sellest 

koolist said õpetajad väga hea ettevalmistuse oma tööks. 

Vajangu kool, kus vanaisa õpetajana alustas, oli väike maakool, kus veel 1950. 

aastatelgi oli olmelisi raskusi, ruumid vajasid remonti jne, aga õpetajate ja õpilaste 

koostöö oli hea. Õpilased olid kaasatud nii remonditööle kui ka küttepuude varumisele. 

Lapsed liikusid rohkem, sest kooli tuldi jalgsi või talvel suuskadega. Koolitee oli sageli 

mitu kilomeetrit pikk.  

Antud uurimistööd tehes sain palju parema pildi sellest, milline oli minu vanaisa lapsepõlve- 

ja kooliaeg. Sain aru, kui palju kergem on tänapäeval koolis käia, kui ilus ja korras on minu 

koolimaja sõjajärgsete koolimajadega võrreldes. Õppeainete sisu on keerulisem ja 

õppevahendid erinevad.  

Tahaksin seda tööd jätkata, et kirja panna mälestused ja lood vanaisa edaspidisest 

elust. 
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2. kokkuvõte 

Haljala Kooli 5. klassi õpilase Evely Kaldma uurimistööst 

MEIE KANDI KEEL JA KOMBED. 5. KLASSI SLÄNGISÕNASTIK 

Juhendaja: Külli Heinla 

SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi ja Eesti Lugemisühingu poolt korraldatud  

väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistlusel tunnistatud  parimaks nooreks kodu-uurijaks, 

Järvamaa muuseumi eripreemia töö teaduslikkuse eest, ajakirja Hea Laps preemia. 

Släng on mingi sotsiaalse grupi inimeste kõnekeele osa. Släng jaguneb sotsiaalseks 

slängiks ja erialaslängiks. Noored peavad slängiks noortekeelt. 

Uurimistöö „Meie kandi keel ja kombed. Haljala Kooli 5. klassi slängisõnastik“ 

eesmärgiks seadsin uurida, mis on släng, koguda oma klassikaaslaste 

slängisõnavara ning saadud keelematerjali analüüsida. 

Andsin oma klassikaaslastele valiku kooliga (õppeained, inimesed, ruumid), inimeste 

omadustega, hobidega jms seotud sõnu (55), millele nad vastasid. Vastajaid oli 16. 

Seejärel tegin kokkuvõtte ja analüüsisin saadud sõnu. 

Kooliga seotud slängisõnad on läbi aastakümnete suhteliselt muutumatud, näiteks 

inglise keel on ikka inka, direktor dire või garderoob karts või gardekas. Kasutasin 

sõnade analüüsimisel slängisõnastikku. 

Pereliikmete, tüdruku-poisi kohta kasutatakse argikeelseid lühendvorme (emps, 

paps), kuid on ka ingliskeelseid sõnu, näiteks chick või frendu. 

Inimeste välimust iseloomustavad slängisõnad on võrdlevad, näiteks paks inimene 

on sardell, tünn või pallike; suur tugev inimene on elevant jms. 

Släng avaldus lühendamises (õps, mata jt), võõrkeelsetes laenudes (chick, fight jt), 

roppudes sõnades (nahhui), terminilaadsetes nimedes (tossud), liidetes (ajakas, 

vahekas jt), piltlikes väljendites ning sõnamängudes (tõmba uttu, tõmba leebet või 

omaarustkõvadmehedOÜ). 

Küsimustiku teises pooles tahtsin teada, kas mu klassikaaslased teavad välja 

pakutud slängisõnade (13) tähendusi. Oli sõnu, mida tunti (event, LOLROF, DIY), 

kuid ka neid, mida ei tuntud (EMO, some).  

Uurimistöö tegemine andis mulle uusi teadmisi ja uurimistöö koostamise kogemusi. 

Ajamahukas oli töö käsitsi kirjutamine. 
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3. kokkuvõte 

Haljala Kooli 6. klassi õpilase  Marleen Laigu uurimistööst 

VILJANDI- JA LÄÄNEMAALT VIRUMAALE. KOLM PÕLVKONDA 

JUTUSTAVAD AJAST, INIMESTEST JA TAVADEST 

Juhendajad: Merle Varek ja Külli Heinla 

SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi ja Eesti Lugemisühingu poolt korraldatud  

väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistlusel tunnistatud  parimaks nooreks kodu-

uurijaks, Järvamaa muuseumi eripreemia lootust andvale tulevasele ajaloolasele. 

 
Katkend uurimistöö sissejuhatusest 

Minu uurimistöö „Viljandi- ja Läänemaalt Virumaale. Kolme põlvkonda jutustavad 

ajast, inimestest, tavadest“ on tähtis meie pere ajaloo jäädvustamise seisukohalt. 

Sain teada palju uut oma vanavanemate ja vanemate elu kohta. Paljud jutud 

paberile ei mahtunudki. 

Töö koostamiseks vestlesin oma vanaemade ja vanematega. Sain teada, kuidas elati 

ja käidi koolis 1940-1950ndatel aastatel, 1960-1970ndatel, 1980-1990ndatel ja 

tänapäeval. 

Minu vanaemade koolitee oli pikk ja enamasti käisid nad jala. Ka kirjeldasid nad 

omaaegset internaadielu. Koolis läks neil hästi. Aeg pärast II maailmasõda, mil 

möödus minu vanaemade noorus, oli keeruline. Tänapäevaga võrreldes olid 

selleaegsed olmetingimused hoopis raskemad, puudusid kodumasinad, vett tuli tuua 

kaevust ning soojendada pliidil – nii kodus kui ka internaadis. Suurte pottidega pesu 

pesemiseks vee soojendamist oma kodus mäletab emagi. Raskustest hoolimata 

tajuti oma lapsepõlve- ja kooliaega rõõmsa ja õnnelikuna.  
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Suuri erinevusi, kuid ka sarnasusi on vaba aja sisustamises. Tänapäeval on lastel 

palju rohkem võimalusi (arvutid, nutitelefonid, batuudi-ja bowlingu keskused jms), 

siis kino- ja teatrielamused, sport ja perekondlike tähtpäevade tähistamine 

iseloomustab kõiki kolme põlvkonda. 

Juba minu vanematel oli võimalus silmaringi arendada reisides ja matkates, nagu ka 

meie oma perega teeme. 

Kõige keerulisem oli leida aega vestlusteks ning fotode valiku tegemisel. Kõige 

raskem ja aeganõudvam töö valimise juures oli selle käsikirjaline ümberkirjutamine. 

Nii põhjaliku uurimistöö tegemine oli minu jaoks uus ja huvitav kogemus. 

Minu teada ei ole varasemalt ühtegi uurimistööd meie pere kohta koostatud, 

mistõttu on see töö väga oluline ajaloo jäädvustus.  
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1. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 1. klassi õpilaste (Aron Raja, Andri Pilt, Asso Leimann, Hannah 

Vološtšenko, Kris Rahusoo, Kristella Meriroos, Lisenne Ivainen, Mairold Dvorov, 

Mariell Arutjunjan, Marija Krasnova, Mariliina Alla, Mattias Berjozkin, Meribel 

Paloots, Mia-Maria Salm, Mirtel Berjozkin ja Tom Nurme) uurimistööst 

MIDA AKEN PEEGELDAB?  

Juhendaja: Elle Kivisoo  

 
 

  
  

     

     

 
  

 
 

 
   

Kodukoha akende inventeerimise talgutel tehtud fotod 
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Pärandivaderite algatus ja Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus 

kutsusid kevadel 2020 (distantsõppe projektitööna) erinevas vanuseastmes 

kooliõpilasi üle Eesti kaasa lööma kodukoha akende inventeerimise talgutel „Mida 

aken peegeldab?“.  

Talgute eesmärk oli kooliõpilaste abiga koguda teavet akende kohta erinevates Eesti 

piirkondades. Kogutud pildimaterjali põhjal saime teada, millised aknatüübid on 

piirkonnale ja asumile kõige iseloomulikumad. Samuti oli eesmärk kõige 

väärtuslikumaid aknaid märgata ja need dokumenteerida. 

Eesmärk täideti, Tapal kaardistati 67 akent. 

Ülesande edukalt läbinud õpilane:  

 märkas ja õppis tundma kohaliku arhitektuuriloo seisukohast tähenduslikke 

detaile ja väärtustas oma kodukoha pärandit;  

 panustas talgute korras Eesti kultuuripärandi talletamisesse ja  

           tutvustamisesse;  

 töötas iseseisvalt ja andis oma panuse klassi ühistööna valminud 

uurimistöösse;  

 õppis koguma andmeid ja nõuetekohaselt vormistama inventeerimiskaarte.  

Eelteadmiste saamiseks ja inventeerimisretkel vajalike analüü¬sioskuste 

omandamiseks täitsid õpilased eelnevalt indivi¬duaalse töölehe.  

Töölehe esimene ülesanne andis õpilasele teadmised akende stiilitunnuste ja 

ligikaudse vanuse määramise kohta. Teine ülesanne näitlikustas, kuidas uute 

moevoolude mõjul (või ka tervisekaitse nõuete ja tehnoloogilise arengu käigus) võis 

mõne hoone välisilme muutuda.  

Seega ei pruukinud inventeerimisel dokumenteeritavate hoonete väljanägemine ja 

seisukord anda ühest vastust hoone vanuse kohta.  

Lapsi aitasid erinevad juhendid ja töölehed: 

https://www.youtube.com/watch?v=A01kvCO6ez8&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=oNMV8P_tgSA&feature=emb_title 

Kogutud tööd jäädvustatakse Tapa Muuseumis ja esitletakse näitusel.  
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Kodukoha akende inventeerimise talgutel tehtud fotod 
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2. kokkuvõte 

Haljala Kooli 3. klassi õpilase Kaspar Heinla uurimistööst 

MINU PAPA KOOLIMÄLESTUSI PÕLVA- JA VÕRUMAALT 

Juhendajad: Mirjam Abel ja Külli Heinla 

SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi ja Eesti Lugemisühingu poolt korraldatud 

väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistlusel tunnistatud parimaks nooreks kodu-uurijaks. 

 

 

 
Katkendeid käsitsi kirjutatud tööst 

Tegin oma esimese uurimistöö  „Minu papa koolimälestusi Põlva- ja  Võrumaalt“ 

oma emapoolse vanaisa juttude põhjal, palusin tal jutustada oma kooliajast ja 

lindistasin meie vestluse. Seejärel panin papa mälestused kirja. 

Sain teada, et 1950-1960. aastad, mil papa koolis käis, olid tänapäevaga võrreldes 

hoopis teistsugused. Eriti suured muudatused on toimunud olmes: ei oska ette 
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kujutada, et igas peres polnud raadiot, rääkimata televiisorist, nutiseadmetest või 

kodumasinatest, mis tänapäeval elu kergendavad. 

Papa-aegne „mood“ oli teistsugune, tegelikult oli valik väike. Piltidelt vaatavad vastu 

puuvilladressidega ja suusakampsunites poisid või on neil seljas mantel. 

Meil on firmajoped ja suusadressid. 

Lapsed olid palju õues, tegelesid erinevate spordialadega, nii  ka minu vanaisa. Palju 

suusatati, talvel käis papa iga päev suuskadega koolis. Sporti teen minagi: käin 

korvpalli-, ujumis- ja taekwondo trennis, aga mul on palju rohkem vaba aja 

sisustamise võimalusi, ka on mul töökohustusi vähem kui papal. 

Minule on papa õpetanud puutööd ning tema väikeses töötoas on tore koos 

meisterdada. 

Et papa elas Võrumaal, uurisin ta käest, kas ta võru keelt ka oskab. Papa sõnas, et 

seda ei unusta kunagi. Kuigi ammu kasutab ta kirjakeelt, kuid Võrumaad külastades 

ning sugulastega suheldes tuleb võru keel suhu. 

Papal oli veel palju toredaid lugusid, kuid kõiki ei jõudnud kirja panna. 
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70 

1. lugu 

Kadrina Keskkooli 6. klassi õpilane Klara Kiur 

MEIE LOOD 

Juhendaja: Ebe Abner 

Nii, kuna meid oli peres palju ja me iga kord ei saanud teistega mängida, siis me 

mõtlesime ise mänge välja. Mängisime tennist, mäletad? Käega tennist. Sellel oli 

vist mingisugune nimi ka, aga seda ma ei mäleta. Aga tõmbasime nööri üle õue, üle 

majaesise ja siis hakkasime kaks tükki ühel pool, kaks tükki, teisel pool. Ja siis 

hakkasime tennisepalliga tennist mängima, aga peopesaga. See oli veel üks mäng, 

siis kui me neljakesi olime. Tädi Iivi oli nii väike, et see ei mänginud meiega midagi.  

Siis me mängisime sellist mängu nagu „Persekas“. Seda me mängisime õunaaias, 

seal maja taga. See oli selline mäng, et tohtis liikuda ainult vähikõnniga ja kaitsta 

ennast ainult jalgadega. Ja kui sa, kui sa sellega hakkama ei saanud, ja pihta said, 

siis pidid hakkama teist palliga viskama. Nii et see, kes sind taga ajas, see oli 

vähikõnniga liikus. Ainult jalgadega tohtis ennast kaitsta. Nii et pihta ei tohtinud 

saada.  

Nii, mis mänge siis mängisime? Oi, me mängisime „Kobaussi“. See oli selline mäng 

oli meil ka. See oli rõngastega. Võimlemisrõngad olid meil seal hoovi peal maas. Ja 

siis oli see, et see oli selline jutustamise mäng. Et ükskõik mis lugu sa rääkisid ja kui 

loo ... Kõndisid niimoodi seal mööda hoovi ringi rõngaste vahel ja natuke kaugemal 

ja siis, kui sinu jutu sisse tuli selline tegelane nagu Kobauss, siis sa pidid hüppama 

või jooksma kohe rõnga sisse. See, kes rõngast välja jäi, pidi hakkama uuesti 

jutustama. Vat, sellist mängu me mängisime. 

Ei räägi neid koledaid asju. Roomasime lauda peal ja... Seda me oleme vist rääkinud, 

kuidas me tegime neid asju, mida teha ei tohi. 

Suvel mängisime Memme maja juures. Seal olid kõik, meie olime, siis oli tädi Anne 

ja tädi Terje. Seda ema on ka kindlasti rääkinud. Oli see, et me lihtsalt, meil lihtsalt 

suvevaheaega veetsime seal. Elasime jõe ääres. Nii et hommikul, kui päike hakkas 

paistma, võtsime ma käterätikud kaasa, kõndisime jõe äärde. Plödistasime, 

mängisime seal mudaga ja ujusime ja kõike asju. Kuigi mu ujuda ei osanud. Mitte 

keegi. Nii et me olime Ebega kõige väiksemad. Ebe oli veel väiksemast väiksem, nii 

et ema Ebe plädistas selles pesukausis. Ilmselge, et ma olin ka kuskil seal, aga see, 
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et Ebe pandi pesukaussi, seda mäletavad kõik. Sellest lihtsalt räägitakse nii palju. 

Aga kes see laseb? Meil polnud ühtegi täiskasvanut juures! Kõik olid lapsed-lapsed, 

ja keegi ei osanud ujuda. See kõige õudsam. Siis me tegime vesikuppudest endale 

keesid. Vesikupud on jões ju looduskaitse all. Aga me küll ei teadnud, et need ning 

kaitstakse. Ja siis me tegime niimoodi, et vesikupul on selline lihav sisu ja päris kõva 

selline nahk ümber. Nii et see kesta ribadest siis moodi murdsime, tegime sellised 

nagu  keti moodi asi, et ette jäi siis Vesikupp. Ja see oli väga-väga kaunis kee ja 

seda me tegime kogu aeg. Aga nüüd enam ei tohi vesikuppu murda, siis tohtis.  

Siis me mängisime kooli seal, kus on praegult ... Me mängisime kooli keldri kõrval, 

vaata seal, kus nüüd on mul meil see kaev, kus need lilled on ... seal olid vanad 

suured latakad, seda paekivi ja need olid nagu pingid. Siis me joonistasime ja 

kirjutasime, ja siis loodusõpetuse tunnis kevadel me käisime konnakulleseid jõe 

äärest toomas. Ja suure kolmeliitrise purgiga! Ja siis me tahtsime neid kasvatada, 

aga ilmselt  kullestele  ei meeldinud kasvada seal purgis.  

Plätserdasime. Ja seal jõe äärselt on need pokud. Mõtle, pokude vahel seal sellises 

lohus, siis oli konnakulleseid nii palju. Oli see oli nii õudne! See oli nii põnev! See oli 

meie loodusõpetus. „Tund tund“ see ei olnud, kuid me tahtsime neid kasvatada. 

Ilmselt olime natuke peast soojad ka. Aga igastahes tegime sellist eksperimenti, kas 

me suudame konni kasvatada. See ei tulnud meil väga hästi välja.  

Nii, mis meil siis seal veel oli? Memme pööning oli kõige põnevam koht. Sellepärast, 

et need memme pööningule oli tassitud igasuguseid vanasid asju: kõik kingad ja siis 

olid vanad ajakirjad ja kleidid. Ukse kõrvalt läks trepp üles, enam seda treppi ei ole. 

Paremalt poolt ukse kõrvalt läheb kohe ülesse, vasakule läks kööki. Ja seal me 

istusime ja seal oli hästi soe kui suvi oli. Plekk tegi ülemise korruse soojaks. Aga 

loomulikult meeldis ka rottidele seal väga elada, sest Memm kuivatas seal vilja. 

Rotisitta ja vanu kingi. 

Mis, mis mängu või siis veel tegime? Rahvastepalli me mängisime ka. Tegelikult olin 

ikka niimoodi, et tollel ajal oli, et ei olnud hommikust õhtuni multifilme. Kella poole 

kuuest kuueni olnud multifilmid, pool tundi iga päev. Ja selleks kui multifilmid 

hakkasid, siis kõik lapsed läksid koju. Pärast multifilmi sa võid tagasi õue. Kõige 

parem mänguasi oli teine laps! 

Ja siis me mängisime Tuletõrjemäel, küll igasugusest „Uka-ukat“ ja rahvastepalli ja 

… kõike asju. 
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Meil ei olnud ju ainult meie, vaid ja siis oli terve tänava seltskond. Oli Põllu tänav, 

Koidu tänav ja Viru. Meil oli sõda ju Viruga. Viru siirupimajades elasid lapsed ja siis 

me läksime tülli. Siis oli see, oli nagu sõjamäng. Ma mäletan, kui Ivar võeti vangi, me 

nutsime, sest Viru tänava pikalt võtsid ta vangi. 

Me ikka elasime õues ja pimedani välja. Mängisime rahvastepalli ka niikaua kui palli 

nägi. Ja kui esimene ema hõikas, et: “Koju!“ siis kõik lapsed läksid koju. Vat, 

selliseid mänge me mängisime. 

Siis mängiti nukkudega. Nukkudele õmmeldi riideid. Käsime Riina juures, aga me ei 

teinud seda väga palju. Aga mäng-mäng oli ju. Tema ema viitsis õmmelda nukkudele 

asju. Oi mis ilusad riided kõik seal olid! Meie ema õmbles ainult meile ja meie 

nukkudele ei tahtnud ema õmmelda riideid. Aga temal oli küll ostetud need riided ja 

siis ema õmmeldud ja ta õmbles ise ka. Ja tal oli hästi palju! Siis ikka mängisime 

seal kodu. Aga tegime selliseid asju. Me tegime oma kodu. Sõstardest süüa ja meil 

oli ka päris söök, mitte minisugune sodi. Ja siis kõiki pidid tulema sööma. Tegime 

õunasuppi: vett, vett, õuna ja suhkurt. 

Nii, mis me siis veel tegime? 

Viitsisime alati talvel minna suuskadega Neerutisse, siis seal mitu tundi suusatada 

ja siis suuskadega tagasi ka tulla. Nii et. 

Lumememme ehitamist mäletad? Meil olid karud puu otsas. Ja igal talvel, siis kui 

sula oli, siis me emmega ehitasime. Memme juures veel kõige parem! Siis oli  

märtsivaheaeg, siis oli lund palju. Memmel olid ainult sellised käigud, kus tema sai 

ringi liikuda … sinna puukuuri ja keldrisse. Ja siis kui kevad oli, siis pealt päike 

sulatas lumekooriku kõvaks ja siis me saime sinna igasuguseid käike ja mitte ainult 

koobast, vaid ikka käigud ka. Saime selliseid asju ka teha. Ja see oli väga tore! Ja 

lund oli nii palju! Lund oli nii palju! 

Varem nagu ei traavisi, me kolasime ja ühe vanaema juurest teise vanaema juurde 

ja ja ... 

Tirbikul me olime ainult laudas. Me käisime vaatamas, kus põrsad olid. Vanaisa 

talitas sigu. Ai, me käisime vaatamas– ilusad väikseid puhtad väiksed roosad põrsad. 

Vahest vana siga magas mõne lapikuks ka. Aga muidu oli tore! Põrsad tegid kobadi-

kobadi-kobadi-kobadi! 
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Siis selliseid mänge meie mängisime, Aa, tead mis? Meil  polnud väga palju 

lauamänge. Mäletad, me tegime endale lauamängu, kus olid kõikvõimalikud need … 

Tegime ise rahad, see on umbes nii nagu „Monopol“ oli. Meil oli  suur see 

joonistuspaber . Selle me tegime, jagasime ruutudeks. Küll seal oli ikka Žiguli ja siis 

olid Fordid ja kõik sellised tollel ajal, mida me teadsime, selliseid firmasid. Ja siis 

täringuga veeretasime. Kui sa sattusid sinna firma kasti, siis sa võisid selle ära osta, 

kui sul raha oli või siis trahvi võtta. Nii et igatahes meil olid väga suurte nullidega 

rahad. See oli umbes nii nagu „Monopol“, aga selle me joonistasime ise. Ja seda me 

ikka mängisime kohe vahepeal hullunult. Istusime üleval, seal kus on praegu Janno 

ja nende lastetuba, eksju... Ja seal pani viuh! Tegime igasuguseid, kus ikka vahele 

pidi jääma ja trahvi maksma ja … Seda mängu me mängisime küll ülemisel korrusel.  

Meil oli tõesti põnev! 
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2. lugu 

Rakvere Gümnaasium 1.klassi õpilaste Maiko Afanasjevi, Eliis-Beth Vihko, Kairo 

Kruusa ja Liselle Tamme ühistöö 

VANAEMA FACEBOOK 

Juhendaja: Inge Korka 

 
Valik salmikute esilehti 

 
Näiteid 6-8(9)-aastaste tüdrukute joonistussalmikutest 

Mõte uurida salmikuid tekkis meil eesti keele tunnis. Arutasime, mida tegid 

vanemad inimesed siis, kui ei olnud arvuteid, interneti, Facebooki, jm kanaleid. 

Õpetaja rääkis meile salmikutest. Jutt tekitas meis huvi. Otsustasime salmikuid 

lähemat uurida. Kõigepealt mõtlesime oma vanemate peale, aga nemad on nii 

noored, et ei saanud meid aidata. Siis otsustasime koolis uurida. Koostasime 

küsimustiku ja jagasime õpetajatele laiali (lisa). Saime kõik küsimustikud tagasi ja 

mitmed koos salmikutega. Uurisime salmikuid hoolega. Valisime neist sellised 
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luuletused, mis meile meeldisid ja millest aru saime. Pikapäevarühma ajal käisime 

kordamööda õpetaja arvutis ja toksisime teksti sisse. Alguses võttis tähtede 

otsimine väga palju aega. Aga saime hakkama. Õpetaja aitas vormistada ja 

internetist asju juurde otsida. Töö oli põnev ja tekkis mõte, et salmikud sarnanesid 

palju tänapäeva Facebookiga. Selles meie töö pealkiri. 

Mille poolest sarnaneb ja erineb salmik ja Facebook?  

Sarnasus Erinevus 

Saab luuletusi kirjutada/postitada Materjal ( paber, arvutiekraan) 

Pildid ja joonistused FB postitust saab kustutada 

Mõeldud eelkõige sõpradele FB levib väga laialt ja kiirest, 

salmik oli ühe käes korraga 

Saab hinnata/ laikida Salmikut saab kaua säilitada,  

FB võivad sõnumid kaotsi minna 

On ajaline märge  

(postituse kuupäev, kellaaeg).  

Salmikutes kuupäevad 

Salmik kirjutati ja joonistati käsitsi  

ja ei olnud võimalik jagada.  

Tavaliselt ei kommenteeritud. 
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3. lugu  

Rakvere Gümnaasiumi 4. klassi õpilane Ellen-Anette Alak 

MINU VANAEMA LAPSEPÕLVE LOOD 

Juhendajad: Made Laos ja Mare Kütt 

Minu vanaema Made on sündinud 12. jaanuaril 1947 Taevere vallas Viljandimaal 

neljanda lapsena. Nende peres oli isa, ema ja kuus last. Lapsed pandi tööle varakult, 

juba enne kooli.  

Vanaema ema oli kuri, vits välkus tihti. Isa aga oli hea ja leebe. Algul käis vanaema 

kodus karjas. Neil oli palju lambaid, 2 lehma, vasikas ja raskemate tööde tegemiseks 

toodi kolhoosi tallist hobune, sageli tegi seda vanaema. Kodus oli veel igasuguseid 

töid teha. Laste töö oli sigadele rohu tampimine, juurvilja rohimine ja karjas käimine. 

Vanaema läks  suvehommikul väga vara oma isaga heinamaale niitma. Hommikul on 

hea  jahe ja kastega on kergem niita. Pärast tuli loog üles võtta ja saadu panna ning 

seejärel hobusega koju tulla. 

Aga ükskord juhtus õnnetus vanaemaga, kes oli koormategija. Tema vend ja isa 

andsid hangudega heina koormasse. Kui koorem valmis sai, viskas vanaema koorma 

otsa pikali. Vennas tassis algul hangu käes, aga ühel hetkel viskas selle ka 

koormasse, kus vanaema pikutas. Ta arvas, et vanaema on teisel pool koormat. 

Hang läks vanaemal labajalast läbi. See oli vennale suur ehmatus. Õhtul läks mu 

vanaema kinno, aga tagasi ei saanud ta ise tulla, sest jalg paistetas üles. 

Naabripoiss tõi rattaga koju.  

Talved olid vanaema lapsepõlves pikad, külmad ja lumerohked. Toas oli ka külm, kui 

puhusid põhjatuuled. Enne ei saanudki magama minna, kui ei olnud tekki ja lina ahju 

peal soojendanud. Hanged olid vahel nii kõrged, et ulatusid maja räästani. Isa pidi 

labidaga aknad lahti kaevama, et õue näeks.  

 

Vanaema koolitee oli 3 km pikk. Kui teed olid kinni tuisanud, siis pani isa hobuse ree 

ette ja viis lapsed kooli. Raske oli ka kiilasjääga seda teed käia. Koolis oli tore. 

Vanaema oli pioneer nagu kõik lapsed sel ajal. Nad tegid luuremänge, õppisid 

matkatarkusi ja tegid matku. Koolis tehti isetegevust. Vanaema mängis teatris, võttis 

osa deklameerimise võistlustest. Mitu aastat oli vanaema klassi parim sportlane. 



 
77 

Kui vanaema juba koolilaps oli, hakkas ta kolhoosis tööl käima. Loomakapsad olid 

terve suve külalaste hooldada. Tuli ka heinal käia. Kõige raskem oli rõukude 

tegemine. Isa tuli vahel appi harjasid tõstma. Raske töö oli ka lina kitkumine. Raha, 

mis vanaema selle töö eest sai, andis ta õdedega oma emale. Ema ostis neile kõik 

kooliks vajaliku (riided, õpikud, jalanõud, koolitarbed). 

Vahel jäi ka aega järves ujumas käia. Üks juhus on vanaemal eriti meeles. Nad tegid 

õega parve ja hakkasid sellega järvel sõitma. Aga järve ääres oli ka 3-4 väikest 

tüdrukut, kes nurusid ennast kaasa parvele. Keset järve läks parv ümber, sest 

lapsed jooksid korraga ühte serva. See oli väga hirmus! Lapsed ei osanud ju ujuda. 

Kui vanaema ja tema õde Kärt parve alt välja said, hakkasid nad lapsi otsima ja 

parve peale tõstma. Paanika oli suur. Kõik lõppes hästi, ka riided said põõsa otsas 

päikese käes kuivaks 

Nõukogude võimu ajal oli kõigest nappus. Eriti on vanaemal meeles magusa puudus. 

Suhkrut sai iga pereliikme kohta 1kg (võib olla ka vähem). Vanaema läks ükskord 

seda suhkrut tooma. Tagasi tulles hakkas ootamatult paduvihma sadama. Vanaemal 

oli ainult sitsikleit seljas. Ei jäänudki muud üle kui vanaema istus nii kaua 

suhkrukotti otsas kui vihm üle jäi. Pärast koju tulles kiitis isa: “Tubli, et sa tulid selle 

peale, sest muidu oleks suhkur sulanud.” 

Vanaemal on olnud veel mitmeid ohtlikke juhtumeid, mis on lõppenud hästi.  

Need raskused on minu vanaema tugevamaks muutnud. Kuid nii mõnigi õnnetus 

oleks võinud väga halvasti lõppeda ... 

Minu vanaema on tark. Ta armastab lugeda ja on enesekindel oma valikutes. Kui ta 

teeb midagi valesti, siis õpib ta oma vigadest. Ta on mulle õpetanud, et kui sa 

midagi väga armastad, siis usu sellese ja see täitub. Ja ka seda, et tark õpib oma 

vigadest. 
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4. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Arabella Altrof 

NUTIAJASTU 

Juhendaja: Marina Liiker 

Kunagi, kui meie vanemad ja omakorda veel nende vanemad olid väikesed, ei olnud 

olemas selliseid asju nagu nutitelefonid. Nemad mängisid päev otsa hommikust 

õhtuni õues ja ei osanud arvatagi, et sellised asjad nagu nutitelefonid on tulemas. 

Varasemalt oli igas peres olemas vähemalt üks lauatelefon. Seda pidi kasutama 

näiteks nii, et otsisid telefoniraamatust numbri, keerasid üht ketast, mille taga on 

numbrid, panid toru kõrva juurde ja jäid ootama. Kuid kui keegi ei vastanud, tuli 

mõne aja pärast uuesti helistada, sest lauatelefonile ei jäänud ju teadet, et 

“vastamata kõne” nagu nutitelefonidel. 

Kuid siis 1995. aastal tulid Eestisse esimesed kaardiga telefoniputkad ehk 

taksofonid. Enne seda umbes 1930datel olid tegelikult juba mõned taksofonid ka 

Eestis, aga need olid müntidega maksmisega, see tähendab seda, et kui sa helistada 

soovisid, pidid sul alati olema mõni münt kaasas. Kui sa näiteks rääkisid putkas oma 

sõbraga ning aeg hakkas lõppema said alati aega juurde osta, panid uued mündid 

sisse. Kaardiga taksofone kasutati nii, et sa läksid sinna putkasse, panid kaardi 

sisse, valisid numbri ja helistasid.  

Minu vanaema ja ema rääkisid, millal tuli nende perre esimene arvuti, mu ema ja 

onu olid siis gümnaasiumi astmes. Umbes 1995.aastal, selle aja kohta oli see arvuti 

päris kallis, väga väikse ekraaniga suur kast. Mu onu olevat mänginud seal kaht 

mängu – Ussimäng ja Sim City.  

Nüüd on aga pea kõigil nutitelefonid ja sülearvutid ning paljud lapsed tegelikult ei 

tea, mis oli enne nutiseadmete tulekut.    
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5. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Eilis Senka   

RIIETUS 

Juhendaja: Marina Liiker 

Riided, mida kandis talurahvas, erinevad väga nendest, mida meie praegu kanname.  

Igal kihelkonnal olid tavaliselt oma rahvarõivad. Rõivad olid kujunenud aegade 

jooksul ja nende väljanägemus mõjutasid elu-, kliima- ja töötingimused. Samas aga 

annavad toonased kehakatted tunnistust nende tegijate ilumeelest. Kõik rõivad 

valmistati käsitsi ja kodus, eriti hoolega kaunistati pidurõivaid.  

Üldiselt jaotati rõivad kolme suurde rühma. Pidulikke rõivaid ehk seisuriideid kanti 

vaid pidulikel juhtumitel, hoiti eriti hoolega ja pärandati sageli lastelegi. Tööriideid 

ehk pidamise riideid kanti iga päev, neid tehti lihtsamatest materjalidest ja 

kaunistusteta. Käimiseriideid ehk käimariideid kanti vähem pidulikel puhkudel. 

Mehed kandsid suve ajal linasest riidest särki ja pükse, naised aga pikka valget 

särki, mis oli kirivööga kinni tõmmatud. Jalas kanti õhukesest nahast pastlaid või 

puukoorest viiske. Saapaid ja kingi hakati rohkem kandma 19. sajandil. Tööriie pidi 

olema puhas. Särki vahetati kord nädalas pärast saunas käimist. Mõnede tööde 

puhun, nagu heinategu või kündmine, kanti vanade kommete kohaselt valget särki. 

Külmal aastaajal ja piduriietusena kanti villaseid värvi- kirevaid rõivaid. Naiste 

piduriietus koosnes pikitriibulisest seelikust, vestitaolisest käisteta kampsunist või 

pikk-kuuest. Abielunaised pidid kandma peas tanu ja ees põlle. Teiste riiete peale 

pandi piklik linane või villane suurrätt, mida nimetati sõbaks. Mehed kandsid 

pidulikel juhtudel särgil jakki ja pikk-kuube, mis oli kirivööga kokku seotud. Sinna 

juurde kuulusid põlvpüksid ja sokid. Tavaliseks peakatteks oli jämedast vildist 

vormitud kaabu.  

Aga ega me neid riideid tänapäeval enam kanna. Meil on ju nüüd palju uhkemad 

riided kui vanasti. 
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6. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Elise  Bobõlski  

RAAMATUD LÄBI AEGADE 

Juhendaja: Marina Liiker 

Inimesed on ikka raamatuid lugenud, loetakse ka praegu. Varem kui lastel oli vähem 

asju teha, näiteks ei olnud arvuteid, telefone nii palju huviringe, kokakoole, trenne, 

muusikakoole, loeti palju rohkem. Erinevatel aegadel on olnud inimestel erinevad 

lemmikraamatud. 

Sellel ajal kui minu vanaema oli laps, oli väga vähe raamatuid kodus. Tema vanemate 

kodus ei olnudki üldse raamatuid, tema kasuvanemate kodus olid üksikud raamatud. 

Kooli ajal luges vanaema palju, aga raamatuid sai peamiselt oma kooli raamatukogust. 

Vanaema luges erinevaid lastejutte, aga ei mäleta enam, mida täpsemalt. Meelde on 

jäänud ainult Silvia Rannamaa “Kadri” ja “Kasuema”, mis vanaemale väga meeldisid. Ka 

minu ema on lugenud neid raamatuid ning ka temale meeldisid need väga. Vanaisa 

kodus oli aga palju raamatuid, sest tema ema Helmi, minu vanavanaema, oli suur 

kultuurihuviline. Vanaisa luges peamiselt seiklusjutte. Sel ajal hakkas ilmuma 

seiklusjuttude sari “Seiklusjutte maalt ja merelt”, mida vanaisa luges. Eriti meeldisid 

talle Jules Verne raamatud.   

Kui minu ema oli laps, oli neil kodus väga palju raamatuid, riiulite viisi ja kappides ka. 

Vanaema juures, kus ema lapsena elas on ka praegu väga palju raamatuid alles, kust 

mina neid väiksena uurisin ja lugesin, kui vanaema juures olin rohkem. Sellest ajast on 

juba ka palju piltidega raamatuid alles. Minu ema luges väga palju, aga mitte kõiki 

raamatuid, mis tal kodus olid. Ta käis ka palju raamatukogus, nagu tänapäevalgi 

käiakse. Lemmikraamatud olid noorejutud, hiljem krimiraamatud. 

Mina käin ka palju raamatukogus koos sõpradega. Lisaks raamatute laenutamisele 

mängime seal ja veedame muidu toredasti aega. Minule on lapsena väga palju ette 

loetud. Kuni koolini loeti mulle igal õhtul raamatuid. Mulle on meeldinud erinevatel 

aegadel erinevad raamatud. Näiteks kunagi oli mu lemmiksari Lasse ja Maia 

detektiivibüroo sari. Lugesin kõik selle sarja raamatud läbi. Enne seda meeldisid mulle 

Paula raamatud, mida lugesin ka üle kümne raamatu. Praegu on mu lemmikraamatud 

Harry Potteri sarja raamatud. Mulle meeldivad need, sest need on väga põnevad, seal 

on palju erinevaid võlureid ja võluelukaid. Kogu sari on põnev ka siis, kui olen juba kõiki 

filme palju kordi vaadanud. Harry Potteri raamatutes on palju rohkem asju kui filmides, 

nii et iga kord saan midagi uut leida. 
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7. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Henry Paap 

MEIE PERE TRADITSIOONID 

Juhendaja: Marina Liiker 

Minu vanavanaema Linda on sündinud aastal 1936. Tema peres oli ema, isa ja 

seitse last. Nende pere oli väga vaene ja kõik pidid tegema väga palju tööd. Kui ta 

laps oli siis jõulupuu toodi alati jõuluks tuppa, sai tapetud siga, tehti veri vorsti ja 

sülti. Suurt peolauda polnud neil kunagi, ei käinud jõuluvana ja ei saadud kunagi 

kingitusi. Aastavahetusel söödi toitu mis jõuludest oli järele jäänud. Ilutulestikku ei 

lastud kunagi ja igaüks oli oma kodus oma pere keskel. Ei jõuludel ega 

aastavahetusel ei mänginud pere ühiseid mänge. Jaanipäeval tehti alati pargis suur 

lõke ja kontsert korraldati klubi poolt. Tantsiti pargis, mängis elav muusika ja otsiti 

jaaniusse. Naistepäevi ja tantsuõhtuid korraldati samuti klubis. Riietuses kandsid 

naised alusseelikuid ja nende peal kleite. Meestel olid alati seljas ülikonnad. 

Lapsepõlvest mäletab vanavanaema veel seda, et lapsed mängisid alati õues. 

Põhilisteks mängudeks oli rahvastepall ja kepi varastamise mäng. Ise õmmeldi 

nukud ja nukkudele riided.  

Minu vanaema Ille sündis aastal 1962. Tema peres kasvas viis last, üks poiss ja neli 

tüdrukut. Nende jõule peeti lapsena salaja. Kuna Eestis oli NSV Liit, siis jõulude 

pidamine oli Eestis keelatud. Tema isa tõi alati jõuluks tuppa kuuse, mida varjati, 

tõmmates akende ette kardinad. Nõukogude Liidud ajal peeti nääre ja käis 

näärivana. Koolis peeti nääre detsembris ja kolhoosis jaanuaris. Aastavahetuse 

pidamine ja pidustused olid kõigile lubatud, joodi šampust ja tantsiti klubides. 

Lihavõttepühi ei peetud ka kunagi, kuna see oli usupüha. Mune küll kodus ikkagi 

värviti ja toodi tuppa pajuurvad. Jaanipäeva peeti lapsena ja ka täistkasvanuna alati 

ja need olid alati toredad. Hüpati üle lõkke, kiiguti võllakiigega, otsiti jaaniusse ja 

punuti pärgasid. Pärja punumisel oli oluline, et kasutaksid pärjas seitset erinevat 

lille, siis saad peigmehe. Riietumisstiil hakkas juba muutuma. Naised võisid kanda 

pükse ja sviitreid ja meestel olid alt laienevad püksid. Moodi tulid ka teksased. Oma 

lapsepõlvede mänguasjadest mäletab vanaema kõige paremini oma plastmassist 

valget kitsetalle. Ainuke sünnipäev mida tal peeti oli siis kui ta sai viie aastaseks. 

Sellel sünnipäeval kinkisid kolhoosi naised talle suure kollase karu. Suvel sai palju 
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mängitud vanaema juures. Kalossidest olid tehtud bussid, mille sees sõitsid 

kaltsunukud, mille nad ise olid õmmelnud. Pilbastest ehitati endale talud ja aiad.  

Mina Henry olen sündinud aastal 2008. Võrreldes vana ajaga on meie pere 

traditsioonid väga palju muutunud. Jõule peame meie alati suure pere ringis. Laual 

on alati rikkalik söögivalik, käib jõuluvana ja kinke saadakse alati. Aastavahetusel 

lähme perega välja rakette vaatama, valame tina ja mängime erinevad mänge. 

Jaanipäevad veedame ka alati perega maal. Teeme lõket, mängime erinevaid mänge, 

grillime ja otsime jaaniusse. Sünnipäevasi peetakse meie peres alati. Lubatud on 

kutsuda sõbrad ja alati tulevad ka sugulased. Kingitustest ei ole me ka kunagi ilma 

jäänud. Riietumisstiil on tänapäeval suurema valikuga. Naised võivad kanda nii 

pükse kui seelikuid, meestel on popiks läinud alt kitsenevad püksid. Tänapäeva 

lapsed ei mängi enam nii palju õues kui vanasti. Väga palju mängitakse arvutis ja 

ollakse palju sotsiaalmeedias. Tänapäeva lastel on väga palju mänguasju, millega 

nad tegelikult ei mängi. Tundubki et mida vähem on lapsel asju seda rohkem ta neid 

hoiab ja armastab, nagu minu vanaema oma valget kitsetalle. 
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8. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Jako Poll 

TEHNOLOOGIA JA ELEKTROONIKA VANAL AJAL JA TÄNAPÄEVAL 

Juhendaja: Marina Liiker 

Mina võrdlen tehnoloogiat erinevate põlvkondade kohta. Täpsemalt milline 

tehnoloogia ja elektroonika oli vanal ajal, umbes siis kui minu vanaema oli alles laps 

või isegi veel palju, palju enne seda aega. Samuti tuleb juttu sellest milline 

tehnoloogia ja elektroonika on tänapäeval või mis on alles tulekul. Kui minu 

vanaema oli veel laps, ei olnud erinevaid tehnoloogia variante nii palju kui praegu. 

Samuti olid kodutehnikad palju tagasihoidlikumad. 

Minu ema, isa ja vanaema on mulle palju rääkinud millised telefonid, telekad ja 

muud tehnoloogia ja elektroonika seadmeid siis oli kui nemad nooremad olid. Ma 

sain teada, et vanal ajal oli palju erinevaid telefone. Näiteks siis olid seinatelefonid, 

millel sai numbreid valida vändaga, olid veel antenniga telefonid, mis töötasid 

patareidega ning olid olemas ka nuputelefonid ja lauatelefonid. Tänapäeval on meil 

juba IPhone 11 max pro, Samsung S11 ja Huawei P30. Siis ei eksisteerinud 

tahvelarvuteid, aga meil on tänapäeval juba IPad´id. Minu vanaema noorusajal oli 

ainult must-valge televiisor, aga tänapäeval on meil juba suured 10. meetrised 

kinoekraanid. Veel meenutas ta, et nende lapsepõlve ajal pandi püsti välikinod 

(autokino) – suur lina pandi puude vahele kinni, sinna peale suunati suured 

projektorid ja filmi vaatamine võis alata.   

Vanal ajal ei olnud väga elektrilisi masinaid/seadmeid. Mina tean, et siis oli ainult 

pesumasin ja isegi see ei ole elektriga kuidagi seotud. See pidavat käima vändaga. 

Meil on juba mikrolaineahjud, kohvimasinad ja elektriga töötavad külmkapid. Minu 

vanaema ajal ei olnud ka arvuteid, aga meil on juba MacBook Air. Samuti on meil 

olemas juba ka palju erinevate firmade poolt toodetud elektriautosid. Samas ka 

maksis näiteks Nokia vanasti sama palju kui tänapäeval maksab juba meie uhiuus 

IPhone 11 max pro. 

Kokkuvõtteks saab öelda, et tänapäeva elektroonika ja tehnoloogia ei ole peaaegu 

üldse sarnased sellega, mis oli vanal ajal. Asjad, mida said vanasti lubada endale 

ainult rikkad inimesed, on nüüd alla 200 euro väärtuses. Ajaga muutub kõik. 
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9. lugu  

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Anete Helman 

LASTE MÄNGUD ENNE JA NÜÜD 

Juhendaja: Marina Liiker 

Sõjajärgsete aastate lastel ei olnud selliseid mänguasju nagu on tänapäeval. Minu 

vanaema jutustas millega nemad mängisid. 

Nad joonistasid paberile nukud, lõikasid need välja ja värvisid ära, siis joonistasid 

neile kaunid riided ja mängisid nendega. Samuti mängisid nad värviliste 

kommipaberitega. Ükskord ta leidis  ilusad värvilised klaasikillud maast, ja mängis 

nendega keksu. Vanasti kogunesid ümberkaudsete majade lapsed kokku ja mängiti 

igasuguseid mänge nagu näiteks peitust ja kulli. 

Tänapäeval on kõik poed mänguasju täis ainult mine ja osta nii palju, kui rahakott 

võimaldab ja valik on suur ja lai. Alati, kui ma vanaema juurde või siis autoga sõitma 

läksin oli mul kaasas kaks kotitäit mänguasju, näiteks nukud ja joonistamise asjad. 

Nüüd mul polegi eriti mänguasju ainult mõned kaisuloomad ja muidugi telefon :). 

Veel meeldis mulle mängida legodega. Kuna mu emale väga meeldib legomaju 

ehitada, siis tema tegi need valmis ja seejärel mina   lihtsalt mängisin nendega. 

Vanaaeg oli küll kohutav minu arvates, aga nüüd ei ole, kuna kõik on muutunud. 

Tänapäeval on lapsed ainult oma nutiseadmetes. Kõik mängud on kolinud meie 

telefonidesse. Eks igal põlvkonnal on, olnud on ja jäävad oma mängud ja 

mänguasjad. 
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10. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Liisa Bauvald 

MINU VANATÄDI MÄLESTUSED LAPSEPÕLVEST KANTKÜLAS 

Juhendaja: Marina Liiker 

 

Joonistanud Liisa Bauvald 

Minu kodukülas Kantkülas elas kunagi ka minu vanatädi Aino. Ta jutustas mulle 

oma elust. 

Ta perel oli kaheksa lehma, hommikul viidi lehmad karjamaale ketti. Kell kuus või 

seitse tuli lehmi esimest korda lüpsta. Lehmi viidi uude kohta iga 2h järel, seda tegid 

vanemad lapsed või täiskasvanud. Lõunal toodi lehmad koju lüpsma. Kantkülas 

lapsed karjas ei käinud. Lastel oli igal ühel oma peenar, porgandipeenar vms., seda 

tuli rohida ja umbrohi viia sigadele ette, künasse. Laste tööks oli ka kanade 

valvamine, sest kanad tahtsid uitama minna või mõni loom tahtis neid ära süüa. Neil 

oli ka koer, kes aitas loomi valvata. Enne 12. eluaastat ei tohtinud lapsed kaevust 

vett võtta, kuna kaev oli väga sügav ja väiksemad lapsed võisid sinna sisse kukkuda. 

Alati pidi lehma jooginõu lõuna ajaks vett täis olema ja seegi oli laste töö. Lapsed 

pidid ka valvama, et karjaaia mulgud kinni oleks, kui loomi teise kohta viidi. 

Vanemad lapsed pidid värskeid kartuleid korviga toomas käima. Tuli otsida kõige 

tugevam kartulipealne, sest selle all olid kõige suuremad kartulid. Ka puude 

ladumine ja väiksemate õdede, vendade eest hoolitsemine olid laste tööd. 

Sünnipäevi siis ei peetud, kui peeti, siis tavaliselt ainult vanemate inimeste 

juubeleid. Esimene kord kui minu vanatädi Aino sünnipäeva tähistada sai oli kui ta 

sai kaheksa aastaseks. Ta sai kingituseks sinise-valge kirju kammi. Selle peale 
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hakkasid ta väikesed õed nutma, et miks nemad ei saanud. Isa pidi siis kammi kappi 

panema ja ütles, et läheb posti võtma ning läks poe juurde, kus asusid postikapid, 

nende pere kapi number oli 16. Ta ostis teistele lastele kammid ja koju jõudes sai 

Aino oma kammi tagasi ja ka teised said endale kammi. Igal pühapäev oli kombeks 

teha hommikuks pannkooke ja lõunaks kapsasuppi ning mannavahtu. Esimene klass 

läks kooli 15.augustil aga teised klassid alustasid 1.septembril. Klassis käis lapsi 

väga palju. Aino käis Rägavere koolis. Siis toodi lastele mänguasju laatadelt. 

Rakverre laadale mindi hobusega 3h. Ainol oli kolm nukku nende nimed olid: Aadu, 

Robert ja Paul. Ema poolne vanaema tegi ka lastele nukke. Lapsed lõikasid katki 

pearätid, et teha oma nukkudele riideid, kuigi pearätte ei tohtinud  selleks kasutada. 

Aino õde Salme oli üks kord teinud Ainole nukku, ta lõikas tüki ühest ilusast 

laudlinast. Mõne aja pärast märkas ema seda ja Salme tunnistas üles, et tema oli 

teinud Ainole nukku. Salme sai pahandada aga nende peres ei karistatud, vahel 

saadeti küll nurka. Üks päev olid lapsed olnud õues ja Salme viskas Ainot kiviga, see 

peale viskas Aino teda vastu kartuli taimega millel olid kartulid küljes. Isa nägi ainult 

Aino viskamist ja Aino sai pahandada, et kartulid läksid raisku. 

Need mälestused on pärit 1940. aastatest. 
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11. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Markus Känd 

MINU JA MU VANEMATE KOOLIELU 

Juhendaja: Marina Liiker 

Minu ja mu vanemate koolielu on erinevad. Minu ema käis koolis Rakvere 

Reaalgümnaasiumis, mis oli varem Rakvere 3. keskkool. Minu isa kool oli Aaspere 

põhikool, mida tänapäeval enam ei ole. Minu vanemad läksid kooli, kui oli veel Eesti 

NSV. Nad pidid kandma koolivormi ja nende aabitsas olid Lenini pildid. 

Minu ema pidi minema kooli kell 8. Tema lemmiktund on inglise keel ja 

ebameeldivam tund keemia. Mu ema tunnid kestsid 40-45 minutit ja vahetunnid 10 

min. Vahetundidel kõndisid minu ema ja tema klassikaaslased koolikoridoris 

ringiratast. Igal nädalal kontrolliti kas igal õpilasel on kaasas kamm, taskurätik ja 

käterätik ning kontrolliti ka kas küünealused on puhtad. Pikad juuksed pidid olema 

patsis kinni, kõrvarõngaid ega muid ehteid ei lubatud kanda. Mu ema pidi koolis 

sööma koolis piimasuppi ja teisi sööke, mis talle ei maitsenud. Ta mängis sõpradega 

kummikeksu, uka-ukat ja matsu. Mu ema oli väga liikuv laps. Ta suusatas, uisutas, 

kelgutas, ronis puude otsas, sõitis jalgrattaga, jooksis ja tal oli pidevalt põlved lõhki.  

Minu isa läks kooli kell 8.50. Kool asus 9 km kodunt ja isa käis koolis jalgrattaga. 

Hommikul kooli jõudes anti kohe hommikusööki. Minu isa lemmiktund oli kehaline 

kasvatus ja mu isa ebameeldivaimad tunnid oli vene ja saksa keel. Mu isa tunnid 

kestsid ka 40-45 minutit ja vahetunnid 10 minutit. Mu isa ja tema sõbrad mängisid 

kooli saalis vahetunni ajal. Minu isa pidi sööma koolis suppe, nt piimasuppi, 

hernesuppi jne. Mu isa on lapsena mänginud matsu, kulli, vibulaskmist, teinud 

rakulkasid jne. Minu isa oli hüperaktiivne laps ja temaga juhtus pidevalt midagi. Ta 

sõitis jalgrattaga, mängis jäähokit ja  jalgpalli, sõitis motika ja kardiga ning tegi palju 

sporti. Muidugi tegi ta ka palju pahandusi. 

Siis kui minu vanemad koolis käisid ei olnud telefone ega arvuteid, sellepärast nad 

lugesid palju raamatuid. Meie tänapäeval oleme arvuti taga, mängime uusi mänge ja 

konsoolidega väga palju, vaatame nutiseadmetest You Tube`i ja me ei liigu sama 

palju nagu meie vanemad. Enamus lapsi ei viitsi raamatuid lugeda ja kooli sõidame 

autoga, isegi kui kool on lähedal. 
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12. lugu 

Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Oliver Veber 

JUTTUDE KOGUM MINU VANEMATE NOORUSEPÕLVEST 

Juhendaja: Marina Liiker 

Kui minu isa oli noor koolipoiss käis ta suvel endale taskuraha teenimas Pajustis 

Eduard Vilde nimelises kolhoosis. Isa koos oma sõpradega tegi suvevaheajal 

kolhoosis erinevaid haljastustöid.  

Nende igapäeva sõiduvahendiks oli mopeed või jalgratas, minu isal oli mopeed 

Delta, mida oli sellel ajal raske uuena poest osta. Isa sai uue delta endale osta läbi 

vanaisa tutvuste Jõgeva motokrossi klubist. Isa oli üliõnnelik, kui sai endale Delta 

osta suvel teenitud raha eest.  

Kolhoosis niitsid nad muru, värvisid aedu, parandasid rebase farmis puure ning tegid 

kõiksugu erinevaid haljastustöid. Isa teenis ka taskuraha peedipõllul kõblates 

umbrohtu, sellel ajal kasvatasid paljud perekonnad peeti, et lisaraha teenida.  

Sellel ajal olid kasutusel rublad. Poes oli toit väga odav kuid poes oli vähe kaupa ja 

polnud midagi eriti osta. Suvel meeldis isal lõunat söömas käia sõpradega Pajusti 

sööklas, kus ühe rubla eest sai osta prae, supi ja magustoidu ning raha jäi veel üle 

limonaadi ja saia jaoks.  

Sellel ajal ei müüdud poes palju kooke ja magusat minu vanaema küpsetas ise 

kõiksugu kooke ja maiustusi. Isa lemmik maius oli hapukoor segatud suhkru ja 

kakaoga ning vanaema küpsetatud Napoleoni kook.  

Vabal ajal mängisid lapsed koguaeg õues, sest tol ajal polnud arvuteid ega 

internetti, minu isa lemmikmäng oli ukakas mida mängin mina ka praegu koos 

sõpradega. Isale meeldis ehitada sõpradega metsas onne. See oligi minu isa üks hea 

meenutus oma nooruspõlvest ja see huvitab ka mind. 
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Mitte tunda oma kodukohta  

on näotu ja häbiväärne, 
 seda aga põhjalikult tundma õppida ja uurida 

on samavõrd kiiduväärne kui ka austav. 
 

                                                                                                                Johannes Claudius Rising 
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