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SAATEKS 
 

Ülevirumaalise noorte kodu-uurimiskonkursi eesmärk on toetada õpilaste väljendus- ja 
esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise 
järjepidevus Virumaa haridusasutustes, samuti tihendada koostööd kahe maakonna vahel. 

Vaatamata erilisele olukorrale esitati konkursile 41 õpilastööd 14 Virumaa koolist. Vähenenud 
on tööde arv väikestest maapõhikoolidest, kus varem on olnud aktiivne kodu-uurimine. Samas 
laekus sel aastal senisest enam töid Ida-Viru koolidest, samuti on suurem osalejate arv 
gümnaasiumidest. Lisandusid kaks gümnaasiumi: Toila Gümnaasium ja Narva Vanalinna 
Riigikool.  

Oluliselt on laienenud tööde temaatika – töid on kodukoha oluliste isikutest, kodukoha ja selle 
ettevõtete, ajalehtede, jahinduse ja spordi ajaloost, muuseumi inventariseerimisest, toitumise, 
koolikiusamise, prügi sorteerimise ja elektri säästmise võimalustest. Rõõmu on sellest, et ikka 
on kodukoha ajalooga seotud töid, mitte kõik ei ole läinud europrojektide tuules uute teemade 
käsitlemisele. Meeldivaks üllatuseks oli seekord Tamsalust uurimistöö maailmakuulsa teadlase 
Endel Kolde kohta, kelle lugu väärib laiemalt tutvustamist. Uudne oli Eliis Mätase praktiline töö 
Tisleri talu vanade asjade etnograafiline ülevaade. Kahjuks ei olnud sel aastal ühtegi filmi, milles 
on olnud juba mitu aastat tublid just Ida-Viru koolid.  

Järjepidevalt on esitanud oma õpilaste töid Külli Heinla Haljala koolist, Liivi Heinla ja Evelin Tiiter 
Kadrina keskkoolist, Maie Nõmmik Tamsalu gümnaasiumist, Heli Kirsi Rakvere gümnaasiumist, 
Elle Kivisoo Tapa gümnaasiumist, juba teist aastat Kristi Põdra Väike-Maarja gümnaasiumi 
õpilastelt. Uusi juhendajaid on tulnud Narva Vanalinna Riigikoolist, Narva Soldino 
gümnaasiumist, Sillamäe Eesti ja Kohtla-Järve Tammiku põhikoolist, Tapa gümnaasiumist ja 
Kunda ühisgümnaasiumist.  

Tänu algklasside õpilastele on rohkesti ka loovtöid, mahukaimad Tapa gümnaasiumis Elle 
Kivisoo ja Kohtla-Järve Maleva põhikoolis Julia Smirnova juhendamisel valminud tööd vanadest 
asjadest ja akendest pärandivaderitelt. Omapärased uurimistööd on Haljala koolist kodustest 
vanadest asjadest. 

Lisaks konkursile kogus instituut koostöös MTÜ Õpetajate Autähis ka lugusid Virumaa 
õpetajatest, kolm tööd laekus õpilastelt (Lasilast, Haljalast ja Tallinnast). Esitati ka üks ühistöö 
Haljala kooli vilistlastelt. 

Loodame, et tänu õpetajate poolt algklasside õpilaste innustamisele on ka tulevikus Virumaalt 
loov- ja uurimistöid, mida avalikkusele tutvustada ning kodukandi kultuuriloos talletada.  

Soovime õpetajatele häid ideid ja uurimishuvilisi õpilasi ka edaspidiseks. Tänuväärt on ka teie 
tegevus lapsevanemate ja kohalike kodu-uurijate kaasamisel kaasjuhendajatena. 

Aitäh, noored uurijad ja õpetajad-juhendajad. Edu teile ka teistel koduloolistel konkurssidel.  
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Kahjuks ei saanud sel aastal korraldada konverentsi, et oleks saanud esitleda oma töid, kuid 
märkimisväärsemate tööde videotega saab tutvuda instituudi kodulehe kaudu. 

Käesolev kogumik koondab enamiku õpilastööde kokkuvõtteid, et jäädvustada ja tutvustada 
noorte uurimistöid, sh ka lood õpetajatest. Töödega saab tutvuda SA Virumaa Muuseumid 
arhiivis või koolis. 

Täname meie koostööpartnereid – SA Virumaa Muuseumid, Väike-Maarja Muuseumi, Vaivara 
Sinimägede Muuseumi, Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonda, Virumaa Teatajat, 
Põhjarannikut ja Ida-Viru ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu konkursi läbiviimise eest. 

Loodame, et juhendajatel ja õpilastel jätkub uusi ideid, tahet ja jaksu ka järgmisteks 
konkurssideks, et panustada oma kodukoha kultuuriloo jäädvustamisse.  

 

Ootame töid järgmisele üle-virumaalisele konkursile 2022. aastal. 

 

 

Marge Lepik 

Viru Instituudi projektijuht 

 

  



 
8 

 

UURIMISTÖÖDE KOKKUVÕTTED 

 

 

 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖD 
 

 

  



 
10 

1. kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 12. klassi õpilase Brittany Korkma praktilisest tööst 

KODUKOHAMAASTIKUD 

Juhendaja: Liivi Heinla 

Osales üleriigilise kirjandusolümpiaadi lõppvoorus, 2.-3. koht. 

Minu praktilise töö teema valikuga suuri probleeme ette ei tulnud. Oli juba eelnevalt 

teada, et töö hõlmab endas mingis vormis ka minu eelmise aasta uurimistööd. Kuigi 

esialgu oli plaan ja töö liik täiesti erinev, siis ühel hetkel sai uurimistööst praktiline 

töö ja ka sisu poolest olid mõningad muutused. Seda muutust mõjutas suuresti Eesti 

kirjanduse olümpiaad. Mingi paiga või siis minu puhul kodukoha uurimine on alati 

uut informatsiooni andev töö. Seetõttu ei aegu see tegevus iial, sest alati on midagi 

uut uurida, kokku koguda või mingil moel kasutada. Seetõttu on ka minu töö 

aktuaalne. 

Kuna minu töö oli praktiline, siis oli mul üks kindel eesmärk teha kogutud info põhjal 

valmis interaktiivne kaart. Kaart võiks võimaldada selle kasutajal orienteeruda 

mööda Kadrina kihelkonna tähtsamaid kultuuriloolisi paiku ja saada sealt teada 

teemakohast kultuuriloolist informatsiooni. Kaardi nuppude all olevad infokillud on 

abiks nii giididele, kes soovivad neid kohti lähemalt tutvustada, või ka neile kes 

soovivad minu kodukohta iseseisvalt avastada. 

Ettemääratud ülesandest tulenevalt tekkis mul kolm ülesannet. Esiteks oli vaja teha 

valik erinevatest isikutest/objektidest, kes/mis on Kadrinas ja Kadrina-lähedases 

Neerutis kirjanduslikult olulised või millega käib kaasas  huvitavat folkloori. Lähtusin 

objektide valikul palju ka Kalevipoja lugudest. Teiseks oli vaja kogutud 

informatsiooni põhjal teha valmis lühikokkuvõtted, mis annaksid hea ülevaate 

valitud isikute/objektide olulisusest. Ja viimaseks ülesandeks osutus eelneva kahe 

ülesande tulemuste kombineerimine. Nupud oli vaja ära märkida kaardile ja 

nuppude alla panna tekstid.  

Informatsiooni kättesaamiseks olid mulle juba tuttavad eelnevatel aastatel 

kasutatud infoallikad, nagu näiteks kirjandusmuuseumi arhiiv ja ka kohalikud allikad 

lugemike näol. Palju abi oli ka minu eelneval aastal valminud uurimistööst. 
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Minu töö praktilist osa saaks alati täiustada. Esmased ettepanekud selleks oleksid 

näiteks nuppude alla piltide lisamine, et teha rada ka virtuaalselt läbitavaks neile, 

kes seda ise füüsiliselt teha ei saa. Pildid aitaksid visuaalselt näha, milline see 

kirjeldatud koht või isik välja võiks näha. Mõeldes aga nende peale, kes saavad seda 

rada füüsiliselt läbida, oleks kindlasti kasulik, kui iga punkti alla lisataks 

peatuskohtade täpsed koordinaadid. Kuna minu poolt kasutatud keskkond ei 

võimalda kaardi peal täpselt iga asukoha peale sisse zoom-ida, siis võib mõnel 

mittekohalikul olla raske täpseid kohti leida. See on juba edasine töö, 

 

Tööle ligipääs aadressil https://www.thinglink.com/scene/1411313195695472643 
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2. kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Maarja-Liis Nirgi uurimistööst  

MAAILMAKUULUS MAJANDUSTEADLANE ENDEL KOLDE  

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Uurimistöö teemal „Maailmakuulus majandusteadlane Endel Kolde“ annab ülevaate 

Endel Kolde elukäigust, tööst ja huvialadest.  

Uurimistöös kasutada olnud materjalidest järeldub, et Endel Koldel aitas elus 

hakkama saada ja läbi lüüa tema töökus ja suur tahe õppida. Kõigile Kleesmannide 

pere lastele olid töökuse ja ettevõtlikkuse mõttes eeskujuks nende isa ja ema. 

Lastel tuli talutöödes kaasa lüüa, aga selle kõrval ei unustatud pillimängu ja sporti. 

Gümnaasiumi õppemaksu tasumise eest tuli noorel inimesel endal hoolitseda. 

Seepärast töötas Endelgi kahel suvel karjapoisina. Kõik need oskused tulid Endlile 

tema edaspidises elus kasuks.  

Endel Kolde elukäik näitab tema suurt õppimistahet. Isegi teise maailmasõja ajal ja 

põgenikuna Rootsis, hiljem USA-s leidis ta võimalusi edasi õppida. Washingtoni 

ülikoolis kaitses ta nii magistri- kui doktorikraadi  majandusteaduses. Samas 

ülikoolis jätkas ta abiprofessori ja professorina ise üliõpilasi õpetades. See, et kohe 

pärast oma õpingute lõppu sai Endel Kolde Washingtoni ülikoolis tööd, näitab, et ta 

oli end tõestanud targa ja edasipüüdliku, hea suhtlemisoskuse ja koostöövõimelise 

inimesena. Endel Kolde ettevõtlikkust ja töötahet näitab ka tema poolt loodud 

rahvusvahelise turunduse ja ärialase nõustamise firma, mille kaudu käis ta 

ettekandeid ja loenguid pidamas 47 riigis. Lisaks töötas ta erinevates ülikoolides 

külalisprofessorina, jõudis kirjutada erialaseid artikleid ja raamatuid.  

Kuigi tööd oli palju, jõudis Endel Kolde ka USA-s olles spordiga tegeleda, harrastas 

jooksmist, oli Seattle`i maratoni algataja, tegeles mägironimise ja võistlustantsuga, 

tegi ka treeneritööd. Samas ei unustanud ta hoolitsemist oma pere ja laste eest.  

Niisiis oli Endel Kolde maailmas tuntud ja tunnustatud majandusteadlane, aga 

Eestis tunti ja tuntakse teda siiamaani vähe. Üks põhjus on see, et peale teist 

maailmasõda alanud 32 külma sõja ajal oli väliseestlaste suhtlemine kodumaaga 

piiratud. Nõukogude riigis suhtuti kahtlevalt ka Lääneriikides töötavate teadlaste 

töödesse. Seda enam, et Endel Kolde üks peamisi uurimisvaldkondi oli 
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rahvusvahelise turumajanduse toimimine, aga Nõukogude Liidus valitses käsu- ja 

plaanimajandus.  

Kodumaale jäänud sugulastega taastus kirjavahetus alles 1950. aastatel ja 

esmakordselt sai endel Kolde ema ja õdesid külastada alles 1971. aastal. Oma 

teadmisi sai Endel Kolde hakata Eesti teadlastega jagama alles Eesti 

taasiseseisvumise ajal 1990. aastate alguses, aga siis oli ta juba pensionieas. 

Tõenäoliselt ei oleks tal Nõukogude Eestisse jäädes olnud võimalik sellist haridust 

omandada ega maailmas ringi käia nagu USA-s elades.  

Endel Kolde elu ja tööd oleks siiski vaja Eestis ja kodukandis paremini tutvustada. 

Seda lünka täidab osaliselt antud uurimistöö. Endel Koldet on väga hea näide 

sellest, et tahtejõu ja töökusega võib elus väga kaugele jõuda.  

Kokkuvõttes uurimistöö täitis oma eesmärgi, aga selle teemaga peaks edasi 

tegelema. 
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3. kokkuvõte 

Toila Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Kaisa Müürsepp`a uurimistööst  

KIRDE TERVISEKESKUSE MAJA AJALOO UURIMINE  

Juhendaja: Avar Pentel 

Uurimistöös “Kirde Tervisekeskuse maja ajaloo uurimine” uurisin ma hoone 

minevikku. Kirde Tervisekeskus asub Jõhvis, Kirde tänav 1 ning hetkel asub seal 

tervisekeskus. Tegin sellest majast oma uurimistöö, sest hoonel on säilinud vana 

kivist müür, mis annab aimu, et maja ajalugu ulatub II maailmasõja eelsesse aega. 

Jõhvis on säilinud 1943nda aasta põlengu tõttu vähe hooneid, mis ehitati enne II 

maailmasõda, seega leidsin, et antud maja ajaloo uurimine oleks eriti vajalik.  

Töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas kasutati vanasti hoonet ning kes olid majas 

varasemalt elanud. Lisaks soovisin selgitada välja, kas kuuldud kuulujutud antud 

maja kohta vastasid tõele või mitte.  

Varasemad viited Jõhvist kõnelevates artiklites ja raamatutest selle hoone kohta 

puudusid ning seetõttu polnud mul võimalik tugineda juba olemas olevatele 

materjalidele ja kogu informatsioon maja kohta tuli ise välja uurida. Seega küsitlesin 

informatsiooni saamiseks erinevaid inimesi, külastasin Tallinna rahvusarhiivi, Jõhvi 

muuseumit ja viisin end kurssi Jõhvi ajalooga üldisemalt.  

Minu töö protsessile aitasid kaasa Kirde Tervisekeskuses säilinud metallsildid, kus 

peal oli kirjas kunagise maja omaniku nimi. Samuti oli säilinud ka foto mehest, kelle 

isik jäi tuvastamata.  

Uurimistöö käigus sain teada kaheksa maja omaniku nimed ning, et hoonet on 20. 

sajandi lõpus ka välja üüritud. Lisaks sain teada, et maja pärineb, kas 1892. või 

1897. aastast ning on teada olevate omanikkude ajal olnud kasutusel elumajana.  

Töö käigus selgus, et Kirde tänava nimi on aastate käigus muutunud neljal korral. 

Ilmselt oli algselt tänava nimi Koowi tänav. Hiljem sai tänava nimeks Palvemaja 

tänav, mis tulenes tänaval asuvast Palvemajast. 1939. aasta kaardil on Palvemaja 

tänav nimetatud ümber Võsa tänavaks ning peale 1961. aastat on kaartide põhjal 

näha, et tänava nimeks sai kirde.  



 
15 

Uurimistöös käsitlesin ka inimeste poolt kuuldud kuulujutte, millest enamus minu 

leitud andmete põhjal ei leidnud kinnitust. Inimesed teadsid, et kunagi asus Kirde 

Tervisekeskuse majas kartser, pubi ja teemaja, kuid ilmselt tekkisid need kuulujutud 

selle põhjal, et majale lähedal asus tõepoolest kunagi arestimaja ja oletatavalt ka 

pubi või viinapood nimega Monopol. Kindlaks jäi tegemata ainult üks kuulujutt, 

milleks oli see, et kunagi asus maja kivimüüri vastas teine hoone. Seda kuulujuttu ei 

õnnestunud mul tõestada, sest maja ehituse algus aegadest puuduvad Jõhvi linna 

kohta kaardid, mille põhjal saaks teha kindlaks, kas kivimüüri vastas asus kunagi 

mõni hoone või mitte.  

Teada jäi saamata, kes tegutses majas maja ehitus aastate algusest kuni 20. sajandi 

alguseni ning samuti jäi teadmata ka 1939. aastast kuni 1968. aastate vahele jääv 

periood.  

Töö protsessi käigus tekkisid küsimused nagu, kes olid seotud hoonetega 

perioodidel, mida ei suutnud ma välja uurida? Mis oli algselt hoone ehituse 

eesmärk? Kes oli mees fotol, mis oli säilinud Kirde Tervisekeskuses? 
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4. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi õpilase Eleriin Sahtel`i uurimistööst  

TERVISLIK TOIT PERE TOIDULAUAL 

Juhendaja: Aivi Leimann 

Uurimistöö eesmärgiks oli koostada leibkonna menüü uuring kuu aja jooksul. Kui 

menüü oli kirja pandud, analüüsin infot ning koostasin kalorite graafiku, sagedus 

tabeleid keskmise kaloraaži, toidupüramiidi komponentide ja toidutüüpide kohta. 

Sain teada millised on üldised toiduained, mis kõigile meeldivad, on populaarsed ja 

sobivad.  

Koostasin perekonnas ka küsitluse teemal „Toidumenüü analüüs“. Küsitlusest 

selgus, et minu perekonna teadlikkus tervislikust toitumisest ja toitainetest üsna 

hea. Analüüsi tulemusel selgus, et nooremad vastajad ei olnud nii teadlikud 

erinevatest toitainetest, vanemad küsitluses osalejad olid rohkem teadlikud 

toitumise teemast, sest neil on olnud sellega kokkupuude suurem. 

Uurimistöö koostamise ajal sain korrata varasemat infot, mis oli juba tuttav, 

tervisliku toitumise ja toitainete tasakaalu kohta. Lisa uurimine tegi uurimistöö 

koostamise põnevamaks, sest uued faktiteadmised toitumisest ja sellest, mida ma 

ise koos teiste perekonna liikmetega söön, muutis minu mõtteviisi ja teadmiste hulk 

kasvas. Kõige üllatavamaks sai minule menüü kirjapanek, sest tuli pidevalt suhelda 

kõigi leibkonna liikmetega ja panna kokku tabel, kus oli kirjas kõik mainitud toidud 

kuupäevaliselt. Enda menüü kirjapanemise käigus avastasin, kui palju ma tegelikult 

midagi söön ja milline on selle sagedus terve kuu jooksul.  

Minul on võimalik selle uurimistööga teistele leibkonna liikmetele tõestada, et alati 

on võimalik paremini, tervislikumalt ja mitmekesisemalt toituda, selleks tuleb näha 

vaeva ja teha ühiseid pingutusi paremuse suunas. Kahjulikeks komponentideks 

tekkisid liigse suhkru ja soola tarbimine, neid tuleks kindlasti vähendama hakata. 

Soolaseid ja magusaid snäkke saab asenda tervislikematega, näiteks puu-, juur-, ja 

köögiviljadega ning marjadega. Nendes on olemas nii suhkrut ja soola, kuid need 

sisaldavad looduslikult ettenähtud kogustes, puuduvad lisatud ained. Suurenda 

tuleks mõõdukas koguses lisatud toidurasvade, pählklite, seemnete ja õliviljade 

tarbist, sest nendest saame elutegevuseks rasvu, süsivesikuid, valke ja vitamiine. 
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5. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi õpilase Elis Volmre praktilisest tööst  

LASTELOOMINGU KOGUMIKU ILLUSTREERIMINE JA KUJUNDAMINE 

Juhendaja: Liivi Liivak 

Praktilise töö koostamine pakkus autorile suure väljakutse, mille mahukus selgus 

alles töö käigus, see omakorda võimaldas aga arendada aja planeerimise ja 

koostööoskust.  

Töö oli väga aeganõudev ja autori enesekriitiline suhtumine illustratsioonidesse 

sundis mitu korda visandeid ringi kujundama ning töid/joonistusi uuesti tegema. Töö 

teoreetilise osa materjalide otsimine ja kokkukirjutamine oli töö praktilisest poolest 

kõige lihtsam. Kuna osad tööd olid varasemast ajast, ei õnnestunud kõikide valitud 

lugude autoreid tuvastada. Arusaamine erinevate joonistamise tehnikate 

liigitamisest andis omakorda oskuse paremini selekteerida erinevat infot. Uute 

teadmistega laienesid ka kogemused illustreerimise kohta. 

Illustraatori töö on keeruline ja nõuab loomingulist vabadust. Võimalik oli kasutada 

enda fantaasiat. Kui luuletuste ja muinaslugude kirjutanud lastel oleks olnud enda 

soovid ja nõudmised, siis oleks tulnud sellest kindlasti hoopis teistsugune kogumik, 

muude piltidega.  

Laste töid lugedes, oli näha, et kirjutamine on praeguse aja nutimaailmas väga raske 

töö, oma fantaasialendu on raske leida, veel keerulisem väljendada. Lastetööde 

kogumikku illustreeris autor südamega, mõeldes neile väikestele, kes on lood suure 

vaevaga kirjutanud.  

Võibolla on selles kogumikus mõne tulevase kuulsa Eesti kirjaniku, kes hiljem seda 

raamatut sirvides, leiab oma nimetöö. Ehk mõtleb ta sellele, kuidas temast sai 

kirjanik ja kui suur roll on selles õpetajatel, kes oskasid panna armastama oma 

emakeelt, kes julgustasid kirjutama. 

Antud tööd tehes pidi endast palju andma. Samas on selge, et kui tahta saada 

pärisillustraatoriks, siis tuleb veelgi rohkem vaeva näha. Peab õppima ja 

keskenduma teadmiste süvitsi omandamisele.  
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Kindlasti on vaja arvestada, et raske on joonistada pilti, kui selleks ei ole õiget tuju 

ega tahtejõudu. Tulemuse nimel peab pingutama ning kõik mured selleks ajaks 

unustama. Tarvis on mõista, et iga töö ei tule alati nii välja, kui algul soovitud, võib 

aga juhtuda, et tulemus on üllatuslikult parem, kui autor julges loota. Kõige 

väärtuslikuma kogemuse saab vigadest õppides. 
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6. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi õpilaste Jelizaveta Bitjutskaja ja Kelli Gagarina uurimistööst  

TAPA GÜMNAASIUMI 7.-12. KLASSI ÕPILASTE TEADMISED JA KOGEMUSED 

SÖÖMISHÄIRETE VALDKONNAS  

Juhendaja: Helgi Hilborn  

Antud töö eesmärgiks oli analüüsida ning hinnata Tapa Gümnaasiumi 7.-12. klassi 

õpilaste teadmisi ja kogemusi toitumishäirete valdkonnas ja tuua esile probleemi 

ohtlikkust ning selle lahendamise viise.  

Uurimistöö käigus selgus, et:  

 õpilased on teadlikud söömishäirete enam levinud liikidest; 

  õpilased suudavad nimetada keskmiselt kuus kuni kaheksa sümptomit;  

 õpilased on teadlikud söömishäirete ohtlikkusest;  

 õpilased omavad taustateadmisi söömishäiretest. 

Õpilaste teadmiste analüüsi käigus tuli välja, et suurel osal õpilasel esineb vähemalt 

üks stereotüüp, mis on seotud söömishäirega. Negatiivseks aspektiks võib tuua ka 

seda, et palju õpilasi ei tea kuhu pöörduda toitumishäirete korral.  

Töö käigus tuli üllatuseks see, et ~35% õpilastest omavad isiklikku kogemust 

toitumishäirega. Sellest võib järeldada, et küsitlusele vastasid õpilased, keda mingil 

määral kõnetas see teema.  

Töö käigus jõudsime järelduseni, et kool saab ennetada söömishäirete teket noorte 

seas järgmiselt: 

 inimeseõpetuse tunnis toitumisõpetuse ja tervisliku toiduvaliku teemade 

käsitlemine; 

 teemakohased loengud, projektid, vestlusringid;  

 söömishäire sümptomitega noori tuleb märgata ja julgustada rääkida 

probleemidest. 

Saime palju uusi teadmisi söömishäirete ja nende tekke kohta ning antud töö 

eesmärgid olid täidetud. 
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7. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi õpilaste Alina Daniluškina ja Eleanora Aništšuki uurimistööst  

NAISTE ROLL TÄNAPÄEVASES PEREKONNAS TG GÜMNAASIUMI OSA 

ÕPILASTE NÄITEL  

Juhendaja: Piret Võlli 

Meie uurimistöö eesmärgid olid:  

 uurida TG gümnaasiumiosa õpilaste arvamust naiste rollist tänapäevases 

perekonnas; 

 selgitada välja, mis mõjutab õpilaste arvamust antud teemal; 

 uurida neiude ja noormeeste arvamusi antud teemal ning teha järeldusi, 

kuivõrd erinevad nende arvamused.  

Koostatud küsitluse abil uuriti õpilaste arvamust naiste rollist perekonnas, mis on 

kirjeldatud metoodika osas. Ka on metoodika osas välja selgitatud, mis mõjutab 

meie kooli noorte arvamust. Lisaks meie poolt antud teguritele, leidsid noored veel 

tegureid, mis mõjutavad nende arvamust. Õpilased märkasid, et kõige rohkem 

mõjutab nende arvamust just nende perekond. 

Tulemuste analüüsil soo järgi selgus, et on teemad, kus neiude ja noormeeste 

arvamus erineb, ja on teemad, kus nende arvamused kattuvad. Kuna noored elavad 

erinevates perekondades erinevate peremudelitega, ei saa nende arvamused ja 

maailmavaated olla identsed.  

Saadud tulemuste abil oli võimalik tõestada meie hüpoteesi, et õpilaste arvamust 

mõjutab nende perekonnas esinev peremudel. Kuid tõestust ei leidnud see osa 

hüpoteesist, et noored toetavad vana peremudelit. Tänapäevased noored eeldavad 

peremudelit, kus mõlemad vanemad panustavad võrdselt.  

Me saime teada palju uut informatsiooni feminismi liikumisest, rollide kujunemisest 

ning värskendasime oma teadmisi perekonna- ja inimeseõpetuses. Oli väga huvitav 

koguda ja analüüsida vastuseid, kuid selgus, et see on raske ja vaevarikas töö, mis 

vajab palju aega. 
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8. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi õpilane Laura Himma uurimistööst  

PRÜGI SORTEERIMINE TAPA LINNAS ÜHE KORTERMAJA NÄITEL 

Juhendaja: Aivi Leimann 

Antud töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on Tapa linnas asuva kortermaja 

elanike jäätmete sorteerimise käitumine. Samuti selgitada elanikele prügi 

sorteerimise tähtsust ning suunata neid õigesti sorteerima.  

Küsitlustest selgus, et vastanutest 12 sorteerib ning kolm ei sorteeri oma jäätmeid. 

Siiski vastas esimesele küsitlusele vaid 25% ja teisele 5% kogu algselt planeeritud 

vastajaskonnast. Suuremalt jaolt vastasid küsitlustele elanikud, kes juba on 

varasemalt tegelenud sorteerimisega. Vastanute teadmised sorteerimisest on 

rahuldavad, sest kõige igapäevasemaid jäätmete liigitamist nad teavad. Üldiselt 

oskasid küsitletavad hästi prügi sorteerida. Töö autor arvas töö alguses, et maja 

elanikud oskavad halvemini sorteerida. Antud uurimusest ei saanud töö autor 

vähese vastamise tõttu vastust neljandale uurimusküsimusele.  

Autor õppis töö käigus koostama Google Forms’ is küsitlusi. Mitmes keeles küsitluse 

tegemine oli keerulisem ning vajas kannatust. Samuti sai autor uusi teadmisi 

jäätmete sorteerimise alal: mida täpselt tehakse jäätmetega edasi ning kuhu 

konteinerisse käivad rohkem probleeme tekitavad jäätmed.  

Autori järeldused ja ettepanekud edasiseks tööks: 

1) leidma mooduseid, kuidas oleks võimalik küsitleda suuremat hulka inimesi;  

2) tuleks uurida, miks vastavad küsimustikele enamasti inimesed, kes juba 

sorteerivad prügi;  

3) sorteerimist peaks hakkama õpetama juba lasteaias, et lastele jääksid 

harjumused külge.  

Töö alguses püstitatud eesmärgid said suures osas täidetud. Uurimuses ei ole 

otseselt selgitatud kortermaja elanikele, et sorteerimine on tähtis. Ühtlasi ei saanud 

vähese vastajate hulga tõttu korralikku ülevaadet prügi sorteerimise käitumise kohta 

Tapa linna kortermajades. 
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9. kokkuvõte 

Kadrina keskkooli 12. klassi õpilase Eleri-Lea Elven`i uurimistööst  

VESI- JA TUULEVESKID KADRINA KIHELKONNA TERRITOORIUMIL  

Juhendaja: Evelin Tiiter 

Mõte uurida endise Kadrina kihelkonna territooriumil olnud veskeid tekkis mul juba 

2018. aastal, 10. klassi alguses, kui lugesin Kadrina lugemikust kihelkonna veskite 

kohta. Teadsin, et Neeruti Seltsil on Loobu jõe vesiveskitest ülevaade olemas ning 

ka brošüürina välja antud. Kuna Kadrina kihelkonna läänepiiriks oli selle kõige 

lõunapoolsemast punktist kuni Nõmmeveskini Valgejõgi, siis tegelikult sellel jõel 

olnud Kadrina kihelkonna vesiveskitest ülevaade puudub, samuti puudub eraldi 

ülevaade kihelkonna tuuleveskitest.  

Kõige kindlam viis saada teada veskite asukohtadest, oli uurida neid mõisate kaupa, 

sest nagu märgivad veskite uurijad Arvo Järvet ja Riho Vahtre, olid veskid väga 

tähtsad ehitised, mida mõisa väärtuse kirjeldamisel esimeste hulgas üles loetleti. 

Otsustasin erinevate ajalooliste kaartide abil välja selgitada, kus asusid Kadrina 

kihelkonnas tuule- ja vesiveskid. Veel huvitas mind, kui palju Kadrina kihelkonna 

territooriumil olnud veskitest tänaseks, 2021. aastaks, alles on. Uurimisküsimuse 

lahendamiseks püstitasin järgmised ülesanded: 

1) töötada läbi Richard Tammiku raamatud “Kadrina kihelkond läbi aegade” ja 

“Sinust, mu Hulja!” ning kirjutada nendest välja info, mis puudutab veskeid;  

2) tutvuda Maa-ameti leheküljel ajalooliste kaartidega, Rahvusarhiivi ajaloo 

kaartidega, otsides neilt veskite tähistusi; 

3) otsida maastikul nii palju kui võimalik endiste veskite asukohti täna, aastal 2021, 

ja neid pildile jäädvustada.  

Uurimistöö meetodid olid: kirjanduse läbitöötamine, töö ajalooliste kaartidega ja 

fotografeerimine.  

Kadrina Kihelkonnas oli mõisaid kokku 19. Veskid, millest Tammik kõneles, olid 

enamik leitavad ka ajalookaartidelt, kuid siiski mitte kõik.  
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Uurimistöö kolmandaks ülesandeks oli otsida üles nii palju kui võimalik endiste 

veskite asukohti maastikul täna, 2021. aasta kevadel.  

Uurimistöö käigus selgunud info põhjal ei olnud enam mõtet kõiki kohti, kus veski 

kaardil asus, läbi käia, sest teadsin, et need olid hävinud. Mõned toredad üllatused 

siiski leidsin. Näiteks kaks hollandi tüüpi tuuleveskit – Rebasemäel Lingumäe ja 

Veskimäel Vaalumäe tuulikud.  

Kõik minu tööülesanded said täidetud, kuid usun, et seda tööd annab veel edasi 

arendada ja uurida.  

Minu töö tähtsus on selles, et kaardistasin Kadrina kihelkonna vesiveskid Valgejõel 

ning kihelkonna tuuleveskid.  

Uurimistööd kirjutama hakates teadsin, et palju ajaloolised ja muinsuspärandi 

väärtusega vesiveskid on hävinud, kuid üllatusin väga, kui lugesin, et 

keskkonnaamet ei luba paljudes vesiveskikohtades paisusid taastada ega veejõudu 

kasutada või siis on esitatud keskkonnanõuded sedavõrd ebamõistlikud ja kulukad, 

et neid pole veskikoha omanikul võimalik täita. Küllap on ka see aja märk, et tuleb 

tõestada, et veskipaisud pole keskkonnareostus. 
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10. kokkuvõte 

Kadrina keskkool 12. klassi Laura Pruuli uurimistööst 

KADRINA KOOLIÕPILASTE TOIMETATUD AJALEHED 1911-1921 JA 1996-2002 

Juhendaja: Evelin Tiiter 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Murrang“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, 

raamatupreemia.  

Koostada uurimistöö teemal „Kadrina kooliõpilaste toimetatud ajalehed 1911-1921 

ja 1996- 2002“ pakkus välja minu juhendaja. Kuna olen ka ise tegelenud 

omaloominguga, kõnetas töö teema mind, sest tahtsin teada, millest koolinoored 

oma ajalehtedes kirjutasid.  

Eesti Ajalooarhiivis on säilinud Kadrina õpilasajalehed aastatest 1911-1921, kokku 

kuus erineva nimetusega väljaannet. Ajalehed ilmusid mõne-aastaste vaheaegade ja 

erinevate nimetuste all ühtekokku kümme aastat. Nendel aastatel muutus elu nii 

Eestis kui ka maailmas olulisel määral. Taas hakkasid Kadrina kooli õpilased oma 

ajalehte Kuukaja toimetama alles 75 aastat hiljem, kui Eesti oli taasiseseisvunud. 

Õpilasajaleht Kuukaja ilmus ajaperioodil 1996- 2002.  

Eespool mainitud allikatega tutvudes sõnastasin järgmise uurimisprobleemi: 

milliseid erinevusi ja sarnasusi leidub õpilaste välja antud ajalehtedes aastatel 

1911-1921 ja 1996-2002 ning kas ja mil määral kajastavad õpilased oma lehtedes 

ühiskonnas toimuvaid muutusi. Uurimisprobleemi lahendamiseks seadsin järgmised 

ülesanded:  

1) külastada Eesti Ajaloo- ja Eesti Kirjandusmuuseumi arhiive; 

2) otsida õpilasajalehtede teemal varasemaid uuringuid;  

3) võrrelda ajalehtede 1911-1921 ja 1996-2002 teemasid, leida sarnasusi ning 

erinevusi; 

4) intervjueerida Kuukaja toimetuse liikmeid, viia läbi küsitlus Kadrina Keskkooli 

10.-12. klassi õpilastele.  

Uurimuses kasutatud meetoditeks olid töö kirjandus- ja arhiiviallikatega, intervjuude 

ja küsimustiku koostamine ning läbiviimine.  
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Uurimisprobleemi lahendamiseks külastasin Eesti Ajaloo- ja Eesti 

Kirjandusmuuseumi arhiive. Raamatukogust leidsin õpilasajalehtede teemal 

varasema uuringu Tiina Tambaumi magistritöö „Kooliajaleht kui õppe- ja 

kasvatusvahend“ (2000). Selles oli kokkuvõte nii 20. sajandi esimese poole 

õpilasajalehtedest kui ka ülevaade 90ndatel ilmunud õpilaslehtedest, mis oli heaks 

võrdlusmaterjaliks.  

Uurimistöös selgus, et Kadrina kooli õpilaslehtedes nii 100 kui ka 20 aastat tagasi ei 

kajastatud peaaegu üldse ühiskonnas toimuvat, ka Kuukajas ei olnud peale muusika 

edetabelite ja mõnede reisikirjelduste ühtegi ühiskonda laiemalt puudutavat teemat. 

Võrdlesin uurimistöös mõlema perioodi (1911-1921 ja 1996-2002) ajalehtedes 

kajastatud teemasid. Leidsin nii sarnasusi kui erinevusi.  

Minu töö teema annab ülevaate Kadrina kooli õpilasajalehtedest, mille olemasolust 

ei pruugi teada mitmed inimesed, mistõttu on see oluline. Lisaks tutvustab see 

lühidalt koolis toimuvaid sündmusi 100 ja 20 aastat tagasi. 
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11. kokkuvõte 

Kadrina keskkooli 12. klassi õpilase Luise Grethen Nirgi uurimistööst 

 MURRANGULISI AEGU SOOTAGUSE MAAÜKSUSEL OLEVA HOONE 

AJALOOST 

Juhendaja: Evelin Tiiter 

Osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste 

uurimistööde võistlusel “Murrang“ Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, 2. koht.  

Valisin teema seepärast, et olen alates 2006. aastast elanud majas, mis on 1904. 

aastal ehitatud koolimajaks, täpsemalt Undla algkooliks. Tulevikus saab minust 

maja pärija, mistõttu tundsin, et minu kohus on teada saada selle maja ajaloost. 

Käesoleva töö uurimisprobleem keskendub täna, aastaks 2020, renoveeritud 

elumaja üle 100- aastasele ajaloole. Uurimisobjektiks oleval hoonel on olnud väga 

oluline koht mitte ainult Sootaguse külas, vaid ka kogu ümbruskonnas, eriti kohaliku 

koolihariduse andmise kohana alates 19. sajandist kuni 20. sajandi 

alguskümnenditeni. Uurimistöös tahtsin välja selgitada koolihoone saatuse pärast 

algkooli sulgemist 1930. aastat kuni tänaseni, aastani 2020. 

Tulenevalt uurimisprobleemist sai töö eesmärgiks üles kirjutada ka Undla algkooli 

ajalugu, mis ulatub minevikus kaugemale kui kooli ehitamine 1904. aastal. Kus 

toimusid koolitunnid enne 1904. aasta algkooli ehitamist, see on uurimistöö käigus 

oluline välja selgitada. 

Töö uurimismeetoditeks oli otsida ja läbi töötada erinevad allikmaterjalid (raamatud, 

ajalehed, arhiiviallikaid, internetimaterjalid). Kasutasin uurimistöö koostamisel 

autentseid materjale Rahvusarhiivist, näiteks Undla algkooli kohta koostatud 

aruandeid, õpetajate palgalehti, samuti kasutasin ka Undla valla protokollide 

raamatuid. Kuna kool tegutses ka ajal, mil Eesti oli Venemaa koosseisus, leidus 

venekeelseid materjale, mille tõlkimine võttis küll aega, kuid materjal oli huvitav.  

Uurimistöö käigus selgitasin välja ka koolihoone saatuse pärast algkooli sulgemist 

1930. aastat tänaseni, aastani 2020. Ehkki endine koolihoone kümmekond aastat 

kasutuna seisis, on see nüüd uuendatud kujul taastatud ning tähistab kohta, kus 

maalastele enam kui sada viiskümmend aastat tagasi hakati kooliharidust andma. 

Tänu kohalikele ettevõtlikele inimestele, kes õpetasid külalastele lugemist esialgu 
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peaaegu olematutes tingimustes, avasid sellega ka maalastele võimalused hariduse 

omandamiseks.  

Suurimaks jõupingutuseks oli Sootaguse maaüksuse elumaja ehk endise Undla 

algkooli hoone kohta kronoloogilise ajaloo koostamine. Sain teada, et minu elumaja 

ehitamise aasta on 1904. Üllatav oli minu jaoks aga see, et kooli ajalugu Sootaguse 

maaüksusel ei piirdu 1904. aastal ehitatud koolimajaga, vaid ulatub juba 19. 

sajandisse, kui koolipidajaks oli Undla mõis. Uurimistöö tulemusena sain teada, et 

enne nn uue koolimaja ehitamist 1904. aastal, asus meie maaüksusel ka endine, nn 

vana koolihoone, mille olemasolule viitavad allikad juba 1867. aastast. Seega on 

meie elukoht ajaloolises mõttes olnud teadaolevalt üle 60 aasta Sootaguse küla 

hariduselu keskpunktiks. Meie elumajaga seotud Undla kooli ajalugu ning ka hoone 

hilisema saatuse täpset kronoloogiat ei mul õnnestunud allikate puudumisel kahjuks 

koostada. Näiteks ei olnud võimalik mingisugust infot saada ajaperioodist 1980–

2000.  

Uurimuse koostamine andis mulle ajaloost hea ülevaate nii meie perekonnale 

kuuluvast 116- aastasest elumajast, samuti sain aimu üle 150-aastase talukoha 

ajaloost.  

Tulevikus loodan, et minu uurimistööst on kasu ka järgnevatele põlvkondadele, 

samuti sain täiendada olulise autentse infoga omalt poolt Sootaguse küla ajalugu. 
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12. kokkuvõte 

Narva Vanalinna Riigikooli 11. klassi õpilase  Aleksandr Vakulini uurimistööst  

NARVA 2010. AASTAL AJALEHE PÕHJARANNIK VEERGUDEL  

Juhendaja: Pavel Naidjonov 

Käesolev töö andis ülevaate 2010. aastal Narvas toimunud sündmustest erinevates 

valdkondades – majanduses, poliitikas, hariduses, kuritegevuses ja suhetes 

naaberlinnaga Jaanilinn.  

Uurimistöö teoreetilises osas on autor jõudnud järeldusele, et 2010. aasta Narva 

poliitikas oli palju skandaale ja süüdistamisi, tema seisukohaga ühineb ka enamik 

küsitletuid. Narva majandus sai 2010. aasta lõpuks suure hoobi Kreenholmi 

manufaktuuri sulgemise näol, aga üldiselt 2010. aasta jooksul Narva majanduse 

olukord ei olnud nii nigel. Küsitletute enamuse hinnangu järgi oli 2010. aastal Narva 

majanduses suured probleemid. Kuritegevuse tase Narvas oli 2010. aastal Eesti 

keskmisel tasemel ning küsitluses osalenute enamus arvab ka, et kuritegevuse tase 

ei olnud 2010. aastal kõrge.  

Uurimistöö teema vajab edasiarendamist. Sellel teemal saab uurida kuidas 

Kreenholmi manufaktuuri sulgemine mõjutas Narva linna arengut pikemas 

perspektiivis (nt aastal 2015 ehk 5 aastat pärast manufaktuuri sulgemist). Saab 

uurida mis suunas arenes Narva tööstus edasi, kas on õnnestunud midagi 

Kreenholmi manufaktuurile võrdväärset rajada, kuidas tööstuse edaspidne areng 

(või taandareng) on linna ja linnaelanikke mõjutanud. Saab uurida ka hariduse ja 

spordi elu arengut Narvas viimase 10 aasta jooksul (2011-2020) 
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13. kokkuvõte 

Narva Vanalinna Riigikooli 11. klassi õpilase Ilja Sobolevi uurimistööst  

PRÜGI SORTEERIMISE LEVIMUSE ANALÜÜS ÜHE NARVA LINNA KOOLI 

ÕPILASTE PEREDE SEAS 

Juhendaja: Tatjana Mihailova 

Tarbimise kiire kasvu tõttu jäätmete sorteerimise probleem muutub aktuaalsemaks. 

Selle probleemi lahendamiseks üheks võimaluseks on jäätmete kogumine 

kategooriate kaupa. Keskkonnaameti andmetel on viimastel aastatel Eestis liigiti 

kogutud jäätmete keskmine osakaal liikide lõikes kõikunud 36% - 38%, Narvas - 15% 

- 21% tasemel. Sellest tuleneb uurimistöö eesmärk – viia läbi eksperiment ja küsitlus 

ning nende tulemuste põhjal selgitada välja raskusi, mis võivad ette tulla 

olmejäätmete sorteerimisel. Autor tegi teemaliste publikatsioonide teoreetilist 

analüüsi, seaduste ja riigiametite andmete uurimist, korraldas eksperimendi ning 

kvantitatiivsete andemete kogumist elektrooniliste küsimustiku põhjal.  

Uurimistöö koosneb kahest osast. Töö esimene osa sisaldab mõistete selgitamist, 

lühikest ajaloolist ülevaadet jäätmete käitlusest ning jäätmete liigitamisest. Samuti 

hõlmab see nüüdisaegset statistikat, mille põhjal on probleem tõstetud, ja toodud 

välja prügi sorteerimisega seotud probleemid Eestis ning kirjeldatud Euroopa riikide 

näitel jäätmete sorteerimise probleemi lahendamise viisid. Teises osas antakse 

ülevaadet autori poolt tehtud eksperimendi ja Narva Vanalinna Riigikooli õpilaste 

sotsioloogilise uuringu tulemustele.  

Kokkuvõttes selgitas autor välja raskusi, millega võib kokku puutuda prügi 

sorteerimisel. Nende hulgas on konteinerite puudumine korteriühistute 

territooriumitel ja korteris piisava ruumi puudumine jäätmete sorteerimise 

korraldamiseks. Lisaks on tekkinud raskusi mõne jäätmeliigi kategooria 

määratlemisega ja avalike konteinerite kättesaadavusega. Vastavalt küsitlusele 

peab enamik küsitletud õpilastest vajalikuks prügi sorteerimist ja üle poole 

vastanutest peredest sorteerib seda. 
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14. kokkuvõte 

Rakvere Gümnaasiumi 11.bklassi õpilase Eliisabet Preismanni uurimistööst   

KADILA JA ROHU RAKETIBAASID KUI VASTUOLULISED AJALOOPÄRANDID  

Juhendaja: Heli Kirsi 

Teema valik oli seotud autori huviga Eesti Vabariigi ajaloo ja militaarobjektide vastu. 

Autori arvates on teemat raamatutes ja meedias vähe käsitletud ja soov oli ka 

lähedal asuvate raketibaaside kohta rohkem teada saada. 

Töö eesmärk oli analüüsiv ülevaade Kadila ja Rohu raketibaaside ajaloost ning 

inimeste mälestustest nende kohta. Eesmärgi täitmiseks püstitati küsimus: kuidas 

mäletavad inimesed Kadila ja Rohu raketibaase. Sellest lähtuvalt küsiti 

intervjueeritavate käest erinevaid küsimusi raketibaaside ja tolleaegse elu kohta. 

Uurimistöö andmekogumismeetodiks olid nii suulised kui ka kirjalikud intervjuud 

ning valimiks Kadila ja Rohu raketibaaside lähedal elanud inimesed. 

Intervjuude tulemusena selgitati välja Kadila ja Rohu raketibaaside läheduses 

asuvate külade elanike mälestusi raketibaasis töötanud sõduritest, raketibaasis 

asuvatest rakettidest, raketibaaside mõjust igapäevaelule, omastatud asjade 

kasutamisest, raketibaasides hukkunud inimestest, rakettide ära viimisest ning 

intervjueeritavate arvamusi raketibaaside kasutamisest tulevikus. 

Uurimistulemuste analüüsimisel võrreldi erinevate intervjueeritavate teadmisi ja 

kogemusi seoses Kadila ja Rohu raketibaasidega, saadud tulemused kategoriseeriti 

ning võrreldi üksteisega. Iga küsimuse kohta tehti eraldi järeldused.  

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et kohalikud elanikud teadsid, et Kadila metsades olid 

raketibaasid; kohalikel inimestel oli sageli kokkupuuteid sõduritega; raketibaaside 

töö ei seganud eriti kohalike igapäevaelu; raketibaaside juures oli hukkunud mitmeid 

inimesi ning kohalikud teadsid sellest, kuid täpsemaid üksikasju teadsid vähesed; 

raketibaaside tehnika ära viimist üritati varjata, kuid kohalikud siiski teadsid sellest; 

raketibaasidest omastatud asjadel oli palju erinevaid kasutusvõimalusi; 

raketibaaside tulevik on intervjueeritavate arvates pigem sünge; vahetult pärast 

raketibaaside sulgemist raketibaase külastanud inimesed nägid korralikke ning 

töökorras hooneid, hilisemad külastajad nägid juba osaliselt lammutatud hooneid; 

mõned intervjueeritavad lisasid veel paar huvitavat lugu seoses raketibaasidega.  
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Autori arvates võiks tulevikus töö valimit laiendada ja veel põhjalikumalt uurida 

erinevate vanusegruppide ning rohkem Rohu raketibaasi lähedal külades elavate 

inimeste mälestusi. Autor sai teada uurimistööd tehes palju huvitavaid fakte ja 

mälestusi, mida ta enne ei teadnud. Autor õppis tööd tehes oma aega paremini 

planeerima ning erinevate inimestega erinevatel viisidel suhtlema. 
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15. kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Alex Legkovi uurimistööst  

TAMSALU TERKO RAJAMINE JA ARENG 1950. AASTATEST TÄNAPÄEVANI 

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Uurimistöös on antud ülevaade Tamsalu TERKO rajamisest ja arengust 1950. 

aastate lõpust kuni 21. sajandini. Tamsalu TERKO oli alevi suurim ettevõte ja 

tööandja, järelikult mõjutas tugevasti Tamsalu arengut.  

Vajadus sellise ettevõtte rajamiseks tulenes Nõukogude Liidus valitsevast 

toiduainete puudusest. Vaja oli rohkem piima ja liha, nende tootmiseks aga sööta. 

Tamsalu asukoht oli jõusöödatehase rajamiseks sobiv, kuna asus suures 

põllumajanduspiirkonnas. Transpordi mõttes oli asukoht samuti soodne. Kuni 1970. 

aastani oli Tamsalu ka kitsaja laiarööpmelise raudtee sõlmpunkt. 

Keskkonnaprobleemidele, mis tehasega kaasnesid, sel ajal eriti ei mõeldud.  

Jõusöödatehast nr 1 hakati ehitama 1959. aastal. See sai valmis 1963. aastal. 

Tehasega koos rajati kommunikatsioonid ja mitmesugused abihooned. 1960. 

aastatest peale toimus tehase territooriumil pidev ehitustöö. Lisaks esimesele 

jõusöödatehasele sai valmis jõusöödatehas nr 2, samuti veski, uued laohooned jne. 

Samal ajal toimus tootmishoonete rekonstrueerimine, seadmete ja tootmisprotsessi 

kaasajastamine. Toodeti jõusööta nii lehmadele, sigadele kui kodulindudele, veskis 

aga kolme sorti nisujahu, mannat, kliisid jne. 

See mõjutas Tamsalu alevi ilmet ja nõudis üha uusi töökäsi. 1970 -1980. aastad olid 

Tamsalu TERKO suurima võimsuse aeg. Töölisi oli siis tehases umbes 500. TERKO 

töölistele ehitati järjest uusi elamuid. Tamsalusse kerkis praktiliselt uus linnaosa 

Kesk, Kooli ja Ääsi tänava piirkonda. 

Töö- ja olmetingimused olid 1960. aastatel suhteliselt halvad: ei olnud korralikku 

sööklat, tolmusisaldus ja müra ei vastanud kehtestatud normidele, ruumid olid 

jahedad, töö raske. 1970. aastatest hakkas olukord paranema. Oma tööliste eest 

hoolitseti. Juba 1960. aastatel hakati ehitama elamuid, oma toodangut sai tehase 

poest soodsama hinnaga osta jne. Korraldati oma ettevõtte suvepäevi, 

spordivõistlusi. 
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Pärast Eesti Vabariigi taastamist muutus ettevõtte omandivorm. Algul oli see 

riigiaktsiaselts, hiljem läks aktsiaseltsina eraomanikele. 2000. aastate algul tekkisid 

ettevõttel suured võlad, mille tulemusena kuulutati välja veski ja jõusöödatehaste 

pankrot. Seoses Nõukogude Liidu lagunemisega langes ära sealne turg, Eestis aga 

nii suurt vajadust jõusööda järele ei olnud. See oli üks tekkinud probleemide põhjus.  

Ettevõtte pankrottiminek oli Tamsalu inimeste jaoks suur õnnetus, sest paljud jäid 

tööta. Oli ju TERKO olnud Tamsalu suurim tööandja. Pankrotis ettevõte läks AS Tiigi 

Keskuse kätte. Jõusööta ega jahu enam ei toodeta, tegeletakse lihtsalt vilja 

hoiustamisega.  

Uurimistöö eesmärk sai täidetud. Uurimisküsimused leidsid vastuse. Teemaga oleks 

võimalik ja vajalik edasi tegeleda. 
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16. kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Anette-Getter Kruusmanni uurimistööst  

KOHALIKU ELU KAJASTAMINE TAMSALUS, TAMSALU VALLAS, KOOLIDES 

JA ETTEVÕTETES 20. - 21. SAJANDIL  

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Uurimistöös teemal „Kohaliku elu kajastamine Tamsalus, Tamsalu vallas, koolides ja 

ettevõtetes 20. - 21. sajandil“ on antud ülevaade Tamsalus ja Tamsalu vallas 

ilmunud kohalikest ajalehtedest, laua- ja infolehtedest ning muudest info 

edastamise vahenditest. See oligi töö eesmärk.  

1930. aastatel anti ÜENÜ Tamsalu osakonna poolt Tamsalus välja ajakirja 

Ühismõtted. Ühismõtete esimene number ilmus 1935. aastal. Selle ajakirja 

peatoimetajaks oli kohaliku spordi-, kultuuri- ja noorsootöö aktiivne eestvedaja 

Oskar Uudeküll. Ajakiri Ühismõtted äratas tähelepanu mitte ainult kohalike inimeste 

hulgas, vaid ka Eestis laiemalt. Ühismõtete eesmärgiks oli kasvatada noori 

rahvuslikus ja isamaalises vaimus. See läks kokku 1930. aastate teise poole 

suundumustega Eesti poliitikas. Ühismõtetes avaldatud kirjutistest on tõesti tunda 

armastust oma kodumaa vastu. Ühtlasi on see hea allikas 1930. aastate eluolu kohta 

Tamsalus, inimeste kohta, aktiivse seltsielu kohta, millest oleks vaja eeskuju võtta 

praegustel Tamsalu elanikel.  

Uurimistöö teises osas on ülevaade erinevatest info edastamise võimalustest 

Tamsalus nõukogude ajal. 1960. aastatel ei olnud veel kohalikke väikelehti. Infot 

edastati seinalehtede, välklehtede, ka raadio teel. Esimesed laualehed ilmusid 1970. 

aastatel. Need olid trükimasinaga trükitud, kopeerpaberi abil paljundatud ja käsitsi 

joonistades illustreeritud. Koopiaid oli seega vähe ja neid anti käest kätte edasi. 

Näiteks Tamsalu kooli laualeht „Kanale munast“. Sama nimega laualehte hakkas 

1980. aastatel välja andma Põdrangu sovhoosi ametiühingu naiskomisjon. 1980. 

aastate keskel ilmusid Põdrangu sovhoosi ja Tamsalu EPT infolehed. 

 Alles 1993. aastal nägi päevavalgust Tamsalu Alevi leht, hiljem Tamsalu Ajaleht. 

Kohalikku lehte oli vaja, sest Eesti taasiseseisvumise järel toimusid suured 

muudatused: erastamine, tööpuuduse kasv, rahaprobleemid jne. Inimestele oli vaja 

selgitusi jagada uute korralduste kohta omavalitsuses, valdade taastamise, valimiste 
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jm kohta. Seoses Tamsalu ja Tapa valla ühinemisega 2017. aastal lõpetati Tamsalu 

Ajalehe väljaandmine. Kohalikke uudiseid saab nüüd lugeda Tapa valla lehest 

Sõnumed.  

Tööst selgub ka see, et Oskar Uudekülli kõrval on kohaliku ajakirjanduse 

edendamiseks ja hiljem uurimiseks suure töö ära teinud endine Tamsalu kooli 

õpetaja Karin Poom, kes on toimetanud nii laualehte „Kanale munast“, Põdrangu 

sovhoosi infolehte ja pikka aega olnud Tamsalu Ajalehe toimetaja.  

Kohalikud väikelehed on inimestele vajalikud, sest maakonna ja üleriiklikud 

väljaanded ei suuda inimestele oma kodukandi kohta vajalikku infot jagada. 

Tänapäeval on küll võimalik selleks kasutada sotsiaalmeediat, valla kodulehte 

internetis ja muid kanaleid, aga vanematele inimestele on ikka veel vajalik 

paberleht.  

Kindlasti on Tamsalu kandis ilmunud veel kohalikke väikelehti, aga milliseid – see 

tuleb veel välja selgitada. Antud uurimistöö piirdus põhiliselt Tamsalu muuseumis 

leiduvate allikate uurimise ja iseloomustamisega. 
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17. kokkuvõte 

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilase Eliis Mätas`e praktilisest tööst   

VANAD ASJAD TISLERI TALUS: ETNOGRAAFILINE ÜLEVAADE  

Juhendajad: Hanno Tamm, Kristi Põdra ja Edgar Tammus 

Antud töö valmis mul kooliväliselt. Tunnen alates 5. klassist väga suurt huvi ajaloo 

vastu: osalen vabatahtlikult erinevatel konverentsidel, koolitustel, korraldan Väike-

Maarjas huvilistele giidituure kirikus ja muudes kultuuriasutustes, võtan osa Eesti 

Mälu Instituudi poolt korraldatud ajaloolaagritest jne.  Ma soovin panustada 

sellesse, et meie rahva ajaloomälu säiliks. 

Tutvusin Tisleri talumuuseumiga 2019. aasta sügisel, mil koostasin uurimistööd 

teemal „Hanno Tamm - pärand on pärijate hoida ja edasi kanda”. Selle töö raames 

tõin välja Hanno Tamme eluloo ja tegevuse Eesti ajaloopärandi talletajana. Meie 

kohtumised toimusid enamasti just tema lapsepõlvekodus - Tisleri talus. Siitpeale 

algas meie koostöö. 

Lühidalt Tisleri talust. Talu asub Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Ebavere külas. 

Selle talu (nr 13) maad (20,6 hektarit) mõõdeti välja 1882. aastal Kaarma mõisavalla 

maadest. Kaarma mõisnik Johann Pahle müüs Tisleri talu aastal 1883 Varangu 

mõisa sepp Jakob Stammele (hiljem Tamm) (1828 - 1900).  Lepingu järgi oli Tisleri 

talu ostuhind 2500 hõberubla. Jakobil oli koheselt võimalik maksta vaid 100 rubla, 

ülejäänud summa laenas ta krediitkassalt (977 rbl) ja mõisalt (1423 rbl). Võlg 

õnnestus tagasi maksta 1902. aastaks. Mõisa võlg tasuti iga-aastasest 

kartulisaagist, mis viidi otse Kaarma Piiritustehasesse. Lisaks asus Tisleri talus ka 

suur sepapada, kus õppis ja töötas neli sepapoissi. Valminud sepised müüdi Tapa 

raudteejaama. Pärast Jakob Stamme surma majandas talu lesk Emilie (1838-1905) 

koos poegadega. 1908. a. päris talu Juhan Tamm (1872-1944), kes oli poegadest 

vanim. Pärast Juhani surma korraldas Tisleri talu elu kuni 1949. a  

sundkollektiviseerimiseni Juhan Tamme lesk Leena Tamm (1880-1959) koos tütar 

Leidaga (1912-1994). 1991. a. tagastas Eesti Vabariik Tisleri talu maad 

õigusjärgsetele omanikele. Talu asus majandama Juhan Tamme poja Rein Tamme 

(1904-1988) poeg Hanno Tamm (1939) ja kinnistu omanikuks sai  Hanno Tamme 

tütar Signe Sarik (1966). 
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Tisleri talusse on kogutud aastakümnete jooksul etnograafilisi esemeid, vanavara ja 

apteegiantiiki. Ühes talutoas on säilitatud 1930-ndate aastate interjöör originaalis. 

Talus on väga palju Hanno perekonnaga seotud esemeid, kuid paljud on kogutud 

kokku ka mujalt Eestist. 

Kui hetkel minna Tisleri taluga tutvuma, siis on veel võimalik, et sealset vara 

tutvustab Hanno Tamm isiklikult. Tal seostub iga esemega oma lugu. Ma soovitan 

seda võimalust veel praegu kõigil huvilistel kasutada. Siiski olen ka ise võimeline 

tegema sellist giidituuri, sest Hanno Tamm on mind isiklikult selleks koolitanud.  

Hanno Tamm palus minu kui noore ajaloohuvilise abi, et ma tegeleksin Tisleri 

talumuuseumis vanavara üleskirjutamise, pildistamise ja kirjeldamisega. Meie ühine 

soov oli süstematiseerida ning jäädvustada talumuuseumi vara järgmiste 

põlvkondade tarbeks ja teha arhiiv kättesaadavaks kõigile huvilistele. Selleks sai 

varustatud numbritega kogu talu arhiveeritav vara. Seejärel koostasime 

dokumendikaustad Google Drives, kuhu on koondatud Tisleri talu etnograafilise vara 

ülevaade ja ka selle juurde kuuluv pildiarhiiv. Drive sai võetud kasutusele seetõttu, 

et etnograafiliste esemete hulk pidevalt täieneb ning selles keskkonnas on 

mugavam teostada vajalikke otsinguid. Tööd aitasid meil teostada konsultantidena 

Väike-Maarja Gümnaasiumi ajalooõpetaja Kristi Põdra ja Väike-Maarja Muuseumi 

juhataja Edgar Tammus. 

Tisleri talu on saanud minu jaoks väga armsaks läbi sealsete esemete 

tundmaõppimise, kuid ka tänu pererahva soojusele ning lahkusele. Ma leian, et tegu 

on paigaga, mida peaksid külastama kõik eestlased, ennekõike kohalikud. 

 

Koostatud materjalidega saab tutvuda järgmistel linkidel:  

1) Tööd tutvustav lühivideo: https://bit.ly/lühitutvustus; 

2) Etnograafiline ülevaade Tisleri talu varadest: https://bit.ly/vanavarayldnimekiri; 

3) Tisleri talu etnograafilise vara pildiarhiiv: https://bit.ly/pildiarhiiv; 
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18. kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilase Leandre Langineni uurimistööst  

KUIDAS MINA OLEN SEOTUD SETOMAAGA  

Juhendajad: Maie Nõmmik ja Gert Uiboaed 

 

Uurimistöö ,,Kuidas mina olen seotud Setomaaga’’, eesmärgiks oli teada saada, 

millised Setomaalt pärit traditsioonid on kandunud edasi minu perele. Setomaalt 

pärit vanavanaema Anna lood tema lapsepõlvest on saatnud juba kolme põlvkonda. 

Sellest tekkis minu huvi Setomaa traditsioonide, kommete ja ajaloo vastu.  

Uurimistöös kirjutasin põgusalt Setomaa ajaloost alates jääajast ning täpsemalt 

alates 1920. aastat, mil minu vanavanaema elas Setomaal. Andsin ülevaate 

vanavanaema nooruspõlvest Setomaal tema lindile jäädvustatud mälestustele 

tuginedes. Täpsemalt rääkis ta oma pere elust, traditsioonidest, usust, üleelamistest 

sõja ajal ning Setomaalt ärakolimisest. Kuna minu vanavanaisa oli samuti pärit 

Setomaalt ning ta mängis olulist rolli nende kolimisel Tamsalusse, siis puudutasin 

põgusalt ka tema päritolu. 

Töö teostamiseks kasutasin erinevaid raamatuid Setomaast ning internetiallikaid 

ning vanavanaema mälestusi. 

Töös püstitatud eesmärgid said täidetud. Minu vanavanaema tõi palju oma 

nooruspõlvest pärit traditsioone kaasa Tamsalusse ning talle meeldis oma elust 

Setomaal järeltulijatele rääkida. 60 aastat on teinud oma töö ja suurem osa seto 

traditsioonidest on meie perest lahkunud koos vanavanaema surmaga. Kuid üksikuid 

seto kombeid võib mingil kujul siiski meie elust leida, näiteks surnuaial käimine ja 

oma pere tugev ühtehoidmine. 
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19. kokkuvõte 

Kunda Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilaste Hervin Heero ja Kaius Richard Raami 

uurimistööst  

EKSTREEMSPORDIGA TEGELEMISE VÕIMALUSED KUNDAS  

Juhendaja: Luule Raam 

Käesolevas uurimistöös “Ekstreemspordiga tegelemise võimalused Kundas” antakse 

lühiülevaade ekstreemspordi tähendusest, selle ajaloost ja ekstreemspordist 

Kundas. Aastate jooksul on jäänud ekstreemspordiga tegelejaid Kundas meie 

meelest iga aastaga vähemaks ja seepärast tahtsime välja uurida, millised 

probleemid hoiavad õpilasi tagasi tegelemast ekstreemspordiga Kundas. 

 Uurimistöö valimi moodustasid 2020/2021. õa Kunda Ühisgümnaasiumi 4.-12. 

klassi õpilased. Uuringus osales kokku 149 õpilast.  

Töö eesmärgiks oli uurida õpilaste suhet ekstreemspordiga ning välja selgitada 

peamised põhjused küsimusele: miks ei tegele rohkem õpilasi ekstreemspordiga? 

 Uurimistulemusi analüüsides selgus, et kõige enam õpilasi nendest, kes soovivad 

ekstreemspordiga tegeleda, kuid mingi põhjusel ei tegele, ütlesid, et Kundas puudub 

treener, kes neid õpetaks. Paljud teised tõid ka välja, et Kunda linnas pole selleks 

võimalust ja vahendid ekstreemspordiga tegelemiseks puuduvad.  

Uurimusest selgus, et suurem hulk küsitletud õpilastest soovivad Kundasse rohkem 

ekstreemspordi harrastamise võimalusi.  

Antud uurimistöö hüpotees leidis kinnitust: Kunda linnas napib ekstreemspordiga 

tegelemise võimalusi ja seepärast on Kunda linna noortel palju vähem vaba aja 

tegevust.  

Kui meie väike uurimus noorte tegemistest ja tahtmistest Kunda linnas innustab 

vallavalitsuse noorsootöötajaid tegema järeldusi ja pingutusi, et võimaldada rohkem 

ekstreemspordiga tegelema, siis oleme oma eesmärgi saavutanud.  

Töö tegemine võttis meil kahepeale kokku üle 50 tunni. Oleksime võinud õpilastelt 

küsida, kui palju aega nad keskmiselt ühes nädalas ekstreemspordile kulutavad, 

sest seda oleks olnud huvitav teada.  

Koostöö omavahel ja juhendajaga sujus meil väga hästi. 
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20. kokkuvõte 

Kunda Ühisgümnaasiumi õpilase Kaidu Jagant`i uurimistööst  

NOORTE VAJADUSED JA OOTUSED VIRU-NIGULA VALLA 

RAHVARAAMATUKOGUDE SUHTES 

Juhendaja: Mervi Lilleoja; Kaasjuhendaja: Ruti Urban 

Käesolevas uurimistöös „Noorte vajadused ja ootused Viru-Nigula valla 

rahvaraamatukogude suhtes“ on väike ülevaade Eesti rahvaraamatukogudest üldiselt, 

nendes pakutavatest teenustest, kooli- ja rahvaraamatukogude teenuste võrdlusest, üle 

eestilisest uuringust raamatukogude külastamise ja mittekülastamise põhjustest, Viru-

Nigula valla raamatukogudest ning analüüs Viru-Nigula vallas tegutsevate koolide 

õpilaste hulgas läbiviidud küsitluse tulemustest.  

Üleskutse uurimistöö autori koostatud küsimustikule vastamiseks said Kunda 

Ühisgümnaasiumi, Vasta kooli ja Aseri kooli 5.–12. klassi õpilased. Küsitlus oli 

vabatahtlik ja vastanute hulk oli 56% kõikidest õpilastest kokku.  

Põhiliselt kasutatakse raamatukogus pakutavaid teenuseid vastavalt vajadusele 

õppetööd puudutavate kirjanduslike teoste laenutamiseks, kuid laenutatakse ka 

meelelahutuslikke raamatuid. Olemasolevate kirjandusteoste ja teavikute valikuga 

ollakse rahul. Samuti kasutatakse raamatukogudes olevaid arvuteid oma teadmiste 

suurendamiseks interneti keskkonnas, kuid ka vaba aja veetmiseks meelelahutuslikul 

eesmärgil. Vähesel määral käiakse raamatukogus huviringis osalemiseks ja 

raamatukogus toimuvate ürituste publikuks.  

Küsitlusest selgus, et Viru-Nigula valla rahvaraamatukogudes pakutavate teenustega 

ollakse rahul. Samuti ollakse rahul raamatukogude asukohtade ja lahtioleku aegadega. 

Väga hea hinnangu andsid noored raamatukogude töötajatele, kes on abivalmis ja 

vastutulelikud. Noorte vajadused ja ootused Viru-Nigula valla raamatukogude suhtes on 

põhiliselt täidetud ja küsitlusest selgus enamuse rahulolu pakutavate teenuste osas. 

Noored soovitavad raamatukogudes suurendada õppekavades olevate teoste hulka ja 

internetiühendusega arvutite hulka, et olla veelgi noortesõbralikum tulevikus.  

Käesoleva uurimistöö väärtus seisneb tõdemuses, et noorte ootused ja vajadused on 

Viru-Nigula valla rahvaraamatukogudes põhiliselt täidetud, noored on rahul kõikide 

hetkel pakutavate teenustega ning vaid vähesel määral ootavad ja soovitavad mõningaid 

muudatusi. 
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21. kokkuvõte 

Kunda Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilaste Ketlin Kilm ja Nele Varik`u uurimistööst  

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI 1. KOOLIASTME ÕPILASTE LASTEVANEMATE 

HARJUMUSED JA TEADLIKKUS JÄÄTMETE KÄITLEMISEST  

Juhendaja: Leelo Palk 

Käesolev uurimistöö käsitleb jäätmete käitlust, sellega kaasnevaid hoiakuid ning 

teadmisi. Autorid püüdsid välja selgitada, kas inimesed teadvustavad endale sellist 

probleemi, kas ja kuidas on nad muutnud harjumusi oma koduses majapidamises, et 

antud olukorda parandada.  

Uurimistöö hüpoteesideks olid, et lapsevanemad on teadlikud jäätmekäitlemise 

vajalikkusest ning, et lapsevanemad sorteerivad jäätmeid igapäevaselt. Töö hüpoteesid 

leidsid kinnitust. 

Töös analüüsiti lastevanemate teadlikkust jäätmete sorteerimise vajalikkusest, 

lastevanemate harjumusi jäätmete sorteerimisel, jäätmete sorteerimise võimalusi 

eramajaomanikel ja kortermaja omanikel ning jäätmekorraldust Viru-Nigula vallas 

lastevanemate pilgu läbi.  

Uurimistööst selgus, et enamik lapsevanemaid oskab prügi sorteerida ja ka enamikule 

on see oluline. Ollakse teadlikud jäätmete sorteerimise positiivsetest ja negatiivsetest 

külgedest. Selgus, et suur osa vastanutest sorteerib prügi oma kodus. Vähe on inimesi, 

kes on teadlikult vähendanud enda koduses majapidamises plastpakendite tarbimist, 

kuid on asendanud mõne ühekordselt kasutatav eseme korduvkasutatava vastu.  

Uuringust selgus, et ollakse rahul Viru-Nigula valla jäätmekorraldusega. Toodi välja, et 

vald teeb kõik mis vaja, et jäätmekorraldus vallas oleks hea ja mugav kõigile elanikele. 

Vallale esitati ettepanek lisada linna juurde avalikke konteinereid ning võimaluse korral 

muuta prügi sorteerimine soodsamaks, et selle vastu tekiks suurem huvi ning rohkem 

inimesi hakkaks prügi sorteerima. 
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22. kokkuvõte 

Kunda Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilase Marcus Naaber`i uurimistööst  

TEADLIKKUS ELEKTRIENERGIA SÄÄSTMISVÕIMALUSTEST KODUSTES 

MAJAPIDAMISTES  

Juhendaja: Rahel Pai 

Järjest kallinev elektrienergia sunnib inimesi mõtlema, kuidas tarbida säästlikumalt. 

Paljud inimesed ei tea, kuidas säästa või lihtsalt ei mõtle säästmisele. Aktuaalset 

teemat käsitledes viis autor läbi uurimistöö Teadlikkus elektrienergia 

säästmisvõimalustest kodustes majapidamistes, esitades ankeet- küsimustikku 

valikvastustega. Kogutud vastused sisestati Exceli tabelisse ja analüüsiti vastavalt 

uurimistöös püstitatud eesmärgile. 

Uurimistöö eesmärk sai täidetud.  

Tulemusena saadi teada, et üks leibkond kulutab keskmiselt 346,40 kWh elektrienergiat 

ühes kuus ning 82,13 kWh ühe isiku kohta (kokku ankeetide põhjal 291 pereliiget).  

Uurimistulemused näitasid, et käitumine säästmise eesmärgil on valikuline. See 

tähendab, et säästmise eesmärgil käitutakse pigem õpitud standarditest (valgustuse 

väljalülitamine; nõude pesemise vältimine voolava vee all jne.). 69% vastanuist polnud 

teadlikud, et elektroonikaseadmete ooterežiimist eemaldamisega võib säästa kuni 10% 

elektrienergiat ning 63% ei teegi seda. Ainult 25% vastanuist peab oluliseks kasutada 

kodumasinaid sooduskellaajal.  

Uurimistöös esitatud hüpotees leidis kinnitust, et enamus leibkondadest ei mõtle 

elektrienergia säästmisele läbi teadvustatud käitumise, ehk teatakse, kuidas oleks 

kasulik käituda, aga tegevuseni ei jõuta. Kuna 62% vastanuist pidas elektrihinda kalliks, 

siis on alust arvata, et info säästmise kasulikkusest pole tarbijale piisavalt teada.  

Autor märgib, et uuritud teema on globaalsem kui valimi sotsiaalne grupp, mistõttu ei 

pruugi tulemus peegeldada 100% kõigi leibkondade käitumist.  

Kuna säästmise teadlikkus saab alguse õpitust, teeb autor ettepaneku Kunda 

Ühisgümnaasiumile viia läbi õppepäevi kutsudes kooli külalislektoreid, kes räägiksid 

põhiliselt elektrienergia säästmise vajalikkusest ja otsesest kasust just leibkonnale 

endale. 
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23. kokkuvõte 

Kunda Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilase Shirlyn Luke uurimistööst  

KOOLIKIUSAMINE KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI PÕHIKOOLI NÄITEL  

Juhendaja: Ruth Kaljund 

Uurimistöös „Koolikiusamine Kunda Ühisgümnaasiumi põhikooli näitel“, on püütud välja 

selgitada koolikiusamise esinemine Kunda Ühisgümnaasiumi põhikoolis ja teada saada, 

kas kõik töös väljatoodud kiusamisliigid on aset leidnud.  

Uurimistöö valimi moodustasid Kunda Ühisgümnaasiumi 1.-3 . ja 5.-8. klasside õpilased, 

keda on kokku 209, kuid vastuseid saadi 113 õpilaselt.  

Uurimisküsimustele sai autor järgmised vastused:  

1) Pigem halvema tujuga kooli tulles on kümnel õpilasel põhjuseks kiusamine. 

2) Usaldusväärseks peetakse kõige enam sõpra klassist ja enda vanemaid.  

3) Koolikiusamist on peal näinud enamik õpilasi  

4) Kiusamise nägemise korral on 44 vastanut kutsunud õpetajat appi ja 47 vastanud 

vastas, et õpetaja on appi tulnud.  

5) Vastanutest üle poolte ei tea, milliselt aadressilt või telefoni numbrilt abi 

kiusamise korral saab.  

Uurimistöö esimene hüpotees ei pidanud paika, sest õpilased andsid ise hinnangu kooli 

kiusamise tasemest ja tase jäi veidi alla keskmise. Uurimistöö teine hüpotees pidas 

paika, millega tuli välja, et kiusamist on koolis pealt näinud üle poole vastanutest. 

Uurimistöö eesmärk oli teada saada, kui palju esineb Kunda Ühisgümnaasiumi 

klassides koolikiusamist.  

Soovitused edasiseks, veel võiks uurida, mis ajendab üht õpilast teist kiusama. Lisaks 

võiks uurida õpetajate kiusamist koolis õpilaste poolt, koolikiusamisega tegelevate 

organisatsioonide kooli tagasi toomine. Soovitan omalt poolt klassijuhatajatel tunni ajal 

õpilastele selgitada, mis on kiusamine ja kuidas ennast kaitsta, organisatsioonide ja 

telefoni liinide tutvustamine 
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7.-9. KLASSI ÕPILASTE TÖÖD 
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1. kokkuvõte 

Haljala Kooli 8. klassi õpilase Liisi Mülla uurimistööst 

KIRJANIK JA KOHT. HALJALA KANT KIRJANDUSES  

Juhendaja: Külli Heinla 

Inimesed ja kohad on seotud. Mõni inimene elab oma sünnikohas aastaid, mõned 

lähevad laia maailma ning nende side kodukandiga ei ole nii tihe. Nii on ka 

kirjanikega. Uurimistöö „Kirjanik ja koht. Haljala kant kirjanduses“ keskendub 

Haljala vallaga (kihelkonnaga) seotud kirjanikele ning kirjandusele. 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida Haljala kihelkonnaga (vallaga) seotud kirjamehi ja 

-naisi ning kirjandust. Uurimistööks koguti materjali teatmeteostest ja 

ilukirjandusest, milles juttu kodukandi paikadest. Infoallikatena kasutati ka 

internetti. 

Esimeses peatükis on antud ülevaade kirjandusinimestest, kes sündisid, elasid või 

töötasid Haljala kihelkonnas. Töös tuuakse välja 19. sajandi rahvusliku ärkamisaja 

tegelased vennad Blumbergid Varangult, Friedrich ja Julie Ederbergid Kavastult; 

kirjeldatakse 20. sajandi eesti kultuuriloos olulist osa mänginud V. Alttoa, A. 

Webermanni, N. Andreseni, K. Leetbergi tegevust. Haljala kihelkonnast on pärit 

lastekirjanik A. Dahlberg, humorist R. Lahi, näite- ja vestekirjanik E. Tammlaan ja 

paljud teised. Selle peatüki juurde joonistati Haljala valla kaart, kuhu märgiti 

inimeste nimed vastavalt nende sünni- või elukohtade järgi. 

Lähemalt uuriti Haljalas pikalt elanud ajakirjanikku ja kirjanikku Osvald Toomingat 

ning tema teoseid. Osvald Tooming kirjutas romaane, jutustusi, lühiproosat, 

publitsistikat ja näidendeid. Tema teoseid lugedes sai teha järelduse, et kirjanikule 

oli meelisteemaks kirjutada loodusest, loodushoiust ja maaelust. Selles peatükis 

antakse ülevaade Osvald Toominga teostest „Metsade raamat“, „Puude taga on 

mets“ ja „Maantee kutsub“, lähtudes sellest, milliseid Haljala kandi paiku ta oma 

raamatutes kirjeldab. 

Viimases, 3. peatükis uuriti raamatuid, mille tegevuspaigaks on Haljala lähiümbrus. 

Nende raamatute autorid, Katrin Kurmiste ja Anu Allikvee, on sugulussidemate 

kaudu seotud Haljalaga ning teoste süžee on järginud tõestisündinud lugusid. 

Esimeses uuritud raamatus „Tuulekülv“ (K. Kurmiste) on kirjanik lähtunud oma 
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perekonnaga seotud sündmustest, kirjeldades Haljalas ja selle lähiümbruses 

toimunud traagilisi sündmusi 1940. aasta juuniküüditamise päevil. Lugeja tunneb 

kirjanduslikes paikades ja karakterites ära reaalsed kohad ja isikud. Romaani 

„Suvine pööripäev“ (A. Allikvee) tegevus toimub tänapäeval ning kohad ja 

kirjeldused vastavad tegelikkusele, samas aga tegelastel ei ole kindlaid prototüüpe 

päriselust. Üheks romaani kirjutamise eesmärgiks oli autori sõnul Haljala ümbruse 

huvitavate koha- ja talunimede jäädvustamine. 

Enne uurimistööd tegema hakkamist teadis töö autor ainult üht kirjanikku, kes 

kodukandist pärit. Töö käigus saadi väga palju uusi teadmisi kodukandi kirjanike ja 

kirjanduse kohta. 
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2. kokkuvõte 

Haljala Kooli 8. klassi õpilase Robin Randoja uurimistööst 

JAHINDUSEST MINU KODUKANDIS 

Juhendaja: Külli Heinla 

Uurimustöö eesmärgiks oli uurida jahinduse olemust ja arengut töö autori 

kodukandis. Jahindus on traditsiooniline toidu hankimise viise, mida on viljeletud 

palju aastasadu. Tänapäeva jahinduse eesmärk on hoida ulukite arvukust mõistlikes 

piirides ning on reguleeritud jahiseadusega.  

Oma kodukandi jahindust uurides leiti huvitavaid fakte jahipidamise kohta ja töö 

autor on rahul, et nüüd on osa Haljala jahinduse ajaloost kirja pandud antud 

uurimustöö näol.  

Uurimistöö esimene peatükk põhineb teatmekirjandusel ning annab ülevaate 

jahindusest üldiselt ning jahinduse eesmärkidest-ülesannetest ning Eesti 

Jahimeeste Seltsist. 

Töö teises peatükis ning alapeatükkides kirjeldatakse jahinduse arengut ning 

jahimeeste tegevust aastakümnete kaupa. Haljala-mail on jahindusega tegeletud 

järjepidevalt ning erinevatel aegadel on olnud oma eestvedajad. Jahil on käidud alati 

ning jahipidamise traditsioone on järgitud aastaid. Vahepeal on olnud ka 

keerulisemaid aastaid, mil kaotati algne jahimaja ja koosveetmise koht. Sel ajal 

tekkisid ka väiksemad jahiseltskonnad, kes koos jahil käisid. MTÜ Haljala Jahisport 

loomisega (2004) püüti koondada jahimehed ühise juhtimise alla ning see on 

osutunud edukaks. Haljala jahimehed on aastate jooksul muutunud kokkuhoidvaks 

seltskonnaks ning ühisjahtidel osaleb enamik neist. Samuti on ühiselt üles ehitatud 

Haljala jahimaja ning kõige uuem arendus – Haljala jahilasketiir. 

Kõige keerulisem oli leida kirjalikke dokumente, mis kirjeldaks, kuidas jahipidamine 

toimus eelnevatel kümnenditel. Väga suur osa materjalist pärineb jahimeeste 

suulistel mälestustel ja meenutustel.  

Uurimustööd oli huvitav teha, saadi teada, kuidas eelnevad põlvkonnad jahti pidasid 

ning mille üle arvestust peeti. Paljudel juhtudel on jahindus üks peretraditsioone, 

mida isad oma poegadele pärandina edasi annavad. 
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3. kokkuvõte 

Haljala Kooli 8. klassi õpilaste Rasmus Randon Lille ja Joel Reinol`i uurimistööst 

KORVPALL HALJALA KOOLIS  

Juhendaja: Külli Heinla 

Korvpalli leiutas 1891. Aastal James Naismith Ameerikas. Eestis on korvpalli 

mängitud sadakond aastat. Tõsisemast korvpallihuvist Haljala koolis saame rääkida 

1980. aastatest alates.  

Tõsiste korvpallipoistena koostasime 8. klassi kohustusliku loovtöö raames 

uurimistöö “Korvpall Haljala koolis”. Me valisime selle teema uurimistööks, sest 

korvpall  huvitab meid kõige rohkem ja me tegeleme ise ka korvpalliga juba päris 

mitu aastat.  

Uurimistöös antakse ülevaade korvpalli ajaloost Haljala koolis ning Haljalas üles 

kasvanud korvpalluritest.  

Uurimistöö eesmärgiks seati täiendada kooli ajalugu ühe olulise peatükiga – 

korvpalli kui ühe tähtsama spordiala harrastamisest, tuua välja Haljalast võrsunud 

kuulsad korvpallurid ning jäädvustada oma korvpallurikarjääri algust. Materjali 

koguti kirjandusest ja ajakirjandusest, intervjueeriti endisi treenerid ja mängijaid, 

lisa andis ka internet.  

Töö esimeses peatükis antakse ülevaade 1980.-1990. aastate korvpallielust Haljala 

koolis treener Erki Õuna juhendamisel. 1982. aastal valminud võimla lõi head 

tingimused treeninguteks. Õige pea oli Haljala kooli võistkond üks tugevamaid 

maakonnas, kuid võideti ka Narva, Paide, Rapla, Viljandi, Pärnu, Tallinna võistkondi. 

Selle perioodi üks märkimisväärsemaid sündmusi olid üleliidulised spordikoolide 

mängud Tbilisis 1987. aastal ning maaspordiühingute meistrivõistlused Maikopis 

Krasnodari lähedal. Haljala poiste võistkonda juhtis kapten Rainer Lille, võistkonnas 

Rene Pirson, Rene Varek, Argo Aros ja paar poissi Viljandist. Kui poisid jõudsid A-

klassi, tegid nad tegusid juba meeste hulgas. Saavutusi jätkus ka järgmisesse 

aastakümnesse.  

Töö teises peatükis tuuakse välja Haljala kooli spordipoiste ja -tüdrukute tegevus ja 

saavutused treener Villu Kase käe all. Villu Kask oli Haljala kooli kehalise kasvatuse 

õpetaja 2001-2006, kuid treeninggruppe juhendas ta juba 1990. aastate keskel nii 
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Aasperes kui Haljalas. Neil aastail oldi jätkuvalt maakonnas ja vabariigis erinevatel 

võistlustel esikolmikus, saavutati turniirivõidud Soomes ja Rootsis. Paljud 

korvipoisid on jõudnud Eesti korvpalli kõrgliiga meeskondadesse (Rain Veidemann, 

Oliver Metsalu, Mooses Kaja). Teise peatüki alapeatükk ongi pühendatud Rain 

Veidemanni korvpallurikarjäärile.  

Töö kolmandas peatükis on juttu treener Raivo Tribuntsovist ja Haljala kooli 

korvpalliklassist aastatel 2014 – 2017. Korvpalliklassi eesmärgiks oli peale mängijate 

treenimise anda poistele kohtuniku ja treeneri töö teadmisi, kasvatada spordihuvilisi 

noori. Eredana jääb Haljala kooli korvpalli ajalukku Haljala kooli poiste sõit 

Prantsusmaale Limouge`i koolide korvpallivõistlustele Eestit esindama. 

Korvpalliklassist on võrsunud tubli korvpallur Lauri Mets. Eesti korvpallis on tegusid 

teinud Randel Lille.  

Töö neljas peatükk kirjeldab praegust aega. Korvpall on jätkuvalt koolis populaarne. 

Treener Madis Putko juhendab mitut gruppi. Terve rida Haljala kooli poisse käib 

treeningutel Rakveres Rakvere Spordikool Tarvase meeskondades.  

Seega võime öelda, et Haljalas on praeguse treeneriga kokku olnud neli treenerit, 

kelle  käe alt on üles kasvanud palju tublisid sportlasi, kellest mõned teinud 

rahvusvahelist karjääri. Neljanda peatüki alapeatükkides kirjeldatakse Rasmus Lille 

ja Joel Reinoli korvpallurikarjääri algust. Rasmus liitus 2014.aastal Rakvere 

Spordikool Tarvas meeskonnaga, Joel 2016. aastal. Rasmus on Eesti noorte 

meistrivõistlustel võitnud kolm pronksmedalit, on kogunenud ka turniiri parima 

mängija tiitleid. Joel peab oluliseks võistlusi Lätis, Leedus, Soomes ja Venemaal.  

Uurimistöö käigus saadi teada, et kõik treenerid on esile tõstnud häid ja töökaid 

õpilasi, kellega on olnud vahva treeningutel ja jõutud erinevatel võistlustel kõrgetel 

kohtadele nii Eestis kui välismaal.  

Töö tegemine andis uusi teadmisi kooli spordiajaloost ja uurimistöö koostamise 

kogemusi. 

 

 

 

  



 
50 

4. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 8. klassi õpilase Mattias Kaasiku loovtööst 

VÄÄRTUSTADES AEGA. KELLA MEISTERDAMINE 

Juhendajad: Anneli Kaasik ja Toomas Kaasik 

Mulle kella tegemine väga meeldis. Sain uusi teadmisi puidu töötlemise kohta ja 

katsetada uusi puutöö võtteid, nt tüübeldamine, tappimine ja õlitamine. Onuga kella 

tegemine oli minu jaoks uus ja huvitav kogemus, kuna ma ise ei ole nii suurt projekti 

ette võtnud ega teinud. Kuigi mul endal on olnud mõtteid, et teha mingisugune sarnane 

projekt nagu tegin. Olen alati leidnud vabanduse, et kas mul puuduvad töövahendeid või 

pole olnud viitsimist. Nüüd tean, et ise midagi meisterdades on tunne hoopis 

teistsugune. Kui kell oli valmis saanud, tundsin endas head tunnet, et olen midagi 

saavutanud ja olen uhke enda üle. Kuigi tänapäeval minnakse lihtsalt poodi ja ostetakse 

asi, mis vaja, siis ise meisterdades midagi, annab hoopis teise tunde sulle endale ja su 

kodule.  

Kella tegemise käigus sain aru, et tuleb väärtustada asju, mis on käsitsi tehtud, eriti kui 

sa oled ise töösse aega panustanud ja pingutanud, et see tuleks välja nii nagu oled 

planeerinud. Millegi valmistamine ei ole tänapäeval väga „popp“. Paljudes tehastes on 

masinad, mis teevad kellad või muud illustreerivad asjad ise ära inimeste asemel. 

Tänapäeva noored ei ole arvatavasti ise midagi kodus meisterdanud, kui siis ainult 

tööõpetuse tunnis. Sellega kaasneb ka kujutlusvõime puudus ja puutöövõtete vähene 

oskus, mis on kasulik tulevases elus. 

Füüsilise osa tegemisel suuri probleeme ei esinenud ning töö edenes sujuvalt. Kirjaliku 

osa kokkukirjutamine ei olnud nii lihtne, sest kirjutamine ei ole minu tugevaim külg. Töö 

tegemise käigus unustasin teha pilte osadest tööetappidest, kuid onu oli õnneks teinud 

mõned pildid, mida sain kasutada kirjalikus osas. Kirjutamist alustades oli raske 

alustada, sest ei teadnud millest alustada. Kirjalikku osa tehes oli mul raskusi 

sõnastusega, sest ei suutnud oma mõtteid ja tundeid sõnastada. Selles töö etapis 

aitasid kaasa minu mõlemad juhendajad. 

Kokkuvõttes minule väga meeldis kella meisterdada. Kuigi see oli väsitav ja ma pidin 

palju pingutama, olen töö lõpliku tulemusega väga rahul. Töö käigus sain palju uusi 

teadmisi nii internetist puude kohta, kui ka uusi teadmisi onu käest, kes mind kella 

valmistamisel juhendas ja suunas. Tänu uutele teadmistele ja oskustele kavatsen 

tulevikus veel mõne sarnase töö valmis meisterdada. 
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5. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 8. klassi õpilaste Kärt Varblase ja Gretel Sepre loovtööst 

TEKKIDE ÕMBLEMINE MTÜ ABIVAJAVATELE LOOMADELE TAPA VALLAS 

Juhendaja: Piret Võlli 

Meie saime oma töös püstitatud eesmärgi täidetud. Leidsime kõik vajaminevaid 

vahendid ja materjalid ja kassidele valmisid uued, mugavad ja soojad asemed, kus 

nad saavad magada ja oodata oma päriskoju minemist. MTÜ Abivajavad loomad 

Tapa vallas oli valmis hea meelega meie käsitööd vastu võtma ja aitama kaasa 

sellega meie loovtöö teostamisel. Saime ka uut kogemust organisatsiooniga 

ühenduse võtmisel ja pesade valmistamisel.  

Töö oli meie hinnangul edukas, aga tuli ka ette raskusi, näiteks algul ei saanud me 

pikka aega ühendust Abivajavate loomade MTÜ-ga, meie kirjale ei reageeritud 

ootuspäraselt, mõningaid arusaamatusi tekkis töö käigus ja ajapuudus oli 

probleemiks. 

Lõppkokkuvõtteks oli meie töö eesmärk teha heategevust ja see sai edukalt 

täidetud. Seda tehes saime panna end proovile, mis tuleb meile tulevikus igal juhul 

kasuks. 
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6. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 8. klassi õpilaste Kertu Rebase ja Anna-Lia Haavistu loovtööst 

KOOLI AJALOO DIGITAALNE JÄÄDVUSTAMINE, SÄILITAMINE JA KOOLIS 

TOIMUVA AVALIKKUSELE TUTVUSTAMINE 

Juhendaja: Liivi Liivak 

Õppisime loovtöö tegemise käigus, kui tähtis on ajaloo säilitamine ning miks seda on 

vaja teha. Saime täiendada enda pilditegemise ja ajaplaneerimise oskusi. Andsime 

enda panuse meie kooli ajaloo digitaalse kogu suurendamisele, et tulevikus oleks 

materjale kergem kätte saada.  

Kajastasime erinevaid sündmusi ja tegevusi sotsiaalmeedias, et nad oleksid 

nähtavad ka koolielu jälgijatele. Info kajastamise eesmärk on see, et materjalid ei 

jääks ainult kooli seinte vahele, vaid jõuaksid ka koolist välja nendeni, kes huvi 

tunnevad, nagu näiteks lapsevanemad ja kooli vilistlased.  

Kooli arhiivimaterjalide digitaliseerimisega alustati juba enne eelmist kooli juubelit. 

Meie töö keskendub peamiselt uue ajaloo ülespildistamisele, säilitamiseks ja 

väljapanekuteks esitamisele. Oleme erinevatel aegadel käinud pildistamas veel 

teisigi kooli laatu, õpetajate päeva, algklasside näitusi, kaasa aidanud 

spordiülekannete filmimisele ja teinud filmilõike.  

Kõigepealt tegime kindlaks, miks on ajaloo säilitamine oluline. Tänu läbiviidud 

intervjuudele mõistsime rohkem ajaloo talletamise vajadust. Uurisime vanu loovtöid 

ning kooli aastaraamatuid. Vanad materjalid olid väga huvitavad. Õppisime, et 

pildistamine ja muude dokumentide või koolitööde digitaliseerimine on väga oluline, 

et jäädvustada meie tänapäeva. Iga väikseim sündmus, mille me jäädvustame, 

kajastab minevikus toimunut. Sageli on pigem pisiasjad need, mis tulevikus kõige 

paremini väljendavad oma ajastu emotsiooni. Selle tõttu pildistasime koolilaatasid, 

meeneid, sündmusi, projekte ja kõike muud, kuhu meid kaasati. Piltidele 

jäädvustatud hetked aitavad mõista, kuidas ühiskond muutub aja jooksul. Näiteks 

näeme kooli ajalooarhiivis olevatelt piltidelt ja tänastelt fotodelt, kuidas on 

muutunud riietumisstiil ja kui palju on muutunud koolivorm. Näeme, mismoodi on 

tegevused muutunud erinevatel ajahetkedel. Tänu pildistamisele ja materjalide 

säilitamisele saavad inimesed meie olevikust tulevikus parema ettekujutuse. Oluline 

on erinevates asjades kaasa lüüa ja toimuvat kajastada.  
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Iga töö on andnud juurde uue kogemuse ja pakkunud palju põnevust. Mõistsime, et 

oleme tegelikult tegelenud oma loovtööga juba viimased kolm kooliaastat. 

Loodetavasti saame oma väikese panuse anda kooli hetkede säilitamisele ka 

ülejäänud tuleval neljal kooliaastal 
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7. kokkuvõte 

Tamsalu Gümnaasiumi 8. klassi õpilase Margus Sakk`i loovtööst 

TAMSALU KESK TÄNAV 1930. AASTATEST KUNI 21. SAJANDI ALGUSENI  

Juhendaja: Maie Nõmmik 

Uurimistöös andsin ülevaate Tamsalu Kesk tänava kujunemist, tänava heakorrastatuse 

ja ilme muutumisest ja tähtsamatest hoonetest, mis on asunud Kesk tänaval erinevatel 

ajalooperioodidel.  

Kesk tänava kujunemine Tamsalu tähtsaimaks tänavaks algas Raudtee ja 

raudteepeatuse rajamisest Tamsallu 1876. aastal. See on oluline praegugi. Uurimistöös 

ei ole iseloomustatud kõiki Kesk tänaval asuvaid hooneid. See ei olnudki eesmärgiks. 

Kõige olulisemaks on Kesk tänava osa alates raudteejaamast ja lõpetades koolimajaga. 

Kesk tänav hakkas välja kujunema Eesti Vabariigi ajal 1920. - 1930. aastatel. Tänav oli 

siis munakivisillutisega. Sellel tänaval asusid Uudeküla kooliõpetajate poolt ehitatud 

Meritsa maja, 1930. aastate lõpus valminud Jaan Mürgi maja ja vähemalt neli kauplust. 

Meritsa majas oli apteek ja elas Tamsalu esimene arst. Teise maailmasõja alguses 

1941. aastal põletas hävituspataljon maha kaks kauplust.  

Nõukogude ajal oli Meritsa majas apteek ja haigla, Mürgi majas alevivalitsus ja 

raamatukogu. Mürgi maja kõrvale ehitati Tamsalu teede jaoskonna hoone. 1960. aastal 

sai valmis koolimaja, mille aadress on Kesk 11. Kesk tänavale ehitati ka uus postkontori 

hoone.  

Pärast Eesti taasiseseisvumist läks postkontori hoone erakätesse, Meritsa majas 

tegutses Tamsalu Muuseumi Sõprade Selts, Tamsalu muuseum on seal veel praegugi. 

Endises Mürgi majas on mõned kauplused, Säägi maja asemel parkimisplats. Endiselt 

liigutakse aga mööda Kesk tänavat kas kooli või rongi ja bussi peale. Kesk tänav on 

rekonstrueeritud, ehitatud kõnni- ja kergliiklusteed. Tamsalu vana keskus on seega 

alles, õiget uut keskust ei ole tekkinud.  

 

Tööd kirjutades mõistsin, kui raske on infot leida, kui seda vaja on. Nii et eesmärgiks on 

teha minu kogutud materjal kättesaadavamaks ka teistele õpilastele. Lisaks sain teada 

rohkem oma kodulinna kohta ja nüüd näen seda hoopis teise pilguga 
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8. kokkuvõte 

Väike-Maarja Gümnaasiumi 8. klassi õpilase Kati-Ly Randviir`u loovtööst 

INTERVJUU SISESÕUDMISE MAAILMAMEISTER ANTS EINSALUGA  

Juhendaja: Kristi Põdra 

Ajaloo-alaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele “MURRANG” 

raamatupreemia ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi eripreemia 

Ants Einsalu on praegusel hetkel 61-aastane. Ta on terve elu püüdnud liikuda enda 

tarbeks, mitte teha selles karjääri. Ta ei soovi end nimetada sportlaseks, kuna 

liikumine on pigem tema hobi ja harrastus. Siiski on talle tema sportlikud 

saavutused ja nendega seotud mälestused väga olulised. Ants peab 

liikumispäevikut. Ta on oma kodus alles hoidnud peaaegu kõik spordimeened ja ka 

märgilisemad esemed alates varasest lapsepõlvest. Ants ei tea, kui palju tal täpselt 

medaleid ja karikaid kokku on. Aga vähemalt 50 korda on ta tulnud erinevatel aladel 

Eesti meistriks. Lisaks on Ants kahekordne maailmameister sisesõudmises.  

Ants sündis üsnagi sportlikku perre. Tema ema oli kooliajal Sakalamaa meister. Isa 

otseselt sporti ei teinud, aga oli väga tugev. Antsu õpetati igapäevatööd ja sportimist 

ühendama ning olema iseseisev.  

Esimesed spordimälestused seostuvad Antsule lasteaiaga, kus ta sai meistriks 

jalgrattasõidus ja hiljem ka kabes. Andekus sportlasena paistis silma juba ka 

kooliajal Väike-Maarjas. Ta hindab väga oma kehalise kasvatuse õpetajat, kes 

näitas alad korralikult ette ja tundis oma õpilaste vastu huvi. Ka Antsu sõbrad olid 

sportlikud. Eriti tema pinginaaber Margus Vöörman. Lisaks ametlikele treeningutele 

tehti trenni iseseisvalt mängides erinevaid meeskonnamänge ja harjutades 

teadlikult Antsu koduhoovis. Antsu sõnul oli ta kooliajal sprintides ja hüpetes 

igavene teine. Parim oli ta pikamaajooksudes. Veel tegeles Ants rahvatantsuga ning 

õppis kaks aastat puhkpilli. 

Tallinna Spordikooli läks Ants oma hea sõbra Margus Vöörmani kutsel. Ta täitis 

selleks vajalikud kooli sisseastumiskatsed. Ta pääses mitmevõistlejate gruppi. Seal 

avanes võimalus Antsul näha, kuidas Eesti koondislased treenivad. Ta hindab just 

seda tehnilist poolt, mida ta neilt õppis. Spordikoolis tegi Ants enam-vähem 

stabiilselt kõiki alasid, kuid isiklikke rekordeid ta ei purustanud. Vabariigis 
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poodiumikohti ei tulnud. Kui Väike-Maarja koolis seitsme klassi jooksul õppetöös 

probleeme ei esinenud, siis Tallinnas murdeealisena hakkasid need tekkima. Isa 

soovitas tal spordikooli pooleli jätta ja minna õppima Tihemetsa Sovhoostehnikumi.  

Tihemetsas omandas Ants nelja aastaga tehnik-mehaaniku kutse. Teda köitsid 

sealsed suurepärased praktikabaasid ja väga head võimalused sporti teha. Ta jätkas 

nii korvpalli kui kergejõustikuga. Tihemetsas avaldusid ka Antsu võimed maadlejana. 

Praegusel hetkel ta kahetseb, et ta sellele alale siis ei spetsialiseerunud. Antsul 

oleks olnud geneetilisi eeldusi. 

Tema isa oli jõuline ning vanavanaisa vend Tõnis Ervin Läänemaalt oli tuntud 

jõumees ja maadleja.  

Antsul õnnestus jätkata sportimisega ka sõjaväeaastatel Moskvas tänu 

staabiülemale, kes endise sportlasena märkas temas potentsiaali. Ants sai osaleda 

mitmetel väeosa sisestel ja ka Moskva sõjaväeringkonna spordivõistlustel 

suusatamises, korvpallis ja kergejõustikualadel. Säravaimaks tulemuseks oli Antsul 

Moskva sõjaväeringkonna suvemängude II koht kõrgushüppes 1979. aastal.  

Pärast sõjaväge Väike-Maarja kolhoosi ajal hakkas Ants osalema erinevatel 

rahvaspordiüritustel. Kolhoos soosis, et inimesed liigutaksid end. Oli võimalus sõita 

rattaga, suusatada, joosta ja pallimänge harrastada. Kolhoos toetas võimalusel 

transpordi ja ka spordivahenditega. Sellel ajal avastas Ants enda jaoks Tartu 

maratonid, mida ta on praeguseks hetkeks üle 20 korra läbi teinud.  

Ants on oma elu jooksul peaaegu kõiki spordialasid harrastanud või vähemalt 

proovinud. Üldiselt ta jälgib ilmastikku ja oma tervislikku seisundit. Talle meeldib 

jooksmine, suusatamine ja jalgrattasõit. 2010. aastal avastas ta enda jaoks triatloni. 

Praeguseks hetkeks on ta läbinud viis täispikka triatlonit. Oma kõige nõrgemaks 

alaks hindab Ants ujumist. Täispika triatloni säravaim tulemus tuli triatlonilt Estonia 

2015, mil ta 56-aastasena purustas harrastajate unelmate piiri ajaga 9.54. 

Esimestele sõudevõistlustele sattus Ants üsnagi juhuslikult 2000. aastal ning ta 

saavutas seal elus esimest korda sõudeergomeetrile istudes 1000 m sõudmises 

pronksi. Talle hakkas see ala meeldima, kuna see annab treenijale nii jõudu kui ka 

võhma. Sõudevõistlustest kõige erilisem on sisesõudmise MM 2020 Pariisis, kus ta 

sai kulla nii 500 m kui ka 2000 m distantsil.  
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Antsu eeskujuks on hetkel tema ise. Ta teeb sporti vastavalt oma võimetele ja 

tervislikule seisundile. Kui tänapäeval jälgitakse noorsportlaste tervist hoolega, siis 

tema nooruse ajal mõõdeti vaid pikkust, kaalu ja vererõhku. Noorusajal oli Antsu 

tervisega kõik korras. Täiskasvanueas on Ants nii mõnedki tõsisemad traumad üle 

elanud. Näiteks üks käsi jäi liiklusõnnetusest kõveraks ning muresid tekitavad 

praegusel hetkel vasaku käe närvid. Sportimist Ants traumade pärast jätnud ei ole. 

Küll mõtleb ta rohkem läbi, milliseid alasid ta teeb.  

Ants kannab oma kodukandis hoolt selle eest, et rahval oleks võimalus liikuda ja 

võistelda. Ta korraldab võistlusi, sest see tegevus pakub talle iseendale huvi. Ta on 

algatanud näiteks Georgi 28 Kange ja Reinpauli jooksu. Nüüd ta ise enam nendes 

võistlejana kaasa ei löö. Küll jätkab ta algatatud võistluste korraldamise traditsiooni.  

Antsul pole erinevalt profisportlastest konkreetset treeningplaani. Ta sobitab 

treeningu oma igapäevaeluga. Tema jaoks on oluline jälgida, et toitumine ja 

füüsiline pingutus oleksid tasakaalus. Riietus tema praeguses eas pole nii tähtis. 

See jäi rohkem nooruspõlve aega. Siis valikut väga polnud, aga samas püüdis temagi 

sarnaselt selle aja noortega saada välismaiseid jalanõusid ja riideid. Ants tõdeb, et 

igal ajal on saanud soovi korral sporti teha. Nõukogudeaegsed treeningvahendid ja –

võimalused olid võrreldes tänapäevaga kasinad ja viletsad. Põhivahendid on jäänud 

üldjoontes samaks.  

Ants on väikesest peale harjunud treenimisel olema iseseisev. Maailmameistri tiitlini 

viisid teda järjekindlus ja tahtejõud. Tal pole olnud harrastajana 

personaaltreenereid, kuid ta tipptegijatelt nõu küsinud. Näiteks sõudjatelt. Ants 

aitab hea meelega teisi harrastajaid nõu ja jõuga. Treener ta pole kunagi otseselt 

olnud. 

On tõenäoline, et uurimistööd Antsust on võimalik jätkata, kuna ta ei ole mõelnud 

veel sportimise lõpetamisele. Ta soovib liikuda nii kaua, kuni jaksab ja saab. 

Konkreetseid tulevikuplaane Väike-Maarja valla ja Lääne-Virumaa sportlikul 

veteranil 2020 pole.  

Ants Einsalu oli väga meeldiv intervjueeritav. Kuna meid mõlemaid seob huvi spordi 

vastu, siis leidsime kergesti ühise keele. Ma sain rännata tema pildiliste ja suuliste 

mälestuste abil ajas tema lapsepõlvest tänapäeva. See oli minu jaoks silmiavardav 

ja emotsionaalne kogemus. Mul on väga hea meel, et sain võimaluse Antsuga 
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tutvuda. Sain temalt noorsportlasena ka enda jaoks väga häid nippe ja soovitusi. 

Näiteks võtan oma treeningprogrammi sisesõudmise.  

Loovtöö koostamise käigus õppisin intervjueerima, infot otsima ja seda analüüsima. 

Väga põnev oli minu jaoks töö fotodega: fotode valimine Antsu kogust, pildistamine 

ja fotode sidumine tekstiga. Kindlasti paranes selle töö protsessi käigus minu 

suuline ja kirjalik eneseväljendus. Muutusin oluliselt julgemaks suhtlemise osas.  

Kõik loovtööle püstitatud eesmärgid said täidetud. Olen koostanud ohtrate piltidega 

illustreeritud töö, mis kajastab Ants Einsalu sportlaseks kujunemise lugu. Selle töö 

kaudu on mul võimalus jagada Antsu mälestusi tema lapsepõlve- ja kooliajast 

Väike-Maarjas, tema õpingutest ja spordi tegemisest Tallinna Spordiinternaatkoolis, 

Tihemetsa Sovhoostehnikumis ning sõjaväes. Sain edastada tema mõtteid spordi 

tegemisest nii rahvasportlasena kui ka sisesõudmise maailmameistrina.  

Ma tänan Ants Einsalu ja oma töö juhendajat Kristi Põdrat meeldiva koostöö ja 

toetuse eest. 

 

 

 

 

  



 
59 

9. kokkuvõte 

Sillamäe Eesti Põhikooli õpilase Gaabriel Kaljurand`i uurimistööst  

EESTI RIIKLIKU POSTITEENUSE LOOMINE (1918 - 1925) 

Juhendaja: Samuel Golomb 

Ajaloo-alaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele “MURRANG” 

rahaline preemia ja Regio auhind 

Kasutades erinevaid fakte Postivalitsuse loomisest, esimeste postmarkide 

ilmumisest, lennuposti käivitamisest, kogujate (filatelistide) ühingute tegevusest, on 

antud töös näidatud Eesti posti areng kronoloogilises süsteemis.  

Töö aluseks on suur hulk allikaid, s.h. Eesti Ajalooarhiivi materjale. Töö 

ettevalmistamise ja koostamise käigus selgus, et Rahvusarhiivis on veel palju posti-

ajalooga seotud materjale, mis on seni kirjeldamata. Antud töös ei leidnud kajastust 

posti ja raudtee koostöö, postitalude ja postmarkide erimite kirjeldus. Eesti Posti 

ajalooga seotud materjale on praktiliselt igas maakonna muuseumis, samuti ka 

Haapsalu Raudteemuuseumis. Isegi Soomes, Tamperes asuvas postimuuseumis 

võib näha eksponaate, mis on seotud Eesti posti-ajalooga. 

Aastatel 1918 kuni 1925 pandi alus Eesti riiklikule postiteenistusele. Eesti astus 

Ülemaailmsesse Postiliitu. Post oli palju aastaid riigi side (kommunikatsiooni) 

süsteemi tähtis lüli. Selles sideahelas on kõik osad omavahel tihedalt seotud. 17. 

sajandil alguse saanud posti side on Eesti vanimaid avalikke teenuseid. Postiteede 

rajamine pani aluse teadete ja muude saadetiste vahetamise kõrval ka regulaarsele 

reisijate veole ning andis tõhusa tõuke maanteevõrgu väljaarendamiseks. Telegraafi 

tulek suurendas märgatavalt sõnumite saatmise kiirust, telefonid võimaldasid aga 

inimestel endil vahetult osaleda infoedastuse protsessis. Siis tuli raadiosaadete ja 

teleprogrammide aeg. Täna oleme jõudnud internetiside aega. Selles tormilises 

arengus on endiselt koht tavalisel postmargil, ümbrikul või postkaardil. Eesti Posti 

rahvusvaheline nimi on praegu Omniva.  

Eesti Posti ajalugu vajab edasist uurimist, kuid siin on palju erinevaid takistusi. 

Antud töö üheks konsultandiks oli raamatu “Eesti postmargi 100 aastat” autor Elmo 

Viigipuu. Intervjuus mainib filateelia ajaloo uurija: “Kuna posti ja sidepidamise 

ajalugu moodustab üldisest ajaloost ikka väga väikese osa, siis on palju loota, et see 
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teema väga suurt hulka ajaloolasi huvitada võiks. Postiajaloo uurijaid on, kuid 

arvuliselt vähe ja nende töid sel teemal ka vähe. Seega kindlasti ei saa väita, et see 

teema ajaloolaste tööala ei ole - kindlasti on, kuid iseküsimus on see, kui oluline 

muude teemadega võrreldes. Filateelias on postiajalugu üheks oluliseks osaks ning 

filatelistid tegelevad sellega hobi korras. Enamasti puudub filatelistidest 

postiajaloohuvilistel akadeemiline ajaloolase haridus. Sellele vaatamata on iga 

nende uurimus väärtuslik ka üldise ajaloo uurimise ja selle jäädvustamise 

seisukohalt. Filatelistide pädevus reaalseid postisaadetisi uurides ja nende kohta 

infot talletades võib selgitada nii mõndagi postikorralduse tegeliku toimimise kohta, 

mida muudest allikatest ei selgu ja mida mitte-filatelistidest uurijad tähele panna ei 

oska. Koostöö on alati parema tulemuse saavutamiseks kasulik ning pole see teisiti 

ka posti-ajaloohuviliste filatelistide ja ajaloolaste puhul”.  

Olen tänulik juhendaja Samuel Golombile huvitavate allikate otsingul ja töö 

ettevalmistamisel. Tänan ERMi töötajaid Eve Aabi ja Reigo Lokki. Veel olen tänulik 

Elmo Viigipuule, Majana Abramsonile, Hilje Pakkanenile intervjuude ja allikate 

edastamise eest. 
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10. kokkuvõte 

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õpilase Vjatšeslav Šurõgini uurimistööst  

MAAILMAS NIME TEINUD EESTLASED JA EESTIMAALASED – 

POLAARUURIJA EDUARD VON TOLL  

Juhendaja: Margarita Sendetskaja 

Osales ajaloo-alaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele           

“MURRANG” raamatupreemia 

Käesolev uurimustöö on tehtud teemal “Maailmas nime teinud eestlased ja 

eestimaalased – polaaruurija Eduard von Toll “. Töös vaadeldakse Eduard von 

Tolli uurimustööde mõju maailmateadusele, nagu meremees ja teadlane, tema 

igakülgset lähenemist Arktika uurimisel, kes otsis hüpoteetilist "Sannikovi maad". 

Eduard von Tolli ja imepärase Sannikovi maa saatus on tänaseni saladuskatte all 

ning 2022 aastal möödub sellest juba 120 aastat. 

Esimene hüpotees: Eduard von Toll andis olulise panuse Arktika uurimisse. 

Erinevate meetodite käsitlemine, eriti aksiomaatiliste, kartograafiliste, 

toponüümiliste meetodite kasutamine, tõestas hüpoteesi. Eduard von Tolli 

ekspeditsiooni tulemused tegid tõelise läbimurde Arktika uurimisel. See tähendas 

uut lehekülge Arktika uurimisel ja pani aluse eelkõige sellistele teadustele nagu 

geoloogia, glatsioloogia ja paleontoloogia. 

Teine hüpotees: Eduard von Tolli saatus on seotud Ida-Virumaaga. Hüpotees 

uurimistöö käigus sai tõestuse. Ida-Virumaal asub ainuke mälestuskivi 

polaaruurijale, samuti on temale pühendatud väljapanek Kukruse Polaarmõisas. 

Teema on väga aktuaalne, sest maailmas on väga suur huvi Arktika vastu, aga ka 

Eesti on esitanud taotluse ühinemiseks Arktika Nõukoguga, et olla vaatlejariigiks. 

Uurimustöö teemal “Maailmas nime teinud eestlased ja eestimaalased – 

polaaruurija Eduard von Toll “aitab säilitada mälestust sellest ainulaadsest 

inimesest, tegutsejast ja unistajast, järgnevatele põlvkondadele. 
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11. kokkuvõte 

Narva Soldini Gümnaasiumi 8. klassi õpilase Daniil Markelovi uurimistööst  

EESTI TÖÖRAHVA KOMMUUN NARVAS: TEGELASED JA TEGEVUS  

Juhendaja: Natalja Birsanova 

Osales ajaloo-alaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele 

“MURRANG” tänukiri 

1. Eesti Töörahva Kommuuni valitsejad olid peamiselt pärit Eestist, aga nende 

päritolu oli erinev. Nad viisid ellu väga julma ja verist poliitikat nende suhtes, kes 

olid neile alistumatud. Reformid ja repressioonid olid väga radikaalsed. Samuti 

väärib märkimist, et pärast nende inimeste lühikest võimulolekut toimus 

riigipööre, mille käigus pidid kõik ETK juhtnõukogu liikmed põgenema väljastpoolt 

Estlandi provintsist. Kommuuni nõukogu kolis Lugasse (teistel andmetel - Staraya 

Russa-le), kus 5. juunil 1919. aastal teatas Eesti Töörahva Kommuuni 

iselahustamisest ja likvideerimisest.  

Hiljem kõik nõukogu liikmed olid arreteeritud ja tapetud. Peaaegu kõik ETK 

juhatuse liikmed olid rahvuse järgi eestlased, kuid nad kasvasid üles 

perekondades, kus olid erinevad rahalised tingimused. Peaaegu igal ETK tegelejal 

oli põhiharidus.  

ETK tegelejatel oli kindlasti idee poliitikast. Nad hakkasid aga läbi viima 

kohutavaid reforme, mis küll olid osaliselt kooskõlas kommunistliku ideoloogiaga, 

kuid polnud moraalselt inimlikud.  

2. Kogutud materjali põhjal saan anda oma hinnangu ETK tegevusele. Kommuuni 

poliitika oli väga verine. Need ühiskonnakihid, kellele Nõukogude režiim vastu 

seisis, allutati väga julmale repressioonile. Reaktsiooni ETK juhatuse liikmete 

tegevusele saab jälgida, kui vaadata eksistentsi kestust - 52 päeva. Tavalise 

elanikkonna elu on väga muutunud. Paljud jäid ilma tööta, mõned aga vastupidi, 

sattusid NSV Liidu lipu kirjade alla tööle. Hea näide võimuvahetuse all 

kannatanud perekonnast on Stepan Ratsevitši perekond. Nagu Ratsevich ise 

meenutab: "Vajadus sisenes meie koju. Keegi ei vajanud muusika- ja võõrkeele 

tunde. Meil polnud millestki edasi elada."  
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Inimesed, keda vaevasid sõjakoledused ja Saksa okupatsioon, pidid taluma järsku 

võimuvahetust ja selle tagajärjel reforme (sealhulgas repressioone). Lõpuks said 

nende aegade Eesti elanikud kauaoodatud vabaduse ja rahu tunde asemel 

samasugused verised tapatalgud, kuid hoopis teises “ümbrises”.  

Kõigi ülaltoodud faktide põhjal saan teha otsuse Eesti Töörahva Kommuuni kohta. 

Minu arvates ei mõelnud võimul olnud inimesed rahva soovidele. 
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12. kokkuvõte 

Maidla kooli 8. klassi õpilase Mathias Salla uurimusest 

MAIDLA MÕÕK 

Juhendaja: Heidi Pabor 

 

 
Maidla külast leitud Maidla mõõk Foto: erakogu 

 

Ida-Virumaalt Maidla külast põllutööde ajal leiti Maidla mõõk. Leid on pärit 

ilmselt XI-XII sajandist ning on haruldane ka selle poolest, et selliseid mõõku 

leiab ainult Soomest, Eestist ja Liivimaalt, mujalt Euroopast mitte, kirjutas 

Põhjarannik veebruari alguses. Dateeritud on neid näiteks Eesti viikingiaega, s.t 

11. sajandi teise poolde või 12. sajandi algusse. Maidla valla talumees Ants Välk 

leidis tunamullu põldu harides mõõga. Säilinud on kõik detailid, nii käepideme 

roots, nupp, kaitseraud kui ka torujas käepide rootsu ümber. 
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1.-6. KLASSI ÕPILASTE TÖÖD 
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1. kokkuvõte 

Haljala kooli 4. klassi õpilase Kaspar Heinla uurimistööst 

MEIE KODU VANAD ASJAD 

Juhendaja: Külli Heinla 

Osales Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi poolt korraldatud väikeste 

kodu-uurijate uurimistööde võistlusel 

Vanade asjade, dokumentide, piltide, raamatute kaudu saame tutvuda sellega, 

kuidas meie eelkäinud põlvkonnad elasid, milline oli elu-olu 50, 100 või rohkem 

aastaid tagasi. Tihtipeale jõuavad asjad ringiga tagasi sinna, kus nad on kunagi 

olnud.  

Uurimistöö „Meie kodu vanad asjad“ eesmärgiks oli kirjeldada meie kodus olevaid 

vanu asju, uurida, kuidas need on jõudnud minu vanavanemateni, mis oli või on 

nende otstarve. Mõne eseme puhul pidin uurima, mis asi see üldse on (prenner).  

Küsitlesin oma vanaisa ning tahtsin teada, miks talle vanad asjad meeldivad. 

Vaatasin koos vanaemaga vanu pildialbumeid ning dokumente ja kuulasin lugusid, 

mis seotud ühe või teise asja või pildiga. Nii vaatasin pilte oma vaarisast ja 

vaaremast, kuulasin lugusid vana-vanaemadest. 

Töö esimeses osas kirjeldan vaarisa juuksuritooli ning üle saja-aastast puust kirstu, 

vaarema seinakella ning õmblusmasinat. Sain teada, mis on prenner, ning olen 

töötanud Sampo käsihakklihamasinaga. Kirjeldan ilusaid vanu nõusid. Oma töösse 

olen valinud paljude esemete seast kõige huvitavamad asjad. 

Põnev oli teada saada ka vanade mänguasjade lugusid. Ka lelude maailmas on 

toimunud aastatega suuri muutusi: kui kaisuloomad on ikka põlvkonniti jäänud 

peaaegu samaks, siis legodest ei osanud mu isagi unistada, rääkimata veel 

vanemast põlvkonnast. 

Niinimetatud koduarhiivi dokumentidest olen oma töös kirjeldanud mõnesid. Vanad 

raamatud, aabitsad, koolivihikud ja salmikud on samuti kõnekad tunnistajad 

möödunud aegadest. 

Tööd tehes sain palju teada oma vaarvanematest, sellest, millega nemad tegelesid 

rohkem kui sada aastat tagasi. Oma vanavanematest olen tundnud ainult ühte 
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vanavanaema. Vestlused vanavanematega viisid mind tagasi eelmistelt 

põlvkondadelt päritud kultuuri juurde. 

Tööd aitas kirja panna vanaema ning fotode autor on minu ema. 

 

 

J. Einbaumile kuulunud juuksuritool.  

 

Vaarema Therese Einbaumile kuulunud 

Singeri õmblusmasin 20. sajandi algupoolelt.  

                                Fotod: Mirjam Abel 

 

 
Kaaluvihtidega kaal ja arvelaud.  

Foto: Sander Heinla 

Olümpiaregati maskott Vigri 1980. aastast.  

Foto: Mirjam Abel 
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2. kokkuvõte 

Haljala kooli 5. klassi õpilase Henry Samolberg i kodu-uurimistööst  

MINU VANAVANAISA – LÕÕTSAMEES JULIUS SEPP 

Juhendaja: Külli Heinla 

Osales Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi poolt korraldatud väikeste kodu-

uurijate uurimistööde võistlusel 

Uurimistöö käigus sain väga palju teada oma esivanemate kohta. Seda, kuidas ainult 

sada aastat tagasi erines elu nii palju tänapäevast. Vanavanaisa üheks suureks 

unistuseks oli saada endale auto, kuid tema eluajal oli see väga kallis. Kahjuks 

unistuseks see jäigi. Tänapäeval sõidavad juba väga noored poisid autodega ja igas 

peres on neid mitu tükki. Autot vanavanaisa ei saanud, aga oma pilli ta sai. 

Vaatamata raskele ja keerulisele ajale, mida põhjustas II ilmasõda, olid inimesed 

rõõmsad ja tegusad. Nad olid õnnelikud selle üle, mis neil oli, ja rohkem ei osanudki 

tahta. Kõik, mis vaja läks, meisterdati oma käega või söögiks kasvatati vajalik põllul.  

Koos oma vanematega käisin ka Juliuse vanemate Jakobi ja Marie haudadel Viru-

Nigula kalmistul ning Juliuse ja Helene Johanna hauaplatsil Haljala kalmistul. Arvan, 

et on väga tähtis mäletada oma esivanemaid ning meie mälestuste kaudu elavad 

nad meis edasi.  

Panen plaadimängijasse plaadi, võtan kätte kitarri ja musitseerime koos – mina ja 

vanavanaisa Julius.  

 

Mina ja vanavanaisa lõõtspill. Foto: perekonna fotokogust 
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3. kokkuvõte 

Haljala kooli 6. klassi õpilase Aleksandra Torpan`i kodu-uurimistööst  

MEIE KODU VANAD ASJAD  

Juhendaja: Külli Heinla 

Osales Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi poolt korraldatud väikeste 

kodu-uurijate uurimistööde võistlusel, Järvamaa muuseumi preemia. 

Minu uurimistöö  „Meie kodu vanad asjad“ valmis tänu sellele, et minu kodus on 

palju vanu tööriistu ning muid esemeid. 

Meie pere elab vanas renoveeritud talumajas, mis üle 120 aasta vana. Meie pere 

on seal elanud üle 40 aasta ning minu vanaema on alles hoidnud vanu tööriistu ja 

tarbeesemeid. 

 
Minu kodu enne renoveerimist. Foto: Erja Nõmme 

Koos vanaemaga valisime hulga tööriistade seast välja need, mis olid vajalikud 

viljalõikamise ja leivaküpsetamise juures. Kõikide tööriistade kohta otsisin esiteks 

materjali kirjandusest, seejärel kirjeldasin oma kodu asju.  

Kõigepealt iseloomustan rehielamut ning jutustan oma kodumajast. Rehielamu oli 

eestlaste tavapärane elamu, milles ka kuivatati ja peksti vilja. 1920.-1930. 
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aastatel enam uusi rehielamuid ei ehitatud, kuid tänaseni on vanu ehitatud ümber 

kaasaegseteks elamuteks, nagu ka minu kodu.  

Seejärel kirjeldan sirpi, vikatit, kooti. Sirp on kaarja tera ja lühikese varrega 

tööriist kõrsvilja lõikamiseks. Vikatit kasutati nii heina kui ka vilja lõikamiseks. 

Tänapäeval on sirp muuseumi eksponaat, vikatit kasutatakse üpris harva rohu 

niitmiseks. Koodil on pika varre otsa kinnitatud kolk (nui), millega peksti vilja. Kui 

tulid rehepeksu- ja tuulamismasinad, muutus füüsiline töö kergemaks. 

 
Vana tuulamismasin vanaisa kuuri all Aukülas. Foto: Erja Nõmme 

Leib on enamiku Euroopa rahvaste põhitoit. Leivategemise juures vajati ka 

leivalabidat, millega leivad ahju pandi ja välja võeti. Ka minu kodus on alles 

leivalabidas. 

Uurimistööd tehes sain uusi teadmisi vanadest tööriistadest ning taluelust. Ka sai 

selgeks, kui palju rasket tööd pidi tegema, et leiba saaks. Vanaema jutustas mulle 

aegadest, mis jäävad kaugesse minevikku. Vanaema küll sündis ja kasvas siis, kui 

meil olid kolhoosid, kuid paljulapselise maapere lapsena puutus ta maatööga juba 

varakult kokku. Hindan, et vanaema on alles hoidnud vanu töö- ja tarberiistu – 

meie pärandkultuuri. 
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4. kokkuvõte 

Kohtla-Järve Maleva põhikooli 5. ja 6. klassi õpilaste (Leonid Issakov, Jelizaveta 

Maksimova, Darja Smekalina , Pavel Dubovik, Angelina Klantsataja ja                      

Maksim Mironjuk ) tööst  

PÄRANDIVADERITE AKENDE INVENTEERIMISE TALGUD 2020 “MIDA AKEN 

PEEGELDAB?  

Juhendaja: Julia Smirnova 

  

Talgute raames inventeeritud aknad 

Pärandivaderite üleeestilisi akende inventeerimise talguid „Mida aken 

peegeldab?“ korraldab Pärandivaderite projekti raames MTÜ Estlander koostöös 

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskusega.  

Pärandivaderite akende inventeerimise talgutel on kaks eesmärki. Esiteks õpivad 

projekti käigus lapsed oma kodukanti ja selle arhitektuuriloolist kujunemist 

paremini tundma, neile annab tagasisidet ja teeb kogutud materjalidest 

kokkuvõtte ajalooekspert. Talgute laiem eesmärk on kooliõpilaste abiga koguda 

teavet akende kohta erinevates Eesti piirkondades. Kogutud pildimaterjali põhjal 

saame teada, millised aknatüübid on erinevatele piirkondadele ja asumitele kõige 

iseloomulikumad. Samuti on eesmärk kõige väärtuslikumaid aknaid märgata ja 

need dokumenteerida. Pärandivaderite projekti ja õpilaste akende inventeerimise 

talguid toetavad Rahvakultuuri Keskus ja Muinsuskaitseamet. 
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Kohtla-Järve Maleva Põhikooli 5.c ja 6.e klasside õpilased inventeerisid aknaid 

laste vahetus koduümbruses Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas ja Kohtla-Järve 

linnas. Kokku osales talgutel 6 õpilast ning inventeeriti 7 hoone aknad.  

 
 

 

 

 

Talgute raames inventeeritud aknad 

Õpilaste kogutud materjalile andis omapoolse kommentaari muinsuskaitseekspert 

ja kunstiteadlane Nele Rent. 
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5. kokkuvõte 

Kohtla-Järve Maleva põhikooli õpilaste (Jekaterina Butšinskaja, Kristina Volmerson, 

Ksenija Käsperova, Kirill Dmitrijev) tööst  

UURIDA, SÄILITADA, VÄÄRTUSTADA 

Juhendaja: Julia Smirnova 

Paljud inimesed arvavad, et ajalugu on teadus, mida uuritakse arhiivimaterjalide, 

paksude õpikute ja muuseumieksponaatide abil. Kõik need meetodid on head 

omal moel, kuid ajalugu ei ole ainult dokumentide, faktide ja reliikviate kogum. 

Ajaloo sisuks on veel emotsioonid, ideed, isiklikud kogemused ja mälestused. See 

oli põhjus, miks me valisime selline loovtöö teema, mis võimaldab ühendada 

teoreetilised teadmised praktiliste tegevustega. Tahtsime oma kogemusi ja 

mälestusi seostada meie piirkonna meeldejäävate kohtadega. Meie jaoks oli 

oluline, et me saame näha oma loovtöö tulemust. Niisugune tulemus mis on 

aidanud säilitada meie maakonna ilusaid ajaloolisi paiku. Meie moto oli :”Hoolida 

tähendab armastada, armastada aga tähendab tahta rohkem sellest teada saada”. 

See lihtne skeem teeb meie töö väga asjakohaseks meie maakonna jaoks. Üsna 

paljud noored tahavad oma kodumaalt lahkuda, sest nad ei tunne sidet oma 

kodukohaga. Kuid sellisel kodumaa uurimisel osalemine võimaldas meile luua 

sellist sidet, et me tahaksime jääda Ida-Virumaal. 

Loovtöö eesmärgid: 

 Vabatahtlike maratoni korraldamine, mis aitab “Pärandivaderid” programmi  

abil säilitada võimalikult palju ajaloomälestisi. 

 Süvendatud teadmiste omandamine oma piirkonna sündmustest ja 

silmapaistvatest isikutest mitteformaalse hariduse kaudu. 

Meie hüpotees oli järgmine:  

 üks huvitavamaid viise ajaloo uurimiseks on ajaloomälestiste hooldamine  

ja neid säilitavate inimestega suhtlemine. 

Loovtöö meetodid: 

 Talgude korraldus, mis võimaldab teil ajaloolisi kohti korrastada. 

(“Pärandivaderid” programmi abil). 
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 Selle tegevusega liituvate koolide võrgustiku laiendamine (meie 

ajalooõpetaja ja õpilasomavalitsuse abiga). 

Tulemused: 

 Meie kooli õpilased aitasid säilitada 3 ajaloolist paika. Giidi lood nende 

kohtade kohta aitasid saada sügavaid ja põhjalikke teadmisi ajalooliste 

paikade kohta. 

 4 Ida-Virumaa kooli said meie kampaania tulemusena projektis osalejateks. 

Koos tegime korda 5 objekti 

Meie loovtöö järeldused: 

Kohaliku piirkonna “Hingelise ajaloo” loomine. Hingeline lugu koondab teadmisi ja 

emotsioone. See on parim viis kasvatada patriotismi: armastus oma maa vastu 

algab oma kodukoha tundmisest. Tahaksime jätkata uurimist põhjalikult ja 

hooldamist oma kodukandi ajalugu “Pärandivaderi” programmi abil. Selline 

tegevus sai meie koolis populaarseks. Ajalootundides saime jagada huvitavat 

informatsiooni teiste õpilastega. 
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6. kokkuvõte 

Tapa Gümnaasiumi 2.a klass õpilaste (Andri Pilt, Jaanus Länts, Asso Leimann, 

Mariliina Alla, Mia-Maria Salm, Meribel Paloots, Mairold Dvorov ja Mariell 

Arutjunjan) ühisuurimistööst  

PEIDETUD PÄRAND. MEIE VÄIKE UURIMUS  

Juhendaja: Elle Kivisoo 

 

 

 

Killukesi päranvaderi Mariell Arutjunjani tööst 

Paljudel vanadel asjadel on hindamatu väärtus ja enne prügikasti viskamist 

peaksime peatuma ja järele mõtlema, kus või kuidas esemele või materjalile kõige 

parem uus kasutus võiks olla. Alles päris viimane võimalus oleks õigesti valitud, 

materjalile vastav prügikast. 
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Lapsed pildistasid ja uurisid esemeid, mis on nende majja sattunud. Huvitav oli 

vanematelt ja vanavanematelt teada saada nende asjade ajalugu ja olulist 

tähendust perele. Iga kodu teevad looga asjad omanäoliseks ja huvitavaks. 

 

 
Kaevupump Paekivist kelder  

 
 

Petrooleumilamp 

Fotod: Meribel Paloots 
 

                             Fotod: Mairold Dvorov 

 
Nipiraamat. 

Foto: Andri Pilt 

 
Kingsepa tööriist 

 

Laste kogutud huvitavad teadmised toast, õuest ja lakast 
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LOOD ÕPETAJATEST 
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1. kokkuvõte 

Haljala kooli 8. klassi õpilase Kärt Liiva uurimistööst  

INGE LAIV – ÕPETAJA JA KOOLIJUHT  

Juhendaja: Külli Heinla 

Kogu oma senise elu haridusvaldkonnas töötanud ja käinud läbi karjääriredeli 

kõik astmed – huvijuht, klassijuhataja, kunstiõpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis, 

õppealajuhataja, direktor – selline pedagoog on Inge Laiv, kes panustas Haljala 

kooli arengusse pikad aastad sihikindlat tööd. 

Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade ühe tubli pedagoogi eesmärkidest ja 

väärtustest, jäädvustada Inge Laivi mitmekülgset tegevust koolielus. Uurimistöö 

on panus Haljala kooli ajalukku. 

Inge Laiv on pärit Sondast. Lapsepõlvekoolis Sondas mõjutas tema kujunemist 

tugevalt emakeeleõpetaja Meinhard Laks. Pärast põhikooli lõpetamist õppis Inge 

Kiviõli Keskkoolis, kus peale üldainete õpiti õpiti ka riideesemete konstrueerimist, 

õmblemist, kujunes kunstihuvi. Jätkusid õpingud Tartu Pedagoogilises koolis ja 

Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Ingest sai algklasside ja kunstiõpetaja. Inge 

on täiendanud end väga paljudel koolitustel. 

Inge Laivi pedagoogiline karjäär algas 1983. aastal, kui tast sai Põlva 

pioneeridemaja direktor. Järgnesid tööaastad Lääne-Viru maavalitsuse 

haridusosakonnas sotsiaal- ja noorsootöö valdkonnas. Kõigest eelnevast on juttu 

töö esimeses peatükis. 

Töö teine peatükk keskendub Inge Laivi tööle Haljala koolis. Inge Laiv alustas 

Haljala koolis 2002. aastal õppealajuhatajana. Aastatel 2010-2018 oli Inge Laiv 

Haljala Gümnaasiumi direktor. Tema tööaastad langesid aega, kui hariduselus 

toimusid pidevad reformid: õppekava muudatused, kolme õppesuuna nõue 

gümnaasiumiosas jms. Need olid maagümnaasiumile rasked aastad. Koos Kunda 

Ühisgümnaasiumiga töötati välja ühised erialad, õpiti ja õpetati mõlemas koolis, 

eesmärgiks säilitada gümnaasiumiosa. Kahjuks õpilaste väike arv viis selleni, et 

sügisest 2017 sai Haljala gümnaasiumist põhikool. 

Inge Laiv pidas oma töös oluliseks tööd kollektiiviga – koolis asus tööle mitmeid 

huvitavaid oma ainet valdavaid noori õpetajaid. Loomingulisus on üks märksõna, 
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mis iseloomustab Inge Laivi tööd. Ka uue koolimaja ehitamise saaga võttis Inge 

Laivilt energiat ja kulutas närvirakke. 

Kunstiõpetajana pidas Inge Laiv oluliseks ka õpilaste silmaringi avardamist (tehti 

koostööd kirikuga, õppereis Pariisi, paljude muuseumide ja kunstinäituste 

külastamine). Inge eriliseks andeks oli ilukiri – siit kunstimaitsega kujundatud 

kalligraafiliselt kirjutatud diplomid, aukirjad ja õnnitluskaardid. Inge oli ka 

klassijuhataja 2014. aastal lõpetanud gümnaasiumilennule. 

Töö kolmandas peatükis kirjeldatakse Inge Laivi suhet muusikaga. Inge Laivi 

hobiks on olnud ka matkamine – küll jalgsi, suuskade või süstaga. Pikim reis on 

viinud Kamtšatkale, hiljem reisid paljudesse Euroopa riikidesse ja Ameerikasse. 

Inge Laivi töö põhimõte on olnud, et headus võidab kurja ning tähtsal kohal on 

pehmed väärtused. Ka leiab Inge Laiv, et peab kursis olema kaasaegse 

tehnoloogilise arenguga ning kaasaegsete õppemeetoditega. Oma teadmisi ja 

kogemusi jagab Inge Laiv juba mitmendat aastat Tallinna Kunstigümnaasiumi 

keelekümblusklassis. 

Uurimistöö eesmärk sai täidetud, sai palju teadmisi Inge Laivi elust lapsepõlvest 

kuni tänapäevani ja selgus, et tema panus Haljala kooli arengusse on olnud 

märkimisväärselt suur. Inge Laiv on väga loominguline, mitmekülgne ja huvitav 

inimene. 
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2. kokkuvõte 

Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilase Kadi Kristina Laine praktilisest tööst  

MATTI PIIRIMAA BIOGRAAFIA (2015)  

Juhendaja: Helena Stern-Kopra 

Praktilise töö eesmärk oli koguda oma vanaisa Matti Piirimaa kohta infot, mille 

baasilt kirjutada biograafia ehk kirjeldada tema elukäiku ning sellega käsikäes 

tema sisemist arenemist. Kuna vanaisa on läbinud kõiki haridussüsteemi lülisid 

(õpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja, koolidirektor, rajooni haridusosakonna 

juhataja, hariduskomitee esimehe esimene asetäitja), annab töö ülevaate ka 

sellest, kuidas üles ehitada ühe eluvaldkonna karjääri algusest lõpuni.  

Mineviku tundmine on tähtis, et järeltulevad põlved saaksid ettekujutuse 

esivanemate eluolust ja käitumisest erinevates olukordades, õpiksid nende 

vigadest ja hoiaksid elus suguvõsa ajalugu. Eluloo kirjapanemise eeldusena oli 

eesmärgiks biograafia koostamise protsessi uurimine ja enesele selgeks 

tegemine. Eesmärkidest tulenevalt koosneb töö kahest osast: teoreetilisest ja 

praktilisest. Teoreetilises osas uurisin biograafiažanri olemust ja ajalugu ning 

elulookirjelduste liigitamist ja koostamist. Praktilise osa ehk biograafia 

koostamiseks uurisin lähemalt vanaisa lapsepõlve ja kooliaastaid, kujunemist 

pedagoogiks, direktoriks ja haridusministri asetäitjaks, tema isikut meie 

pereringis ning seisukohti tõlkijatöös. Selleks lugesin Matti Piirimaaga seonduvaid 

arhiivimaterjale (artiklid, intervjuud) ning vestlesin nii suuliselt kui kirjalikult 

vanaisa ja tema tuttavatega (sugulased erinevatest generatsioonidest, endine 

õpilane, kunagised töökaaslased), kelle meenutused ja arvamused aitasid luua 

Mattist mitmekesisemat tervikpilti.  

Käesoleva praktilise töö käigus õppisin tundma biograafiažanri, sain ettekujutuse 

eluloo kirjapanemise kohta ja arendasin oskust leida artiklitest inimese seisukohti 

kirjeldavat informatsiooni, mis võimaldas mul täita oma peamist eesmärki – 

kirjutada biograafia Matti Piirimaast.  

Antud töö jääb kindlasti oluliseks allikaks meie perekonnaarhiivis, mis pakub 

lugemisrõõmu ja teadmisi suguvõsa ajaloost nii praegustele kui ka järeltulevatele 

põlvedele. 
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3. 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”. 
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Töö teoreetilise osa koostamisel on kasutatud teemakohast internetipõhist 

allikmaterjali. Viimase näol on tegemist Virumaa Teataja erinevate aastate 

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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4. kokkuvõte 

Kollektiivsest (Haljala kooli vilistlased, kolleegid) kodu-uurimistööst 

ÕPETAJA, KOORIJUHT, RAHVAMUUSIK – LAULUEMA VIIVI VOORAND 

 

Missugune muusik on Viivi Voorand? Viivi on ise öelnud romantiliselt, et see on segu 

torupillist ja tuulest, linnulaulust ja taevasinast, pilvedest ja meelespealilledest.  

Antud uurimistöö jäädvustab mitmekülgse muusiku, õpetaja, dirigendi ja 

rahvamuusiku Viivi Voorandi tegevust. Töö eesmärgiks seati kirjeldada Viivi 

lapsepõlve ja kujunemist, anda ülevaade tema haridusteest, tema tegevusest 

muusikaõpetajana ning rahvamuusikaansambli juhina. 

Töö esimene peatükk on pühendatud Viivi Aasamäe (Voorand) lapsepõlvehuvidele  

ja -unistustele. Viivi Voorand (Aasamäe) on sündinud 1950. aastal Viljandimaal 

Karksi-Nuias. Viivi lapsepõlvekodu oli toetav: ühelt poolt olid kodus ranged piirid 

ning kohustuste täitmata jätmise pärast võis riielda saada, ka kaseurvaplaaster 

polnud tundmatu; teiselt poolt oli lastel (Viivil on õde) vabadus teha igasuguseid 

asju – mööda puid ronida, onne ehitada. Lapsepõlves meeldis Viivile ballett, ta 

unistas saada näitlejaks, ka arsti-amet oli kõne all. 

Muusika juurde jõuab Viivi suhteliselt hilja – 12-aastasena. Naaberasulas Abjas 

avati muusikakool ning ka Viivi läks katsetele. Tema pilliks sai akordion. Tol ajal 

õpetati rohkem kurjaga, aidati vähe. Viivi on öelnud, et nuttis ja harjutas, aga jonni 

ei jätnud. Kahe aasta pärast oli ta juba rahvatantsurühmade saatjaks (L. Arraste 

kutsus Nuia rahvamaja tantsurühmi saatma). Peagi tuli akordionil saata Viljandi 

rajooni tantsupidusid ning esinemisi oli kaugemalgi. Varsti juhendas ta kahte 

lauluansamblit. Oma pilli sai Viivi 10. klassis ja see oli akordion. 

Töös kirjeldatakse Viivi muusikaõpinguid. Pärast keskhariduse omandamist Nuias 

(1958 -1969) jätkas Viivi õpinguid Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1969 -1973). 

Üliõpilasena laulis Viivi Tallinna Üliõpilassegakooris ning vilistlaskooris Olevine. 

Tudengipõlves hakkas ta koguma vinüülplaate, ostma noote – teadmisega, et temast 

saab muusikaõpetaja maal. Kuid maale jõuab Viivi alles kümne aasta pärast. Viivi 

esimene töökoht on Tallinna 7. keskkoolis muusikaõpetajana. Veel töötas Viivi 

aastatel 1971- 1981 Tallinna 22. keskkooli muusikaklassi akordioniõpetajana.  
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Rahvamuusika tuli Viivi ellu ansambliga Leegajus. Leegajuse ajal tulid akordioni 

kõrvale lõõtspill ja kannel. 

Uurimistöö teine peatükk analüüsib Viivi Voorandi tööd muusikaõpetajana. Suure ja 

olulise killu Viivi Voorandi muusikumosaiigist moodustab töö maakooli 

muusikaõpetajana, nagu Viivi oli tudengipõlves unistanud. 1981. aastal sai Viivist 

Haljala kooli muusikaõpetaja. Viivi pani tugeva aluse Haljala kooli muusikalisele 

kasvatusele. Viivi on meenutanud, et vaevaline oli mitmehäälse laulmisoskuse algus, 

aga ühe talvega ja proovidega enne tunde, pärast tunde ning vahetunniski jõuti 

lastekooriga III kategooriani ning laulupeole mineku luba oli käes (1982. aasta 

koolinoorte laulu- ja tantsupidu). Sealt edasi on käidud kõikidel laulupidudel. Viivi on 

viinud oma ansamblid Alo Mattiiseni konkursile, Eesti Meestelaulu Seltsi 

konkurssidele, Laulukarussellile. Viivi algatas Haljala koolis Lucia päeva tähistamise 

kontserdid, mis kestsid 20 aastat.  

Viivi polnud koolis ainult muusikaõpetaja, vaid maitses ka klassijuhataja leiba. Oma 

klassile korraldas ta huvitavaid ja harivaid ettevõtmisi.  

Viivi pole ainult õpetaja, vaid ka looja. „Päkapikuaja lauluraamat“ on kaante vahel, 

sahtlis paari lauliku jagu laule. Viivi unistab, et teoks saaks laulik Sulev Olli 

sõnadele. Ka on Viivi aidanud tekste valida Kadrile. Viivi on osalenud maakondliku 

lastelaulude kogumikus ning saanud eripreemia konkursil „Mina olen väike“, mõni 

Viivi laul on ka algklasside muusikaõpikus. Salvestusi leiab nii Eesti raadio kui Eesti 

Televisiooni arhiivis.  

Kohe Haljalasse tööle asudes alustas Viivi rahvapilliõpetusega, nii mõnedki lapsed-

pillimehed jõudsid mängima Lahemaa Rahwamuusikute ansamblisse. Haljal kooli 

rahvamuusikud (folkloorirühm tegutses koolis aastatel 1991-1996) olid 1990. 

aastatel maakonna esindusansambel, esineti palju maakonna haridusosakonna 

külalistele. Üks tähtsam esinemine oli 1992. aastal Taani kuningannale.  

Suur osa Viivi elust ja tööst on pühendatud Lahemaa Rahwamuusikutele, mille 

loojaks ning juhiks on ta olnud 1975. aastast peale. Ansambli juhi sõnul on Lahemaa 

Rahwamuusikud algusest peale püüdnud esitada autentset rahvamuusikat, siit ka 

Igor Tõnuristi arvamus, et Lahemaa Rahwamuusikute eeskujuks on ansambel 

Leegajus, ainult et esitatakse omakandi folkloori. Algusest peale on olnud põhimõte, 

et kõik teevad seda, mida oskavad. On püütud jälgida etnograafilist puhtust, 
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talitataksegi vaistu järgi, palju mugandatakse. Muidugi jälgitakse regilaulule 

omaseid reegleid. Mõned vanad arhiivimaterjalid on halva kvaliteediga ning 

etnograafilist puhtust saab jälgida nii palju, kui see on võimalik. Sama on tantsude 

ja pillilugudega. 

Viivi tööd on tunnustatud arvukate au- ja tänukirjadega mitmel tasandil. Olgu 

nimetatud tähtsamad tunnustused: 

2002 – pärandkultuuri aastapreemia ja presidendi vastuvõtt: 

2011- Aasta Tegu Lääne-Virumaal, II koht; 

2012 – Haljala valla aukodaniku tiitel ja teenetemärk; 

2014 – maakondlik tunnustus Maa Sool; 

2016 – Valgetähe V klassi teenetemärk 

2021 – elutööpreemia rahvamuusikale ja regilaulule pühendumise eest (Lääne-

Virumaa ekspertgrupp)  

2021 – Keskkonnaameti tänukiri pikaaegse südamega tehtud töö eest Lahemaa 

rahvamuusika edendamisel, regilaulu uuele elule äratamise ja torupillipäevade 

korraldamise eest.  

Töö neljandas peatükis on väike kokkuvõte Viivi perest ja hobidest. Viivi kohta on 

öeldud, et mulgi neiust sai harju-viru peiu abiga vanavara väärtustaja, regilaulikute 

rõõmustaja. 1981. aastal, kui Viivi Haljalasse õpetajaks tuli, sai Haljala ka ta koduks. 

Abikaasa Mati pärines Harjumaa Kuusalu kihelkonna kuulsate külamuusikute 

suguvõsast. 1983. aastal sündis perre poeg Andres ja 1986. aastal tütar Kadri. Kadri 

on sündinud oma emaga ühel päeval – 18. novembril – ja võib nõustuda väitega, et 

regilaulema sünnitas džässiprintsessi. Viivil on mitmeid hobisid. Ta tikib oivalisi 

tikandeid nii rahvariidekäistele kui muidu iluks. Ajapuudusel on pastellid kapis ja 

ootavad oma järge. Kuid Viivi maalitud looduspilte on nii mõneski kodus. Viivi 

küpsetab, keedab hoidistab. Tema vürtsmoose ja muid maiusi on ikka kolleegidele 

sünnipäevadel maitsmiseks toodud. Viivi rassib aiamaal – nii Haljalas kui Kasispea 

suvekodus. Ta lemmikuteks on tulbid, gladioolid ja hortensiad. Oma hortensia on 

Viivi istutanud igale pereliikmele. Praegu on Viivi aktiivne pensionär, jätkab 

Lahemaa Rahwamuusikute juhtimist, juhendab kolme koori, on ringijuht. 

Uurimistöö on kollektiivne töö, millesse andsid oma panuse kolleegid ja kooli 

vilistlased kas suuliste või kirjalike mälestuste näol, samuti saadi teavet kahest 
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varem valminud uurimistööst Lahemaa ansambli kohta. Lisa andsid ajaleheartiklid, 

internetiallikad ning vestlus Viivi Voorandiga. Killud kogus kokku ning vormistas 

uurimistööks Viivi kolleeg Haljala koolist Külli Heinla. 

Viivi Voorandi muusikaalane tegevus väärib jäädvustamist Haljala kooli ajaloo jaoks. 
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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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