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2022. aastal toimus juba kuues ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonkurss, seekord Eesti 
Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonna, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ja Viru Instituudi 
koostöös. Toetasid Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. 

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja 
esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise 
järjepidevus maakonna haridusasutustes, samuti tihendada koostööd kahe maakonna vahel. 
Kokku esitati konkursile 35 tööd (sh 3 projektidega seotud) 14 Virumaa koolist. Osalevate koolide 
arv on küll mõne võrra väiksem eelmistest aastatest, suurem langus oli gümnaasiumide õpilaste osas 
(2022.a 15 tööd, 2021.a aga 23 tööd). Ka väikestest maakoolidest, kus varem on olnud aktiivne kodu-
uurimine, on laekunud vähem töid või ei laekunudki enam töid. 

Rõõmu on sellest, et ikka on perekonna, kooli ja kodukoha ajalooga seotud töid, kuid juurde on 
tulnud uusi teemasid - tervise, õhu kvaliteedi, naiste riietuse, koolitee kaardistamise, distantsõppe 
mõju, kuldmedalistide edasise saatuse, raamatu koostamise või lavastusega ja muusikaga seotud 
teemad. Kahjuks ei olnud sel aastal ühtegi filmi, milles on olnud senini tublid just Ida-Viru koolid. 
Samas oli kaks tööd virtuaalmänguga (Narva ja Väike-Maarja). Ootasime ka raamatukogudeaasta 
puhul töid nende kohta, kahjuks ei olnud neid peale raamatu koostamise (Kunda) ja raamatu 
teekonna (Narva keeltelütseum) töö. 

Meeldivaks üllatuseks olid seekord uurimistööd kolhoosi likvideerimisest, vabaühendusest Kadrina 
kirjandusklubi, tervisespordist, kooliteest, raamatu koostamisest, setu rahvamuusikust ja Tamsalu 
tervishoiuasutuse lugu.  

Konverentsile ei kutsutud esinema sel aastal kõiki, vaid valiti välja uudse või huvitava teemaga töid. 
Kahjuks ei saanud osaleda mitmed tublid noored, sest nad on peale gümnaasiumi lõpetamist juba 
oma õpinguid jätkamas ülikoolides. 

Instituut ei määra võitjaid, s.o I; II või III koha väärilisi, vaid tõstab esile teemat, lähenemisviisi, 
analüüsimise oskust, materjalide kasutust  ja olulisust Virumaale või oma kodukohale. 

Loodame, et kodu-uurimine ei jää ainult üksikute entusiastidest õpetajate hobiks. 

Järjepidevalt on esitanud oma õpilaste töid Külli Heinla Haljala koolist, Evelin Tiiter Kadrina 
keskkoolist, Maie Nõmmik Tamsalu gümnaasiumist ja Kristi Põdra Väike-Maarja gümnaasiumist. 
Mitmel aastal on osalenud ka Kohtla-Järve Maleva põhikool, Maidla ja Illuka kool, Narva 
keeltelütseum ja Lasila põhikool. Rohkesti esitati sel aastal töid Tapa gümnaasiumist ja Kunda 
ühisgümnaasiumist,  ka kolm tööd Rakvere eragümnaasiumist.   

Õpilaste tööde esitlustega saab tutvuda instituudi kodulehel. Käesolev kogumik annab ülevaate 
kõikide tööde kokkuvõtetest, aitab jäädvustada esitatud töid. Tööd säilitatakse Virumaa 
muuseumides. 

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

Loodame, et jätkub tahet ja jaksu ka järgmisteks konkurssideks.  

Ootame töid järgmisele seitsmendale ühiskonkursile 2023. aastal. 

 

Marge Lepik 

Viru Instituudi projektijuht 
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1.  

MITTETULUNDUSÜHING KADRINA KIRJANDUSKLUBI 

Autor: Susanna Piigli /Kadrina Keskkool/ Juhendaja: Evelin Tiiter 

Käesolevas uurimistöös „Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi” võetakse vaatluse 

alla kirjandusklubi asutamine Kadrinas alates 2009. aastast kuni tänapäevani ning 

antakse ka lühike ülevaade ajaperioodist klubi asutamise eel.  

Autor valis teema põhjusel, et üks MTÜ Kadrina Kirjandusklubi asutajaliikmetest, Ene 

Heide, on autori vanaema, kes on ka Kadrina valla raamatukogu direktor. Uurimuse autor 

Susanna Piigli on vanaemaga koos osalenud paljudel nii raamatukogu kui ka 

kirjandusklubi tegevustes. Kuna MTÜ Kadrina Kirjandusklubi tegevus väärib 

üleskirjutamist, otsustas autor nii dokumentide kui ka MTÜ liikmete mälestuse põhjal 

aastate jooksul tehtu üles kirjutada.  

Eelpool öeldut arvesse võttes saigi käesoleva uurimistöö eesmärgiks koguda kokku 

erinevad allikad ja mälestused MTÜ Kadrina Kirjandusklubi kohta ning need 

süstematiseerida.  

Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 1) anda lühiülevaade 

mittetulundusühingute osast ühiskonnas; 2) koostada intervjuu küsimused ja viia need 

läbi kirjandusklubi liikmetega; 3) intervjuude ja kirjandusklubi kirjalike allikate põhjal 

koostada ülevaade Kadrina Kirjandusklubi ajaloost kuni tänapäevani.  

Uurimistöö meetoditeks olid töö erinevate dokumentide ja fotodega, intervjuuküsimuste 

koostamine ning intervjuude läbiviimine.  

Käesoleva uurimistöö koostamisel koguti kokku erinevad allikad ja mälestused MTÜ 

Kadrina Kirjandusklubi kohta. Käesolev uurimistööst sai kirjandusklubi arhiivi 

mälestuste talletaja. Töö annab ülevaate mittetulundusühingute olemusest ning MTÜ 

Kadrina Kirjandusklubi ajaloost alates algusaastatest kuni tänaseni.  

Uurimistöö tulemusena selgus, et mittetulundusühingute loomine on hea võimalus 

pakkuda kogukonnale erinevaid kultuurielamusi ja koolitusi. MTÜ Kadrina 

Kirjandusklubi tegutseb oma põhikirja alusel ning nad pakuvad vaba aja veetmise 

võimalusi erinevatele sihtgruppidele ning väärtustavad kultuuri ja kultuuritraditsioonide 

säilitamist.  
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Uurimistöö võiks huvi pakkuda kõigile, kes on huvitatud MTÜ Kadrina Kirjandusklubi 

tööst ja tegemistest. Kirjandusklubi töötajad peavad tööd oluliseks, sest see jääb nende 

arhiivi oluliseks.  
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2.  

ENERGIA KOLHOOSI LIKVIDEERIMISEL TEKKINUD ETTEVÕTTED 

JA NENDE EDASINE SAATUS  

Autor:  Eliise Nurgamaa /Kadrina Keskkool/ Juhendajad: Harry Laiv ja Anne Nurgamaa 

23. ajalooalaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele 

„Aja märgid – inimene, aeg, koht” rahaline auhind, SVM  auhind. 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtted, mis tekkisid Energia 

kolhoosi likvideerimisel, samuti ettevõtted, mis on tekkinud hiljem endise kolhoosi 

maadele ja nende edaspidine saatus. Lisaks sellele oli töö eesmärgiks talletada 

kohalikku ajalugu.  

Selleks, et eesmärki saavutada, pidin leidma üles endises Energia kolhoosis elanud 

inimesed, et neid intervjueerida. Lisaks sellele pidin töötama läbi kõik võimalikud 

Energia kolhoosi käsitlevad trükised.  

Minu töö annab ülevaate Energia kolhoosi ajaloost kuni tänapäevani, mis hõlmab ka 

talude taastamist ja Energia kolhoosi tervikvarade baasil tekkinud ettevõtteid. Antud 

teema on minu jaoks oluline, kuna käsitlen töös enda kodupaika.  

Uurimistulemustest selgus, et reformi käigus tekkisid talud, millest osad on tänaseks 

likvideerunud (näiteks Lembit Ellamaa Hiiemäe talu ja Peeter Vodja Kakutalu), mõnede 

talude asemele on tänapäevaks tekkinud ka uusi põllumajandusega tegelevaid 

ettevõtteid (Mihklirahva talu, kus asub tänapäeval Taavi Kasemets FIE). Paljud 

talunikud hakkasid talu pidamise kõrvalt tegelema lisaettevõtlusega või tegutsetakse 

FIEna teistest ettevõtetes (Möldre talus tegeleb Agrimet OÜ). Osa taludest läksid üle 

teistele omanikele, kes alustasid seal uute ettevõtetega (Jüri Aaveri Konetec OÜ). 

Mõned talud lõpetasid põllumajandusega tegelemise ja tegeletakse tänapäeval ainult 

ettevõtlusega (Peeter Moisto Rometu talu). Osa talusid on siiski jäänud tänaseni 

tegelema põllumajandusega (Janec Tamme Aru talu). Reformi käigus tekkisid Energia 

kolhoosi tervikvarade baasil ka ettevõtted, millest osad on tänaseks likvideerunud 

(näiteks Mätliku talu), mõne ettevõtte asemele on tänaseks loodud uued ettevõtted 

(Karitsa töökoja asemel NorthWest Representative OÜ). Mõni ettevõte on vahetanud 

nime (OÜ Larnaca Trade on tänapäeval Tammiku trepid ja põrandad OÜ). On ka 

ettevõtteid, mis tegutsevad tänapäevani (Lepna Ehitus OÜ). Lisaks sellele on endise 

Energia kolhoosi maadele tulnud tegutsema ka uued ettevõtted (Leovandar grupp OÜ). 
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 Lõpetuseks saan öelda, et töö eesmärk saavutati ning talude ja firmade tekkelood said 

üles kirjutatud, kuid mitte täielikult.  

Töö tegemise käigus avastasin, et endise Energia kolhoosi kohta on trükiseid ja 

arhiivimaterjali väga minimaalselt, seega pidin leidma inimesed, kellelt rohkem 

informatsiooni saaks. Kahjuks on Energia kolhoosi lõpust möödas juba 29 aastat, 

mistõttu inimeste mälestused ei pruugi olla täielikult tõesed. Lisaks sellele ei olnud 

mitmed inimesed ka valmis oma mälestusi jagama. Töö valmimisel ei olnud mul 

gümnaasiumi õpilasena võimalik näha ka osasid arhiivis olevaid Energia kolhoosi 

toimikuid, näiteks Energia Hoiu- ja Laenuühistu toimik.  

 Seetõttu käesolev töö ei pruugi olla täielikult tõene, sest see põhineb inimeste 

mälestustel.  

Tööd hindavad ka endise Energia kolhoosi elanikud sest ka nende kodukoha ajalugu 

talletati.  

Kõik töös kasutatud intervjuud on jäädvustatud eraldi dokumenti, mida on soovi korral 

võimalus ka lugeda. 
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3.  

TÕNIS JA JOHANNES PÕDRA – KOMMUNISMIOHVRID  

Autor: Robin Põdra /Väike-Maarja Gümnaasium/ Juhendaja: Kristi Põdra 

23. ajalooalaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele „Aja märgid – 

inimene, aeg, koht” gümnaasiumiastme II koht; Rahvusarhiivi eripreemia ja Eesti Mälu 

Instituudi eripreemia. 

Oma esivanemate mälestuste talletamine pole oluline tegevus mitte ainult mulle enda 

juurte tunnetamiseks, vaid ka nende endi jaoks. Vanavanemad on tänulikud, et nende 

mälestuste vastu tuntakse huvi. Neil on ka lootus, et tänapäevases infoühiskonnas on 

võimalik rohkem vastuseid saada nii iseenda kui ka nende esivanemate saatuse kohta.  

Minu uurimistöö käsitleb minu  isapoolse vanavanavanaisa Tõnis Põdra ja vanavanaisa 

Johannes Põdra elusaatust. Mõlemad olid kommunistide ohvrid. Tõnis kaotas oma elu 

Palermo massimõrvas 30. detsembril 1918.  Tema poeg Johannes suri 26. augustil 1951. 

aastal Novo-Ivanovka vangilaagris. 

Minu töö sai alguse vanaonu Vello albumis olevatest Palermo massimõrva fotodest. 

Jutuajamisel vanaisa Helmuthi ja Velloga ilmnes, et nad teavad oma isapoolse vanaisa 

Tõnise ja Palermos toimunu kohta väga vähe. Leidsime ühiselt, et teema on huvitav ja 

vajaks põhjalikumat uurimist. Lisaks andsid Helmuth ja Vello mulle üle ka oma isa 

Johannese 17 Siberi vangilaagrist saadetud kirja palvega, et uuriksin välja ka nende isa 

surma asjaolud. Kuna mõlemad teemad on pere jaoks olulised, siis otsustasingi tegeleda 

korraga kahe teemaga: nii Tõnise kui ka Johannese saatuse uurimisega. Mind ajendas 

seda tegema ka asjaolu, et minu vanaisa ja vanaonu on juba eakad inimesed ning nende 

soovide täitmisega ja  mälestuste talletamisega  tuleb kiirustada. 

Miks Tõnis Palermosse hukkamisele viidi ja millised olid tema viimased elupäevad, seda 

saan ma paraku vaid oletada 1936. aastal ilmunud Arved Palgi mälestuskogumiku põhjal. 

Tõenäoliselt hakkas Tõnis  1918. aasta jõulude paiku Virumaal võimu haaranud 

kommunistide korraldustele vastu. Seetõttu möödusid tema viimased elupäevad 

ebainimlikes tingimustes Rakvere vanglas.  Tõnis lasti maha Palermos esimesel 

hukkamisel 30. detsembril 1918. aastal.  

Kommunistide poolt tapetud inimeste ühishauad kaevati lahti 17. ja  18. jaanuaril 1919. 

Toimunu dokumenteeriti võimalikult täpselt, tehti ka fotosid. 

Tõnise lagunevat laipa tuvastasid Tõnise lapsed ja tema noorem õde Sophie. Tõnise õde 

korraldas matused Viru-Nigula kalmistul. Sõmeru valla kohus määras alaealiste laste 
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palvel eestkostjaks isa sõbra, Gustav Upsi. Kuna Tõnise matused toimusid enne, kui 

kohus otsuse tegi, siis matusekulud kattis Tõnise õde.  

Tõnise poeg Johannes elas pärast isa surma edasi oma isakodus Uhtnas 1938. aastani. 

Ta tegeles põllutööga. Poliitiliselt aktiivne polnud. Aastatel 1925 kuni 1927 käis Eesti 

kaitseväes ning hiljem oli ta Kaitseliidu liige. Naise võttis ta 1931. aastal. Tema ja 

Therese kooselust sündis 4 last. 1938. aastal ostis Johannes pangalaenude abil kaks 

kõrvuti olevat talu Sämi külas. Paraku ei jätkunud tal raha talu enda nimele 

registreerimiseks. Ilmselt päästis see hiljem Johannese  pere  küüditamistest. 

Kuna Johannese talu asus vaid kilomeetri kaugusel Narva maanteest, siis II maailmasõja 

ajal puutus pere kokku nii punaväelaste, sakslaste kui  ka metsavendadega. Enamasti 

suhtuti venelastesse tõrjuvalt, kuna neil oli vägivallatsejate ja varaste maine. 

Sakslastesse suhtuti paremini, kuna loodeti, et nad aitavad taastada Eesti omariikluse 

ning nad käitusid hästi.  Ilmselt seetõttu liitus Johannes koos sõpradega 1941. aasta 

sügisel Omakaitsega. Organisatsioonis oli ta kuni 1942. aasta kevadeni.  

Ta käis mõnel korral kodukandi metsa alla tulistatud lennukeid üle kontrollimas.  

Inimeste arreteerimisi ja tapmisi Johannese hinge peal polnud.  

Pere jaoks oli kõige ärevam 1944. aasta. Talvel elas Johannese pere juures paar nädalat 

11 Saksa sõdurit, kelle ülesandeks oli tagada Sämi silla kaitse. Sakslastest on perele 

jäänud ainult positiivsed mälestused. Septembris 1944 tulid venelased tagasi. Lastele 

on meelde jäänud nende tulek suure pommitamisega. Ühel korral nad isegi põgenesid 

kodust.  

1945. aasta alguses andsid kaks kodukandi meest võimudele üles Johannese ja tema 

kaks sõpra. Nad toimetati vanglasse nr 5. Johannes arreteeriti kahtlustatuna 

riigireetmises ning võitluses Nõukogude võimu vastu. Eeluurimise all olles Johannese 

tervis halvenes ning ta määrati arsti poolt kergemale tööle.  Kinnine kohtuistung Põdra 

ja tema kaaslaste süüasjus toimus Rakvere vanglas 24. augustil 1945. aastal.  

Mehed mõisteti süüdi §58-1a ja §58-11 alusel. Johannesele määrati karistuseks 

sunnitöölaagris 15+5 aastat koos vara konfiskeerimisega. Karistust kandis ta Novo-

Ivanovka vangilaagris.  

Johannese eluolu kohta Siberis saab infot ainult tema kirjade kaudu. Esimestel aastatel 

puudus tal igasugune side perega.  Õnneks koduste pakid jõudsid temani.  

Oma elust rääkis ta üsna napilt. Pisut rääkis ta oma tööst ja tervisest. Küll andis ta 

põhjaliku ülevaate saadud kirjadest ja pakkidest.  



 
13 

Johannes pidas Siberis meeles oma lähedasi.  Ta saatis neile isegi kuivatatud lilli ja 

isetehtud kaarte. Säilinud on 2 kaarti 1950. aastast. Just see aasta oli terve pere jaoks 

raske aasta. Kui siiani oli  Johannes Eestisse tagasi jõudmise suhtes lootusrikas, siis 

nüüd ta polnud enam kindel, kuna tervis halvenes. Hoobi andis ka see, et tööõnnetuse  

tõttu  suri tema õde Leida-Emilie.  

Johannes viibis oma viimase eluaasta haigemajas. Aprillis 1951 oli tal närvihalvatus. 

Viimast kirja kodustele suutis ta vaid dikteerida.  

Johannes suri 17. augustil 1951. aastal. Surma põhjuseks märgiti seljaaju turse. Ilmselt 

maeti ta haigla kõrval olevasse nimetusse hauda. Perele teatas selles kirja teel 

Johannese sõber. 

Johannese lapsed ei tunnetanud, et neid oleks taga kiusatud. Pigem neid aidati ja toetati. 

Kuigi perel oli sisemiselt tõrjuv hoiak kommunistide suhtes terve Nõukogude aeg, ei 

näidanud nad seda välja, sest nii oli elu kergem.  

Tõnis Põdral on nimeline hauaplats Viru-Nigula kalmistul ja Palermos 

mälestusmonument. Johannes Põdral pole nimelist hauda. Teda saab mälestada 

kommunismiohvrite memoriaali juures Tallinnas. Seal on tema nimi Juhannes Põdra. See 

nimekuju esines tema venekeelsetes dokumentides. 

Töö koostamine oli keeruline, aga põnev protsess. Ma olen väga rahul sellega, et mul oli 

võimalus uurida oma vanavanaisa KGB toimikut. See oli kõige raskem töö. Kuna materjal 

oli suures osas venekeelne, siis ma vajasin selle mõistmiseks abi. Ma tean, et kogu 

toimikus kajastuv info ei pruugi olla seal päris tõene, aga mingeid oletusi ma sealt siiski 

sain. 

Valminud uurimusel on minu pere jaoks väga suur väärtus. Minu vanaisa ja vanaonu on 

sellega juba tutvunud ning nad on tänulikud, et nad said aimu, mis nende vanaisa ja 

isaga juhtus. 
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4.  

NIKOLAI JALLAI – MINU UHKE HÄÄLEGA SETO VANAVANAISA  

Autor: Marili Kiisk /Väike-Maarja Gümnaasium/ Juhendaja: Kristi Põdra 

Setu Instituudi õpilas- ja üliõpilastööde preemiavõistlusel gümnaasiumi lõputööde 

konkursi võitja. 

Selleks, et mõista paremini enda identiteeti, tuleb teada oma juuri. Olen sündinud 2003. 

aastal Tallinnas ja üles kasvanud Lääne-Virumaal. Ma tunnetan end mitte ainult 

virulasena, vaid ka setona.  

Uurimistöö „Nikolai Jallai – minu uhke häälega seto vanavanaisa” annab ülevaate minu 

emapoolse vanavanaisa eluteest. Fookuses on tema panus seto kultuuri. Uurimistöö 

käigus kogusin kokku teda tundnud inimeste mälestused, korrastasin oma perekonna 

arhiivi ning rikastasin seda uute fotode ning isegi heli- ja videokaadritega.  

Minu vanavanaisa elutee kirja panemine oli pisut keeruline, aga huvitav protsess. Nikolai 

otsustas 1997. aastal pärast abikaasa surma oma dokumendid ära peita ja hävitada. 

Õnneks mälestusi kaotada ei saa. Perekonnaliikmetest jagasid mälestuskilde minu ema 

Kaire Kiisk, tema õde Siiri Jallai, minu vanavanemad Kalju ja Milvi Jallai ning minu 

vanatädi Aino Ahven ja tema tütar Maarika Ahven. Töös kasutasin Nikolai Jallai suulisi 

mälestusi oma kooliajast, mille pani 1993. aastal kirja Siiri Jallai. Kuna töö eesmärgiks 

oli koguda mälestusi Nikolaist, siis intervjueerisin ka pereväliseid isikuid. Talletatud said 

Eevi Liinamäe, Anni Lahe, Aare Hõrna ja Vassiljev Lillepuu suulised mälestused minu 

vanavanaisast. Lisaks teostasin infopäringuid Eesti Rahva Muuseumi, Eesti 

Kirjandusmuuseumi ja Eesti Rahvusringhäälingu arhiividest. 

Minu vanavanaisa Nikolai Jallai (20.11.1921 – 07.12.1998) oli terve oma elu seotud 

Setomaaga. Talle oli väga kallis tema sünnitalu Jalaja ja pärast naise võtmist Raua talu. 

Raua talu on hetkel minu jaoks oluline, kuna seal elavad minu emapoolsed 

vanavanemad.  

Juba lapsepõlves oli Nikolai äärmiselt hakkaja poiss. Tema ema oli esimene, kes märkas 

poja musikaalsust. Kuna Nikolai oli püsimatu loomuga, siis lootis ema teda Tailova 

kirikukoori laulma saates rohkem ohjata. Sealt kujunes ka Nikolai sügavam suhe 

kirikuga. Haridust oli Nikolail kuus klassi: ta alustas Veretinas ja lõpetas Obinitsa koolis. 

Koolides hinnati tema lauluhäält ja liikumisoskust. Paraku jäi Nikolai haridustee pooleli 

tema isa haigestumise tõttu. Ta võttis pere vanima pojana talupidamise üle juba 13–

aastasena. Töötada seitse aastat Jalaja talus pooleteramehena oli talle füüsiliselt raske 
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koorem. Lõõgastust leidis ta külapidudest, kuhu teda aegajalt ka laulma ja sõnaosava 

mehena üritust juhtima kutsuti.  

Hingerahu pakkus aga Nikolaile Tailova kirik. Ta teenis korraliku kirikus käijana ja 

koorilauljana välja pastori usalduse ning ta saadeti 17–aastasena Petseri vaimulikku 

seminari õppima diakoniks. Paraku jäi ka see teekond pooleli, kuna talupidamise kõrvalt 

oli tal raske koolis käia. Siiski sai Nikolai Tailova kiriku teenistusse pastori abilisena 

vastavat haridust omamata. Ta aitas teenistusi läbi viia ja käis kodudest surnuid 

kombekohaselt ära saatmas. Nikolai oli Tailovas üks esimesi, kes muidu venekeelsetel 

jumalateenistustel kohalikele ka eestikeelseid laule ja palveid edastas. Tema 

esinemised olid väga oodatud: tal oli võimas hääl ja sõnumid mõtestatud. Pärast Vene 

piiri sulgemist läks ta üle Obinitsa kiriku hingekirja. 

Kuigi Nikolai oli jumalakartlik mees, tegi ta ka krutskeid. Värvikamad jäid noorpõlve aega 

enne abiellumist. Üks uudis ilmus isegi ajalehes Teataja 1937. aastal, mis kirjeldas, 

kuidas üks seto raha peale kihla vedades Petseris kärbseid täis paberi ära sõi.  

Nikolai oli meenutajate sõnul põhimõttekindel mees. II maailmasõja ajal peitis Nikolai 

end metsa, kuna ta ei tahtnud minna teenima ei Vene ega ka Saksa sõjaväkke. Ta ei 

pidanud õigeks võõraste riikide sõjategevuses osalemist. Lõpuks õnnestus Nikolail 

saada paberid, mis vabastasid ta sõjaväest. Mis paberitega tegu oli, pole teada.  

Nikolai oli julge, hea tantsuoskuse ja lauluhäälega mees. Nende omadustega lõi ta oma 

vennalt pruudi üle. Ta abiellus Maria Rauaga 1947. aastal. Nad elasid koos Maria 

sünnitalus 50 aastat. Nende perre sündis neli last: Aino, Aleks, Senny ja Kalju. Lapsed 

elasid kodutalus kuni omandasid Obinitsas põhihariduse. Isa õhutas neid edasi õppima 

minema, et neil elu kergem oleks. 

Kuni kolhooside loomiseni tegeles Nikolai Raua talus peamiselt põlluharimise ja 

loomakasvatusega. Nikolai oli setole omaselt väga hea kaupleja. Sarnaselt teiste 

külameestega käis temagi Vene turgudel oma talukaupa müümas. Ta oli suurepärane 

müügimees. Ta sai sealt korraliku lisateenistuse. See tekitas paraku kadedust ja laimu. 

Heideti ette, et Nikolai on kõrvale hoidnud sõjaväest, vähese haridusega ja pealekauba 

seto. Tegelikult oli põhjus ka selles, et Nikolai suutis oma elu korraldada nii, et kasvatas 

Nõukogude võimu ühismajandite ajal oma talus isiklikke loomi edasi. Loomade, eriti 

hobuste eest hoolitsemine oli tema kirg. Tööst ühismajandis ei pääsenud temagi. Kui 

1949. aastal loodi Eesti NSVsse kolhoosid, siis suunati Nikolai tööle farmi Rahu Eest. 

Aastatel 1958 – 1961 oli ta Kalevipoja kolhoosi esimees. Aastal 1962 korraldati Obinitsa 

kolhoos ümber sovhoosiks, kus Nikolai oli ametis kuni pensionile jäämiseni 1981. aastal 
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põllutöölise ja karjakuna. Oma elu jooksul pälvis ta tehtud töö eest mitmeid auhindu ja 

-diplomeid, mis pole kahjuks säilinud. 

Ka pensionipõlves jätkas Nikolai võimaluste piires Raua talu arendamist. Oluline oli 

Venemaa turule talu- ja metsatoodangu müüki viimine. Temaga koos tegutses tema 

kõige noorem poeg Kalju oma perega, kes samuti Raua tallu elama jäi. 

Nikolai oli oma seto juurte üle uhke. Ta ei salanud oma kultuurilist kuuluvust maha isegi 

siis, kui olid keerulisemad ajad. Setoks olemine oli tema jaoks loomupärane – ta käis ka 

Nõukogude ajal korralikult kirikus, luges palveid südamest ning pidas setode tähtpäevi. 

Eriti hinnati teda aga hääle ja sõnaseadmise oskuse pärast. Need tulid temast vabalt, 

pingutamata. 

Setode kultuuris on olulised nende leelopäevad, mida on peetud alates 1977. aastast iga 

kolme aasta järel enamjaolt Värskas. Kindlad andmed on Nikolai osalemise kohta III – 

VII leelopäevani. Enamjaolt esines ta Uusvada meeste leelokooriga. Aegajalt toetas 

Nikolai oma häälega ka Helbi ja Meremäe leelonaisi. Osava sõnaseadjana juhatas ta 

sageli laule sisse. Mul õnnestus perekonna fonoteeki salvestada kaheksa lugu. Kõige 

armsam on minu jaoks vendade Jallaide poolt kuulsaks lauldud lugu „Istõ ilma veere 

päällä”. 

Tegelikult tundsid setode vastu juba varasemalt huvi rahvafolkloori uurijaid. Nikolai 

andis neile meelsasti oma teadmisi edasi. Lindistused ja üleskirjutised on osaliselt 

arhiividest leitavad. Üks esimesi jäädvustatud esinemisi leidis aset 1959. aastal Helbi 

külas, kus filmiti üles seto pulm. Nikolai täitis seal peigmehe rolli. Kahjuks film pole 

säilinud, kuid minu perearhiivis on sellest pilte.  

Aktiivsem seto kultuuriga tegelemine jääbki Nikolai pensioniaega, kuna just 1970. 

aastate lõpul 1980. aastate algul tekkis laialdasem huvi setode vastu. Nikolail oli mitmeid 

esinemisi leelokooridega. 1990. aastatel hakati neid ka väljaspool Setomaad 

kontsertlavadele kutsuma. Näiteks aastal 1990 kutsuti Meremäe meeskoor Soome 

Tuglase Seltsi mardilaadale esinema. Sellele järgnes 1994. aastal kontsertreis Soome, 

mille käigus leelotati Helsinkis, Koopios ja Lapenrandas. Nikolail oli isegi kõrges eas 

võimas hääl ja oskus sõnu seada. Nendel reisidel ei tutvustatud mitte ainult seto leelot, 

vaid seto kultuuri tervikuna.  

Uurimistöö raames korrastasin perekondlikke fotoalbumeid. Mul õnnestus oma 

perekonna fotokogu täiendada 13 uue fotoga. Pildid olid pereliikmete ja Nikolai sõprade 

vahel laiali pillutatud. Väga suure töö Nikolai mälestuste talletamiseks on teinud tema 

tütre Aino abikaasa Raul Ahven, kes äia ja Raua talu meelsasti fotografeeris. Ühe uue 
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pildi leidsin raamatust „Setomaa“. Tuttavaid pilte märkasin raamatus „20 aastaka Seto 

kuningriike”. 

Osava sõnaseadjana kohtus ta elu jooksul mitmete folkloristidega. Enamasti on 

lindistatud tema leelot, aga tunti huvi ka tema usuliste mõtete vastu. Nikolai oli 

praktikuna kursis setode usumaailmaga. Tema mõtted on talletatud trükisesse „Palve, 

vanapatt ja pihlakas: Setomaa 1994. a. kogumisretke tulemused”.  

Minu jaoks on kõige suurem õnnestumine videolugude leidmine. Leidsin kaheksa 

videolugu. Kodust videoteeki täiendasin ERR arhiivi talletatud saatelõikudega, mis 

kajastavad 1983., 1986. ja 1989. aasta setode leelopäevi. Boonusena suutsin leida ka 

oma ema Kaire Kiisa leelotamise 1991. aasta saates „Mano tulli maaselitsa”. Lähiajal 

lisandub sinna loodetavasti ka minu vanavanaisa viimane üles astumine. 1996. aastal 

mängiti Ingrid Rüütli ja Anni Lahe eestvedamisel maha üks ehtne seto pulm, mis ka üles 

filmiti. Film jäi küll lõplikult kokku monteerimata, kuid kõik filmikaadrid on talletatud 

Eesti Kirjandusmuuseumis.  

Minu tööl on eelkõige emotsionaalne tähendus minu perekonnale. Nikolai Jallai suri 77–

aastasena. Ta jättis järgnevatele põlvedele edasi armastuse seto kultuuri vastu. See on 

säilinud ka minus – tema lapselapselapses. Tema hing elab edasi mälestustes, fotodes, 

filmides ja helifailides.  

Töö koostamine andis mulle juurde mitmeid eluks vajalikke kogemusi: töötasin 

iseseisvalt erinevate andmebaasidega, viisin läbi intervjuusid ja teostasin infopäringuid. 

Kindlasti paranes minu kirjalik eneseväljenduse- ja analüüsisoskus. Õppisin koostama 

nõuetekohast korrektset dokumenti, mis sisaldab viiteid ja jooniseid. 

  



 
18 

5.  

TERVISHOIUST TAMSALUS 20. SAJANDIL  

Autor: SandraTinnuri /Tamsalu Gümnaasium/ Juhendaja: Maie Nõmmik 

Uurimistöö käigus selgus, et enne haigla asutamist oli Tamsalus alates 1925. aastast 

esimeseks jaoskonnaarstiks doktor V. Tiltin, kes elas ja võttis patsiente vastu Meritsate 

majas. Tema oli Tamsalu esimene jaoskonnaarst. Enne dr. Tiltini tööleasumist käis 

rahvas arstiabi saamas Amblas, Järva-Jaanis ja Väike-Maarjas. Salaja käis koduvisiite 

tegemas Tapa raudteearst. Tuli välja, et haigla asutati Tamsalusse alles 1944. aastal. 

Esimene haigla juhataja oli V. Tiltini järel Tamsallu arstiks suunatud Jaan Riiv, kellest 

hiljem sai Tartu Ülikooli professor ja tuntud südamearst.  

Algselt viiekohaline haigla asus samuti Meritsa majas. Voodikohtade ja töötajate arv 

haiglas kasvas vastavalt Tamsalu tööstusettevõtete arenemisele ja elanike arvu 

suurenemisele. Haiglas oli ahiküte. Ruumid olid suhteliselt väiksed. 

Transpordivahendiks oli algul hobune, hiljem oli haiglal ka oma auto. Koduvisiite tegid 

arstid palju rohkem kui praegu.  

Arstid jt medtöötajad vahetusid tihti – sageli olid nad Tamsalus vaid oma kohustusliku 

suunamisaja – kolm aastat. 1960.-1970. aastatel oli eriti raske seepärast, et igal aastal 

tabas kohalikke inimesi kõhutüüfuse laine. Lisaks kollatõbi jm haigused. Huvitav on see, 

et pikemat aega töötasid Tamsalu haiglas inimesed, kes juba haigla asutamise järel 

tööle tulid: Leonora Vasilenko, Linda Lepikson, ämmaemand Jelizaveta Kallonen, velsker 

Renate Abel jt. 

Lisaks haiglale said inimesed arstiabi ettevõtetes, Vajangul jm loodud velskripunktides. 

on jagatud maa- ja alevipiirkonda teenindavaks ning Tamsalu lähistele tekkisid haiglale 

alluvaid velskripunkte. 1960. aastatest olid haiglas tööl juba ka hambaarst ja lastearst. 

Kollektiiv oli sõbralik ja kokkuhoidev. Peale haigla sulgemist 1977. aastal said inimesed 

abi samas majas tööd jätkanud ambulatooriumist, hiljem tervisekeskuse perearstidelt. 

Haiglale oli suureks toeks samuti Meritsa majas aastatel 1924-1998 asunud Tamsalu 

apteek. Esimeseks apteekriks oli seal Mihkel Õunmann, kes juhatas apteeki aastatel 

1924-1940, 1941-1951.  

Tamsalu haigla ja apteek on kohalike elanike jaoks olnud elulise tähtsusega 

tervishoiuasutused. Inimesed said vajaduse korral kvaliteetset arstiabi kodu lähedalt 

kiiresti. Uurimisküsimused said vastuse. Tänan R. Abelit, R. Liivakut ja A.-L. Normanni, 

kellega tehtud intervjuud andsid tööks vajalikku huvitavat materjali. 
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6.  

KROMAATILISE KANDLE ORKESTRI SOTTO VOCE AJALUGU  

Autor: Paula Linde /Vinni-Pajusti Gümnaasium/ Juhendaja: Maie Nõmmik 

Uurimistöö eesmärgiks oli koguda ja läbi uurida materjal kromaatilise kandle orkestri 

Sotto Voce kohta ning tulemused kirja panna. Ülevaade Eesti ainsa kandleorkestri 

tegevusest seni puudus. Tausta loomiseks antud teemale on uuritud ja lühidalt 

iseloomustatud kandle ajalugu Eestis, kandle liike ja pisut täpsemalt kromaatilist 

kannelt.  

Materjali kogumiseks viidi läbi intervjuu Sotto Voce dirigentide Ruth Kuhi, Ann Kase, 

Heidi Ööveli ja Pille Bergmanniga. Grupiintervjuu toimus 27. juulil 2021. aastal Kose-

Uuemõisal. Huvitavat lisamaterjali leidus Sotto Voce kodulehel ja foorumis.  

Üks raskemaid ja aeganõudvamaid töid oli intervjuu helisalvestise ümberkirjutamine ja 

foorumist leitud repertuaari korrastamine.  

Kandleorkester Sotto Voce eelkäijaks võib lugeda G. Otsa nimelise Tallinna 

Muusikakooli vilistlastest koosnenud kandleansamblit Kukulind. Selle loojaks ja hingeks 

oli kromaatilise kandle koolkonna ja professionaalse kandleõpetuse rajaja Eestis Els 

Roode. Els Roode oli ka Sotto Voce dirigendi ja mõtte algataja Ruth Kuhi õpetaja. 

Kandleorkester Sotto Voce asutati niisiis aastal 2001 Pille Bergmanni, Tiit Ermi ja Ruth 

Kuhi eestvedamisel. Orkestri loomise ajendiks oli soov pakkuda Eesti muusikakoolide 

kandleõpilastele ansamblimängu väljundit, sest ühes muusikakoolis ei ole piisavalt 

kandleõpilasi, et moodustada orkestrit või ansamblit.  

Esimesteks dirigentideks olid Ruth Kuhi, Hedi Viisma ja Evelin Lätt. Hetkel juhendavad 

peale Ruth Kuhi suurte rühma veel Ann Kase ja Laura Linnaks. Väikeste rühma juhendas 

pikka aega Pille Bergmann, nüüd juhendavad neid Heidi Öövel ja Gerda Pärnaku.  

Orkestrisse kutsub tavaliselt õpetaja oma kõige paremad kanneldajad, kes on võimelised 

ka iseseisvalt tööd tegema. Orkestri liikmed jagunevad nelja häälerühma: I kannel, II 

kannel, III kannel ja basskannel.  

Orkester tuleb kokku keskmiselt kolm korda aastas laagri vormis. Sotto Voce liikmetelt 

eeldatakse, et laagris mängimisele tulev noodimaterjal on omandatud juba varem. 

Laagrid 22 toimuvad erinevates paikades üle Eesti ja kestavad enamasti kolm või viis 

päeva. Laagris toimub kandlemängimisest ja harjutamisest vabal ajal elav seltsielu.  
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Orkestri repertuaaris on nii filmimuusikat, popmuusikat, rahvamuusikat kui ka 

klassikalist muusikat. Kavasse võetakse palasid, mida muusikakoolis tavaliselt ei 

mängita.  

Sotto Voce on salvestanud kaks plaati: „Sotto Voce“ ja „Sosinad“. Esimene plaat valmis 

2005. aastal ja teine plaat ilmus 2017. aastal.  

Kandleorkester Sotto Voce on andnud kontserte erinevates paikades üle Eesti, tavaliselt 

nendes asulates, kus laager toimub. On osaletud ka kandlefestivalil Leedus Šiauliais.  

Kandleorkester Sotto Voce on oma algse eesmärgi – pakkuda kandleõpilastele üle Eesti 

võimalust koos harjutada ja esitada erinevat liiki muusikat, täitnud. Sotto Voce oma 

dirigentide juhtimisel on tõestanud, et kromaatilise kandle orkester võib esitada 

rahvamuusika kõrval ka keerulisemat klassikalist, džäss-, filmi-, popmuusikat jm.  

Töö autor tänab Maie Nõmmikut mõistva suhtumise ja kiire tagasiside eest. 
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7.  

VINNI–PAJUSTI GÜMNAASIUMI KULDMEDALIGA LÕPETAJATE 

VALIKUD ELUKS JA KARJÄÄRIKS  

Autor: Gerda Väli /Vinni-Pajusti Gümnaasium/ Juhendaja: Siiri Seljama 

Vinni – Pajusti Gümnaasium on suhteliselt noor, kool sai valmis nõukogude aja lõpul. 

Tänaseks on kool tegutsenud 34 aastat. Ühelt poolt oli nõukogude aja lõpp kiirete 

muutuste aeg, samas sai koolikollektiiv piisavalt vabadust, et kujundada uut kooli just 

nii nagu paremaks pidasid.  

Mõned otsused, mis kooli kujundamisel tehti, on tulnud ümber vaadata, näiteks olid algul 

eraldi poiste ja tüdrukute klassid, nüüd enam mitte.  

Kooli alguses tulid koolimajja tööle väga head õpetajad, kellest endiselt töötab koolis 

Siiri Seljama, Rein Murs, Jaan Nõmmik, Katrin Pall ja Margarita Leok. Heade õpetajate 

saamisel mängis suurt rolli see, et pedagoogid said kahes uues elumajas endale 

korralikud korterid. 

 34 aasta jooksul on kujunenud Vinni – Pajusti Gümnaasiumist edukas maagümnaasium. 

Õpilased võtavad aktiivselt osa kooli, maakonna ja riigi tasandil läbiviidavatest 

konkurssidest, võistlustest ja olümpiaadidest. Lisaks pakub Vinni – Pajusti Gümnaasium 

õpilastele mitmeid erinevaid huviringe. Vinni – Pajusti Gümnaasiumi õpilased on tänu 

kvaliteetsele õppele saavutanud häid riigieksami tulemusi.  

Päevakorda on aga tekkinud teema gümnaasiumi osa sulgemisest, kuna igal aastal jääb 

gümnaasiumi klasside õpilaste arv väiksemaks ning lisaks avatakse 2022. aasta sügisel 

Rakveres Riigigümnaasium. Loodetavasti jätkatakse gümnaasiumi klassidega veel 

mitmeid aastaid.  

Käesolevas töös viidi läbi küsitlus, milles uuriti kuidas on kuldmedal mõjutanud 

lõpetajate karjääri ja elu. Küsitlusest selgus, et kuldmedal ei mõjuta karjääri ega elu. 

Selleks, et kujundada oma karjääri ning teha elus häid otsuseid pole vaja kuldmedalit, 

olulisemad on inimese isiksus ja tema oskused. Autori poolt püstitatud hüpoteesid 

kinnitust ei leidnud.  

Antud töö kirjutamine andis hea ülevaate Vinni – Pajusti Gümnaasiumist, samuti oskuse 

leida uurimistöö jaoks vajalikku infot peale raamatute ka muudest allikatest. Lisaks 

andis küsitluse läbiviimine intervjuuna juurde palju rohkem enesekindlust ja julgust 

suhelda võõraste inimestega.  
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8.  

MART OLVET – KOOLIJUHT MUUTUVAS AJAS  

Autorid: Grethe Sirkel ja Mari-Ly Vijar /Rakvere Eragümnaasium/ Juhendaja: Marge Lepik 

 

Peale pikki otsinguid said autorid teada, kes oli, kuidas elas ja millega tegeles Mart Olvet 

ning tema perekond. Selleks tuli neil läbi sirvida nii mitmeid raamatuid kui ka 

arhiividokumente. Siiski suutsid nad olemasolevaid allikaid nii palju mõista ja seoseid 

luua, et said lõpuks küllaltki selge pildi sellest, kes oli kooliõpetaja Mart Olvet.  

Autorid leidsid, et Mart Olvet oli ühiskonnas väga aktiivne, eriti just Rakvere hariduselus. 

Nad said teada, et peale õpetaja ning koolijuhi töö tegeles ta ka Loomakaitse Seltsis ja 

kuulus vähest aega Eesti Tööerakonda. Sarnaselt oma mehega oli abivalmis ka Hella 

Olvet, kes osales Rakvere Lastekaitse Ühingu töös. Natuke õppisid autorid M. Olvetit 

tundma ka tööväliselt. Tema iseloomu aitasid neil mõista endiste õpilaste, kolleegide ja 

tuttavate mälestused. Neid lugedes leidsid autorid, et Mart Olvet oli vaikne, hea 

huumoriga, omaette hoidev, aga ka karm ja nõudlik.  

Mart Olveti poegade kohta õppisid autorid, et nad mõlemad olid eestimeelsed ning 

teenisid sõjaväes. Nad said teada, et vanem poeg Heiti Olvet oli väga tunnustatud 

fotograaf. Noorema poja Ants Olveti kohta aga seda, et ta pidi Punaarmee eest pidevalt 

põgenema ja ennast peitma. Lisaks said nad teada ka, et A. Olveti poolne suguvõsa 

jätkub Austraalias. 

Töö käigus said autorid uusi teadmisi ka üldisemalt ajaloo kohta. Samuti aitas allikate 

uurimine neil aru saada, milline õhkkond erinevatel aegadel Eestis valitses ning millised 

olid inimeste mured sõjaga seoses. Nad said ülevaate sellest, milline oli koolikord ja -

haridus.  

See töö on eelkõige kasulik Rakvere Eragümnaasiumile, kuna autorid on kogunud 

sellesse infot nii Mart Olveti kui tema pere kohta, aga ka üldisest koolikorraldusest. See 

on kindlasti abiks ka teistele, kes soovivad samu teemasid edasi uurida. Hiljuti võtsid 

Mart Olveti sugulased Ameerikast ühendust Rakvere Eragümnaasiumi juhtkonnaga ja 

tänu sellele on võimalik Olvetit veel täpsemalt uurida. 

Tööd tehes õppisid autorid erinevaid allikaid analüüsima ja infot leidma neile seni 

tundmata kohtadest: arhiiv, erinevad andmebaasid veebis. Kindlasti sai neile selgemaks, 

kuidas käib viitamine. Autorid mõistsid kui tähtsad on aja planeerimine ja koostöö. Nad 

said harjutada ka õigekirja ja lausemoodustust. 
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9.  

TÖÖSTUSE 12 AJALUGU  

Autor: Kelly Sinijärv ja Kaisa Maidla /Rakvere Eragümnaasium/ Juhendaja: Maris Marko 

 

Uurimistöö “Tööstuse 12 ajalugu” eesmärk oli uurida Rakveres, Tööstuse 12 asuva 

hoone ajalugu. Töö keskendub hoone ajaloole alates hoone rajamisest kuni 1991. 

aastani.  

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade hoone uurimise metoodikast ja erinevatest 

uurimisviisidest. 

Materjali saadi raamatutest, internetis ja Rakvere arhiivist. Käidi ka SAs Virumaa 

Muuseumis, kus õpetati, kuidas kasutada Digar keskkonda ja Eesti muuseumide 

veebiväravat. Kohaloo tundides saadi teada veebikeskkonnast nimega Ajapaik, kus 

leidub palju pilte vanematest aegadest. Keeruline oli hankida pilte selle kohta, milline 

nägi välja Tööstuse 12 (endise Barbaruse) tänava koolimaja erinevatel aastatel. 

Töö põhiosa annab ülevaate Tööstuse 12 hoone saamise eelloost, hoone rajamisest ning 

hoone ehitamise võtmeisikutest. Töös on loetletud, millised ruumid olid majas avamise 

hetkel. 

Samuti tutvustatakse majas tegutsenud erinevaid koole ja nende juhte. Töö annab 

ülevaate koolist enne II maailmasõda ja sõja ajal ning sellest, millised olid sõja mõjud  

hoonele. Samuti kirjeldatakse koole Tööstuse 12 hoones peale II maailmasõda ning 

antakse lühiülevaate majast praeguses omandis.  

Uurimistöö koostajad teevad ettepaneku koostada kooli arhiiv. Antud uurimistöö 

keskendus töö varasemale ajaloole. Töö edasi arendamiseks tuleks  Tööstuse 12 hoonet 

põhjalikumalt uurida alates 1991. aastast. 

  



 
24 

10.  

RAKVERE KOOLID 

Autorid: Liisi Loomets ja Catlin Aas /Rakvere Eragümnaasium/  

Juhendajad: Mart Kand ja Janne Jõeots 

 

Töö eesmärk saavutati, kasutades raamatuid ja internetti, materjalidest oli lihtne aru 

saada ning raamatute tekstid on usaldusväärsed. Uurimistöö on jaotatud kuueks 

peatükiks ja seitsmeteistkümneks alapeatükiks, mis kirjeldavad Rakvere koolide 

ajalugu.  

Uurimistöö autorid õppisid, millal loodi erinevad Rakvere koolid, kes neid juhatas, millal 

vahetati koolide nimed, kuidas toimus õppetöö ja millistest traditsioonidest peetakse 

tänapäevani kinni. Saadi teada, et koolide õppetööd olid häiritud sõjategevusest ning 

koolihooned olid sõjaväelaste käes. 

 Aja jooksul on muutunud see, et koolid enam nii tihti nimesid ei vaheta. Arusaamatuks 

jäi, miks vahepeal nimesid vahetati, kui selleks ei tundunud põhjust olevat.  

Uurimistöö kirjutamine oli autorite jaoks keeruline ning aeganõudev, kuid materjalide 

otsimine oli huvitav ning õpiti palju uut Rakvere koolide kohta. 
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11.  

1900-1969. AASTATE LÄÄNE-EUROOPA NAISTE RIIETUSE MÕJU 

TÄNAPÄEVA NAISTE IGAPÄEVA RIIETUSELE  

Autor: Laura Jürjo /Tapa Gümnaasium/ Juhendaja: Piret Võlli 

Minu uurimistöö teema on 1900-1969. aastate Lääne Euroopa naiste riietuse mõju 

tänapäeva naiste igapäeva riietusele. Valisin selle teema, sest mind huvitas juba 

varasemast ajast vanaaegne mood ning see, kuidas tol ajal riietuti. Teema aktuaalsus 

põhineb sellel, et mood ja riietus on alati läbi aegade aktuaalne teema. Töö probleem 

seisneb selles, et on teada, et nimetatud periood on mõjutanud tänapäeva naiste 

igapäevariietust, kuid minule teadaolevalt ei ole uuritud, kuivõrd tänapäeva naisterahvad 

sooviksid kanda 1900-1969 perioodi riietust. Töö eesmärk on välja selgitada kuivõrd 

kannaks tänapäevane naisterahvas eelnimetatud ajaperioodi riietust. Minu uurimistöö 

sisaldab kolme uurimisküsimust:  

1. Kui palju naisterahvad teavad 1900-1969. aastate moest?  

2. Kuivõrd sooviksid naisterahvad eelnimetatud ajaperioodi riietust kanda?  

3. Milline on tänapäevase naisterahva igapäevane riietumis valik?  

Uurimistöö on kombinatsioon kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest. Töös uurisin Tapa 

Gümnaasiumi naisterahvastest õpilaste, kes olid vähemalt 11 aastat vanad, ja 

koolitöötajate igapäevaseid riietumiseelistusi, huvi 1900-1969. aastate riietuse 

kandmise vastu ja varasemaid teadmisi 1900- 1969. aastate riietusest. Andmete 

kogumise eesmärgil viisin läbi ankeetküsitluse. Töös koosneb teooriast, uurimuslikust 

osast ja arutelust. Töös kasutasin uurimuse läbiviimiseks 3 allikat paberraamatu kujul. 

Esimese uurimisküsimuse eesmärk oli teada saada, millised on õpilaste ja koolitöötajate 

teadmised 1900-1969. aastate riietusest. Siinkohal sain teada, et enamuste õpilaste 

teadmised eelnimetatud ajaperioodi riietuse kohta, on vähesed või puuduvad, mis läks 

kokku ka mu algse eeldusega. Koolitöötajate puhul sain teada, et nende teadmised 

ajaperioodist 1900-1969 on laialdasemad, mis samuti kattus minu algsete eeldustega. 

Teise uurimisküsimuse eesmärk oli teada saada, kuivõrd sooviksid õpilased ja 

koolitöötajad kanda riietust ajaperioodist 1900-1969. Siin saab teha järelduse, et huvi 

1900-1969. ajaperioodi riietuse vastu on olemas ning selle ajastu riietust soovitaks 

teatud määral kanda. See lõppjäreldus ei ole selline nagu oli mu algne eeldus, sest ma 

eeldasin, et huvi selle aja riietuse osas on väga väike. Viimase uurimisküsimuse eesmärk 

oli teada saada, milline on õpilaste ja koolitöötajate igapäevane riietumis valik. Sain 
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teada, et enamus naisterahvastest kannavad igapäevaselt ainult pükse. Vähem levinud 

on kleidi/seeliku kandmine. Koolitöötajate seas on see tavalisem, kui õpilaste seas. Ka 

need tulemused haakusid minu algsete eeldustega, kuna koolipildis kannavad pükse 

enam just õpilased ja koolitöötajad kannavad kleite/seelikuid igapäevasemalt 
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12. 

TEKSTIILI JA RÕIVA TAASKASUTAMINE KUNDA 

ÜHISGÜMNAASIUMI 1. JA 7.-12. KLASSIDE ÕPILASTE NÄITEL 

Autorid: Alisa Bikejev ja Karolin Krjukov /Kunda Ühisgümnaasium/  

Juhendaja: Anne-Liisi Laaneste 

 

Tekstiilitööstus on üks maailma suurimaid saastajaid ja tervist kahjustav tööstus, mis 

kasutab ära inimressursse arengumaades ning mille mõju kliimamuutustele on äärmiselt 

suur. Seetõttu on oluline luua teadlikust tavainimeste hulgas, et nad oleksid teadlikud 

tekstiilitööstuse mõjudest keskkonnale.  

Uurimistöös selgus, et hüpotees, 1. klassi õpilastel puuduvad põhiteadmised 

taaskasutamisest, ei pidanud paika sest õpilased oskasid koostööd tehes vastata 

autorite esitatud küsimustele. Hüpotees, et Kunda Ühisgümnaasiumi 7.-12. klasside 

õpilastel puudub piisavalt teadmisi tekstiili ja rõiva taaskasutamisest pidas paika, sest 

vähesed õpilased teavad enda arvates taaskasutamisest palju ning suurem osa õpilasi 

on selles valdkonnas vähem teadlikud. Teine hüpotees Kunda Ühisgümnaasiumi 7.-12. 

klasside õpilaste kohta, et nendel puudub piisavalt teadmisi teadlike otsuste 

tegemiseks, võib pidada tõeseks, sest suurem osa õpilasi ostavad oma riideid 

kiirmoepoodidest ning väiksem osa taaskasutus poodidest. 

 Autorid on suurelt osalt rahul oma uurimistööga, kuid nende arvates oleksid nad võinud 

1. klassi õpilastega rohkem taaskasutusest rääkida ning nad oleksid võinud uurida ka 

taaskasutuspoodide külastamise sageduse kohta, see oleks andnud parema ülevaate, 

kas vastanud ostlevad seal korrapäraselt või irregulaarselt. 
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13.  

DISTANTSÕPPE MÕJU KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI 6.-12. 

KLASSIDE ÕPILASTE NÄITEL  

Autor: Isabell Reskov /Kunda Ühisgümnaasium/Juhendaja: Tiina Vanatoa 

Uurimistöö eesmärk oli anda ülevaade distantsõppest ja selle mõjust Kunda 

Ühisgümnaasiumi 6.-12. klassi õpilastele. Küsitleti Kunda Ühisgümnaasiumi 6.-12. 

klassi õpilasi, küsimustikule vastas 84 õpilast. Uurimismeetodina kasutati 

ankeetküsitlust. Küsitleti ka Kunda ÜG sotsiaalpedagoogi, meie kooli distantsõppe 

perioodide ülevaate andis direktor Kristi Aron.  

Püstitatud hüpotees, et õpilased eelistavad kontaktõpet distantsõppele ei leidnud 

kinnitust. Üle poolte vastanutest (52 protsenti) eelistas distantsõpet ja 48 protsenti 

kontaktõpet. Sellist tulemust võis mõjutada ka asjaolu, et Kunda ÜG-s pakuti kiiresti 

tuge õpilastele, kes distantsõppega hätta jäid, ja kutsuti nad kooli individuaalsele 

osalisele kontaktõppele. Kontaktõppe eelistena nähti sõpradega suhtlemist, 

õppematerjalidest paremat arusaamist ja tagasisidet, distantsõppe puhul võimalust oma 

aega planeerida ja õppida endale sobivas tempos.  

Distantsõppe ajal said õpilased kõige rohkem tuge vanematelt, õpetajatelt ning 

sõpradelt. Kolm kõige raskemaks peetud õppeainet matemaatika, ajalugu ja geograafia 

olid rasked ka kontaktõppe ajal ning sellest järeldub, et distantsõpe ei mõjutanud 

oluliselt õppeainete keerukust.  

Õpilaste stressitase ja õppetööks kuluv aeg võrreldes kontaktõppega distantsõppe ajal 

vastuste põhjal umbes kolmandikul tõusis, kolmandikul jäi samaks ja kolmandikul 

langes. Seega oli toimetulek distantsõppega väga individuaalne. Sotsiaalpedagoogi 

kogemusel mõjutas distantsõppe periood õpilaste und ja tekkisid depressiooni tunnused 

ning õpilaste elukvaliteet halvenes. Osa õpilasi oli pidevas vaimses stressis. 

Distantsõppe ajal muutusid tema sõnul ka suhted keerulisteks.  

Kuna vastustest selgus, et õpilased eelistavad distantsõpet kontaktõppele eelkõige 

seetõttu, et saavad oma aega planeerida ja õppida endale sobivas tempos, võiks neid 

võimalusi pakkuda tulevikus rohkem ka tavaõppes. Distantsõpe näitas, et iseseisev 

õppimine vajab suurt vastutustunnet ja enese juhtimise oskust, mida peab õpilastes 

pidevalt arendama. Õpilased hindasid arvuti käsitsemise oskuse paranemist 

distantsõppe ajal, see oskus on tänapäeval elementaarne.  
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Uurimusest selgus, et distantsõpe kui uudne õppevorm ei ole õpilastele vastuvõetamatu. 

Vanemate, õpetajate ja kaasõpilaste toel saab enamik õpilastest sellega hakkama. 
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14. 

ÕPPEPÄEVAD KUNDA LASTEAIA KIISUDE RÜHMAS  

Autorid: Rety Eespere ja Triini Tomson /Kunda Ühisgümnaasium/ 

Juhendaja: Ülle Juuse-Tumak 

 

Praktilise töö käigus viisiid töö autorid läbi neli õppepäeva, mis kõik olid seotud prügi 

sorteerimise, jäätmete taaskasutamise ning laste loovuse arendamisega. Töö autorid 

seadsid tööle kolm eesmärki, mis nad soovisid õppepäevade lõpuks tehtud saada. Üheks 

eesmärgiks oli anda panus prügi vähendamisele Kunda linnas ja see ka esimese 

õppepäeva lõpuks teostatud sai. Töö autorite eesmärk selgitada juba lasteaias käivatele 

lastele, miks on prügi maha viskamine keskkonnale halb ja mis sellega kaasneb sai 

samuti täidetud ning selgus, et Kiisude rühm oli sellel teemal üsna teadlik. Töö autorid 

edastasid läbi toredate tegevuste lastele palju olulist ja huvitavat ning see pani punkti 

ka nende kolmanda eesmärgi täitmisele.  

Hüpotees, et Kunda lasteaed Kellukese Kiisude rühm ei ole keskkonnateadlik ei saanud 

kinnitust. Tööd läbi viies selgus, et nende rühm on väga teadlik sellistel teemadel nagu 

seda on prügisorteerimine ning jäätmete taaskasutamine.  

Praktilist tööd tehes õppisid töö autorid aega paremini planeerima ning kogesid, et 

lastega töötades peab olema kannatust, sest neil võtavad asjad kauem aega kui õpilastel 

või täiskasvanutel. Töö autorid said juurde oskusi lastega suhtlemiseks ning nendega 

koostöö tegemiseks.  

Töö autorid said samuti juurde uusi keskkonnaalaseid teadmisi. Töö autorid tänavad 

Kunda lasteaed Kellukese Kiisude rühma ning nende õpetajaid vastutulelikkuse ning 

meeldiva koostöö eest. 

 

  



 
31 

15.  

ÕHU KVALITEEDI UURIMINE KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI 

KLASSIRUUMIDES  
Autor: Anna Skvortsova /Kunda Ühisgümnaasium/ 

Juhendaja: Anne-Liisi Laaneste; Kaasjuhendaja: Ekaterina Skvortsova 

 

Sisekliima on üks oluline tegur meie kõikide tervise jaoks ja on oluline tagada ruumis 

sobilik sisekliima, et see ei kahjustaks ruumis viibivate inimeste tervist. Enne uurimuse 

tegemist oletasin, et Kunda Ühisgümnaasiumi õhu kvaliteet vastab normidele, kuid 

varem püstitatud hüpotees ei vastanud tõele. Läbi viidud uurimuses selgus, et Kunda 

Ühisgümnaasiumi õhu kvaliteet ei vasta täielikult kõikidele ettenähtud määrustele. 

Temperatuuri ja niiskuse poolest näitasid kõik uuritavad klassiruumid head tulemust, 

kuid selgus, et CO2 sisaldus on liialt kõrge ja ei vasta ettenähtud määrustele. 

Kokkuvõttes vastas täielikult kõikidele määrustele ainult üks klassiruum viiest 

uuritavast, mis ei ole rahuldav tulemus.  

Töö autor arvab, et saadud uurimistulemuste suurimaks põhjuseks on ventilatsiooni 

puudus klassiruumides, mis tagaks klassiruumides sobiliku sisekliima nii õpilastele kui 

ka õpetajatele. Uurimisaegset olukorda saaks parandada pideva klassiruumi 

tuulutamisega nii tundide, kui ka vahetundide ajal, klassiruumi ukse avatuna hoidmine 

ning vahetunnis klassiruumi õpilastevabana hoidmine. 

 Saadud tulemusi ei tohiks kindlasti tähelepanuta jätta, sest ruumide sisekliimast oleneb 

nii õpilaste kui ka õpetajate tervis. Tulevikus peaks kindlasti pöörama rohkem 

tähelepanu kooli sisekliimale ja ka leidma sobiva lahenduse sisekliima parendamiseks. 
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7.-9. klassi õpilaste tööd 
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1.  

VIITNA KÜLA ELU- JA TÖÖKESKKONNA HEAD JA VEAD  

Autor: Tähti Pallon /Kadrina Keskkool/ Juhendaja: Siret Pung 

Inimeste elus on olulisel kohal tema kodukant ning ümbritsev keskkond ehk miljöö. See 

mõjutab meie elukvaliteeti ning valikute tegemist. Inimeste heaolu sõltub suuresti teda 

ümbritsevast keskkonnast. Eestimaa rahvastikust umbes 70% elab linnas ning 30% maal. 

Otsustasin valida uurimiseks maapiirkonna ja küla, kui elukeskkonna, seda mulle 

tuttavas piirkonnas.  

Minu uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada Viitna küla kui elu- ja töökeskkonna 

positiivsed ja parendust vajavad valdkonnad. Selleks jaotasin küla neljaks 

vaatluspiirkonnaks. Jaotamisel arvestasin nende alade eripäradega:  

1. Viitna Puhkekeskus ja selle ümbrus  

2. Viitna küla keskus (kõrts, elumajad, bussipeatus, kauplus)  

3. Viitna Pikkjärve puhkeala ja selle ümbrus (Kadrina suund), loodusrada 

 4. Viitna elamurajoon (Palmse suund). 

 Vaatlusi teostasin kahel perioodil, novembris 2020 ja juulis 2021 kasutades vaatluslehte 

„Elukeskkonna head ja vead“. Selgus, et kõige kõrgemate tulemustega alad on Viitna 

Puhkekeskus ja selle ümbrus ning Viitna Pikkjärve puhkeala ja loodusrada. Teine 

paremate tulemustega ala on Viitna elamurajoon, kõige vähem punkte sai Viitna küla 

keskus. Novembri 2020 keskmiste tulemuste poolest kõige kõrgema miljööväärtusega 

on Viitna Pikkjärve piirkond ning juuli 2021 tulemuste poolest Viitna Puhkekeskus ja 

selle ümbrus. Võrreldes uuritavate valdkondade tulemusi on kõige tugevama mõjuga 5-

palli skaalas inimeste tegevus – keskmine 4,8; järgnevad loodushelid 3,9 ja õhu kvaliteet 

3,9 ning lõhnad 3,9; heakord 3,0; transport 3,0; järgnevad haljastus 2,9; hoonestus ja 

planeering 2,8; elustik 2,5; prügi 2,0; mürafoon - 0,9.  

Et teada saada kohalike inimeste arvamust elu- ja töökeskkonnast Viitnal ning 

miljööväärtustest koostasin küsitluse „Viitna küla elukeskkonna head ja vead“. Viitna 

üldist heakorda hindas 65% vastajatest heaks. Küsitletutest vastas 35%, et elukohana 

meeldib neile Viitna „väga“ ja 35%, et meeldib „hästi“, 20% valisid variandi „rahuldavalt“. 

Populaarne on Viitna loodusrada. Vastajatest 30% kasutavad Viitna maastikukaitseala 

loodusrada ühe aasta jooksul rohkem kui kord kuus ning 33% vastajatest on viibinud 

loodusrajal puhkamise ning 29 taastumise pärast, 20% spordi või matkamise eesmärgil, 
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17% looduse tundma õppimise ning 11% hobi (näiteks fotograafia) eesmärgil, 19% 

muudel põhjustel. Selgus, et parendust vajavavad Viitna kergliiklusteede talihoolduse 

korraldused, „liiklusjärelvalve“, samuti tõhusam kontroll maastikukaitsealal, 

matkaradadel korraldatavad heakorratööd, soovitakse rohkem prügikaste, järvede äärde 

istumiskohti, tõhusamat bussigraafikute koostamist, bussiliiklust ka RMK loodusradade 

juurde ning Tallinnasse ja Palmsesse. Samuti sooviti paremini toimivat kauplust, kust 

saaks esmatarbekaupa ja värsket toidukraami.  

Küsitluse kokkuvõtteks võib väita, et inimestele meeldib Viitna kui elu- ja töökeskkond, 

eelkõige loodusliku ning rahuliku keskkonna tõttu; esile toodi loodust, järvede lummust, 

metsa, matkaradasid, puhast õhku, töökoha lähedust ja meeldivust, tuttavat kogukonda, 

vaikust, „kodutunnet“ ja et Viitna on Lahemaa rahvuspargi „väravaks“. Kõige enam häirib 

inimesi inimtekkeline müra, puudulik ligipääs esmatarbe kaupadele ja (ühis)transpordi 

võrgustik.  

Selleks, et Viitna küla turisminduse kohta rohkem teada saada, intervjueerisin Viitna 

Puhkekeskuse omanikku Pärtel Soidlat. Sain teada, et ettevõte on tegutsenud 23 aastat, 

reklaamimiseks kasutavad nad peamiselt internetipõhist allikat, puhkekeskuse aastase 

külastuse keskmiseks on 108 külastust. Ettevõte töötab kasumlikult ning ettevõttel on 

tulevikuks edasisi arenguplaane.  

Sain uurimust tehes rohkem teadmisi meid ümbritsevast elukeskkonnast, 

miljööväärtustest ning turismindusest. Uurimistöö materjal annab oma panuse Viitna 

küla koduloo jäädvustamisse ning annab infot kohalikele inimestele oma kodukoha 

kohta. Samuti inimestele, kes osalesid ise küsitluses ning sooviks tutvuda küsitluse 

andmetega. Sellest uurimistööst lähtudes saaks tulevikus uurida nii Viitna küla 

vaatluspiirkondi edasi kui ka inimeste arvamust oma kodukoha kohta ning neid tulemusi 

omavahel võrrelda, et saada teada toimunud muutustest. Põhjalikumat uurimust väärib 

ka Viitna maastikukaitseala loodusrada oma mitmekesisuse ja unikaalsuse poolest. 
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2.  
HENN ALTMÄE-LUGUPEETUD ÕPETAJA JA KOOLIJUHT  

Autor: Riiko Altmäe /Haljala Kool/ Juhendajad: Andres Truman ja Külli Heinla 

Henn Altmäe - hinnatud ja lugupeetud õpetaja ning koolijuht töötas Lääne-Virumaa 

hariduspõllul peaaegu viiskümmend aastat. Uurimistöö eesmärk oli uurida Henn Altmäe 

elukäiku võimalikult täpselt ja põhjalikult.  

Kasutatud informatsioon on saadud erinevatest raamatutest, mis kajastavad Vaeküla 

kooli ning Haljala kooli ajalugu. Mälestused on saadud endistelt kolleegidelt, õpilastelt, 

vilistlastelt ja lähedastelt inimestelt. Töö autori arvates on teatmeteostest kogu materjal, 

mis puudutab Henn Altmäe elu ja tegevust ning haakub uuritava teemaga, kõik kirja 

pandud ja uurimuses kajastatud. Kindlasti saaks laiendada töö seda osa, kuhu on 

kogutud erinevate inimeste mälestused. Autori palvele vastasid vilistlased ka 

Facebookis, kus jagatud mälestuskillud on lühikesed, kuid kõik oluline on töös kokku 

võetud. Milline oli Henn Altmäe pere ringis, sellest jutustavad poeg Priit Altmäe 

põhjalikud mälestused. Autorina arvan, et eesmärk sai saavutatud. Infot ja materjali 

saaks kindlasti alati juurde otsida ja küsida.  

Uurimistöö on jagatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis kirjeldatakse lähedamalt 

Henn Altmäe lapsepõlve ja koolielu. Henn elas kogu oma lapsepõlve Mõisavälja külas 

Vahepõllu talus, mis asub 3-4 km kaugusel Haljalast. Hennu ema oli taluperenaine, 

hiljem kolhosi põllutööline ja postiljon. Tema isa oli sadulsepp ning hiljem ka Eesti 

Telefoni välisliinide ehitaja. Oma kooliteed alustas Henn Võle algkoolis, kus ta õppis 3 

aastat (1946-1949). Seal õppis ta kirjutama nii eesti keeles kui ka vene keeles ning 

joonistama pilte. 1. septembril 1949. aastal õppis Henn juba Haljala Mittetäielikus 

Keskkoolis, kus õppis ta 4 aastat (1949-1953). Eredamalt on Hennul meeles Haljala kooli 

kohta, kuidas neil polnud ühtegi väljasõitu ega teatris käiku. Puudus koolilõuna. Hennul 

olid koolis põhiainete hinded viied, aga oskusained neljad. Laulmine oli tal 2. ja 3. klassis 

isegi rahuldav. Haljala kooli lõpetab ta 1953. aastal viite ning kahe neljaga. Järgmiseks 

suundus ta Rakvere Pedagoogilisse kooli, kus ta õppis 5 aastat (1953- 1957). Põhjuseks, 

miks ta just sinna kooli läks, oli see, et seal sai stipendiumi. Teistes koolides pidi 

maksma õppemaksu. Seal pälvis ta ka mitu diplomit oma tublide õpitulemuste ja muude 

tegevuste eest. Rakverest edasi suundus ta Tallinna Pedagoogilisse Instituuti. Kuna viis 

paremat said võimaluse ka edasi õppima minna, siis Hennul oli suur võimalus minna 
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õppima välismaale kuid tal hakkas oma emast kahju ning otsustas minna edasi õppima 

Tallinna.  

Teises peatükis kirjeldatakse Henn Altmäe elu koolis õpetaja ja direktorina. Tema 

esimeseks töökohaks oli Vaeküla Internaatkool, kus ta oli õpetaja alates 1962. aastast 

kuni 1986. aastani. 1971. aastast oli ta Vaeküla koolis lisaks õpetaja ametile ka 

õppealajuhataja. Tema kolleegid 36 hindasid väga tema tunniplaani koostamise oskust. 

Õpetajana oli ta tol ajal samuti edukas, tema õpilased osalesid hästi aineolümpiaadidel. 

Peale 25 aastat Vaeküla koolis läks Henn Altmäe tööle Haljala Keskkooli, kus tuli kohe 

rinda pista uue koolimaja ehitamisega seotud muredega. Ta oli Haljala kooli direktor 13 

aastat ja ülejäänud aastad töötas ta õpetajana.  

Teises peatükis on kirjas ka vilistlaste ja kolleegide mälestused. Mälestusi on küsitud ja 

saadud nii suuliselt kui ka küsitlusest. Küsitluse viisin läbi facebookis Haljala Vilistlaste 

grupis.  

Kolmandas peatükis kirjeldatakse Henn Altmäe elu pereliikmena ja natuke ka tema 

hobisid. Isana oli Hennu jaoks tähtis, et tema poegadel oleks töökust ja töökasvatust. 

Ta pidas väga oluliseks ka haridust ja just eriti haritust. Kui oli vaja, siis ta alati aitas 

teisi, eriti mis puudutas hariduse poolt. Henn ei riielnud, aga oli karm ja asjad tehti 

selgeks rahulikumal moel. Henn ei näidanud tavaliselt oma tundeid ning ei kurtnud 

teistele, vähemalt ei paistnud see silma. Sõbrad tema ümber olid talle väga tähtsad. Ta 

hoolis oma sõpradest ja kolleegidest väga. Selles peatükis meenutas teda tema poeg 

Priit Altmäe ja autor, lapselaps Riiko Altmäe.  

Tööd tehes õppisin, kuidas vormistada arvutis kodu-uurimuslikku uurimistööd. Kindlasti 

õppisin, kuidas töödelda teksti ning kust ja kuidas infot otsida ja leida. Sain palju uusi 

teadmisi nii Henn Altmäest endast kui ka teda ümbritsenud inimestest. Tööl on minu 

arvates päris suur tähtsus, kindlasti on see töö väga oluline Henn Altmäe perele ja 

lähedastele. Kindlasti pakub töö huvi vilistlastele ja Henn Altmäe kolleegidele. On väga 

oluline, et teeneka koolimehe tegevus on jäädvustatud Haljala kooli ajaloo jaoks. Töö 

väärtust tõstab asjaolu, et kui ma praegu ei oleks seda tööd teinud, siis ei oleks teinud 

seda keegi lähiaastate jooksul. Võimalik, et keegi ei oleks seda kunagi teinud. 
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3.  

LASILA KOOLI TAASAVAMINE JA KOOLIELU AASTATEL 1986-1993 

Autor: Mariete Nurk /Lasila Põhikool/ Juhendaja: Eve Kangur 

Lasila mõisakool on minu kodulähedane väike ja armas kool. Kuna õpin Lasila Põhikoolis 

esimesest klassist alates ning käisin enne kooli ka Lasila lasteaias, siis sellest tulenevalt 

tekkis huvi oma kooli ajaloo vastu. Uurimistöö teemaks kujunes „Lasila kooli 

taasavamine ja koolielu aastatel 1986-1993”. Olen uhke, et õpin just selles koolis, millel 

on nii pikk ja huvitav ajalugu. 

Uurimistöö jaoks seatud eesmärgid said täidetud, püstitatud uurimisküsimustele leidsin 

vastused. Sain teadmisi Lasila kooli ajaloost, taasavamisest, sellele eelnenud ajast ning 

koolielust taasavamise järel. Vanim teave Lasila koolist pärineb 1787. aastast, täpsemad 

andmed koolist on aga 1843. aastast. 1922. aastal sai kool enda käsutusse Lasila 

mõisahoone. 1973. aastal kool suleti ja mõisahoone uueks peremeheks sai Energia 

kolhoos. 1986. aasta 1. septembril taasavati Lasila külas Lasila Algkool. Lasila Algkooli 

asus juhtima Malle Mager, koolijuhataja kohusetäitjana tuli 1989. aasta algusest 

ametisse Veera Tiidenberg. Õpilaste arv aasta-aastalt kasvas, mõisahoones planeeriti 

ruume juurde. Alates 1989/90. õppeaastast kasvas Lasila Algkool 6-klassiliseks. 1990. 

aasta sügisest kooli nimi muutus Lasila Lasteaed Algkooliks. Koolil kujunesid aastatega 

omad traditsioonid ning peeti erinevaid üritusi. Õpilased said osaleda erinevates 

ringitundides. Aastatel 1986-1993 lõpetas Lasila kooli 3 lendu.  

Kõige huvitavamaks osaks uurimistöö koostamisel oli minu jaoks Lasila kooli arhiivist ja 

vanadest digitaalsetest ajalehtedest vajalike andmete otsimine. Leidsin palju huvitavaid 

fakte kooli ajaloost ja õpetajatest. Mulle meeldis koostada ja vormistada uurimistööd 

Google Drive keskkonnas. 

Raskeim osa uurimistöö koostamisel oli trükkida pikki arhiivitekste ning uurida 

õpilasraamatust teavet õpilaste kooli tulemise aasta ja klassi lõpetamise kohta. Seejärel 

tuli neid saadud arve liita ja lahutada, et teada saada konkreetse õppeaasta õpilaste 

arvu. Ajakirjanduses esitatud arvandmed ei klappinud alati õpilasraamatu omadega. See 

tegevus võttis palju aega. Erinevatest allikatest pärit teksti sidumine tervikuks oli midagi, 

milles vajasin suuresti juhendaja abi.  

Seda uurimistööd saaks minu ja töö juhendaja arvates jätkata, sest käesolev uurimistöö 

sisaldab infot ainult aastate 1986-1993 kohta. Edaspidi hakkas Lasila Lasteaed Algkool 

kasvama 9-klassiliseks. 
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4. 

VIIMANE OKUPATSIOONIEELNE KAITSELIIDU PEASTAABI ÜLEM 

KOLONEL AUGUST BALDER. ELU, TEGEVUS JA PEREKONNALUGU  

Autor: Saamuel Palu /Kadrina Keskkool/ Juhendaja: Jane Palu; Kaasjuhendaja: Evelin Tiiter 

23. ajalooalaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele „Aja märgid – 

inimene, aeg, koht” raamatupreemia, SVM kinkekaart. 

Uurimistöö teema valik oli tingitud soovist saada teada rohkem oma vaarisa vennast 

August Balderist, kelle sünnist täitus 2021. aasta 25. oktoobril 130 aastat. 10 aastat 

tagasi korraldas Kaitseliidu Peastaap August Balderist näituse “Kolonel August Balder 

120” ning näituse ettevalmistamisel kasutati ka mitmeid minu peres säilinud materjale.  

Töö eesmärgiks oli uurida August Balderi kohta nii palju kui võimalik ja kättesaadav ning 

seda materjali korrastada ja struktureerida.  

Töö koostamisel püüdsin leida vastuseid järgmistele küsimustele:  

 millisest perekonnast ja suguvõsast August Balder pärines;  

 milline oli tema iseloom ja suhtumine kaasinimestesse;  

 millistes koolides ja millal ta oma hariduse omandas ehk milline oli tema 

ettevalmistus kõrgemaks ohvitseriks saamiseks;  

 kus ta elas oma elu erinevatel perioodidel;  

 kus ta vene ja eesti sõjaväes täpsemalt teenis, sh millistes lahingutes ta osales 

ja milline oli tema juhtimis- ja lahingukogemus;  

 millal, kus ja kellena ta töötas;  

 milliseid tema kirjatöid on trükis avaldatud;  

 millised auastmed ja tunnustused ta omandas;  

 millistesse organisatsioonidesse ta kuulus;  

 kus, miks ja millal ta vangistati ning kus ta oma karistust kandis;  

 milline oli tema elu peale vangilaagrit.  

Eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgmised ülesanded: leida ja läbi töötada 

kõikvõimalikud arhiivmaterjalid, raamatud, perioodil 1925-1940 ilmunud ajakirja Kaitse 

Kodu! ja perioodil 1919-1940 ilmunud ajakirja Sõdur, digitaalsed andmebaasid, tutvuda 

kodus leiduvate August Balderiga seonduvate allikatega, küsitleda sugulasi ja tuttavaid, 

kes midagi võiksid teada August Balderi kohta ning kõike eelnevat analüüsida ja teha 

sellest kokkuvõte.  
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Uurimistööks vajaliku info saamiseks kasutasin järgmisi meetodeid:  

1) kirjandusallikate kasutamine (raamatud, ajakirjad, uurimistööd); 

2) valmisandmestike kasutamine (arhiivid, andmebaasid);  

3) andmete kogumine (intervjuud; visuaalsed materjalid - fotod; dokumendianalüüs - 

kirjad, autobiograafiad, päevikud, mälestused; internetist - artiklid).  

Uurimisküsimustele vastamiseks kasutasin mitmeid raamatuid, internetilehekülgi, 

perekonnas säilinud fotosid, dokumente, kirju jm materjale. Lisaks külastasin Tallinnas 

asuvat Rahvusarhiivi Madara uurimissaali, Tartus asuvat Nooruse tänava uurimissaali 

ning käisin Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis. Kasutasin ka 

mitmetes raamatukogudes, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis, Eesti 

Arhitektuurimuuseumi arhiivis, Tallinna Linnaarhiivis, Kaitseliidu Peastaabis, 

digiteeritud arhiiviallikate andmebaasis Saaga, digitaalarhiivis Digar jm leiduvaid 

materjale. Töö kirjutamisel kasutasin ka oma ema keskkooli ajal ehk 1997. a tehtud 

kodu-uurimistööd vaarisast Jüri Balderist, kes oli Augusti vanem vend.  

Uurimistöös on püütud anda võimalikult põhjalik ülevaade August Balderiga seonduvast 

ehk tema perekonnaloo, haridustee, elukohtade, töö jm kohta. Talle omistati 

sõjaväeliselt kõrge auaste- kolonel ja tõenäoliselt nägi ta ka vaeva, et selleni jõuda ning 

oli valmis ka oma elu ohverdama Eesti nimel. Ohvitseri sõjaväeline auaste sõltub 

tänapäeval tema hariduse tasemest, sõjaväelisest väljaõppest ja teenistuspraktikast. 

Tõenäoliselt kehtis sama ka okupatsioonieelsel ajal. August Balder lõpetas mitmed 

koolid nii Lääne-Virumaal, lisaks Tallinnas ning Petrogradis. Ta oli viimane 

okupatsioonieelne Kaitseliidu Peastaabi ülem. Ta kirjutas raamatuid, mitmeid artikleid, 

oli kaasautor ja koostaja mitmetel väljaannetel. Ta jõudis teha oma elu ajal palju ja see 

uurimistöö on pühendatud tema mälestusele.  

Uuringu käigus selgus, et August Balder oli õpihimuline ja haritud mees, kes end pidevalt 

täiendas ja püüdis ka oma töös täiuslikkuse poole. Kuigi ta oli kõrgem sõjaväelane ning 

oskas ilmselt hästi teisi juhtida ning end kehtestada, siis koduses elus ja pereringis tunti 

teda pigem heatahtliku, sõbraliku, lepliku ning armastusväärse inimesena, kes soovis 

teistele head ning kelle kohta ei oska keegi midagi halba rääkida. Uurimuse käigus 

selgus väga palju uut infot Augusti ning temaga seonduva kohta, lisaks täpsustus ja sai 

parandatud varem teadaolev info tema õdede ja suguvõsa kohta. 

August Balderi elu ja tegevus väärib kindlasti ka edasist jätkuvat uurimist ning 

materjalid, millega ainult pealiskaudselt tutvuti, põhjalikumat tõlkimist ning neisse 

süvenemist.  
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Juhan Liivi sõnadele toetudes, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Tundmata oma 

perekonna minevikku, ei oska me väärtustada oma esivanemate panust meie pere ja 

rahva tulevikku.  

Usun, et tänu käesolevale uurimistööle oskan ma rohkem väärtustada eelnevat, lisaks 

sain palju lisateavet aumärkide, auastmete, eesti ajaloo, perekonnaloo jm kohta. Usun, 

et minu uurimistööst on kasu ka järgnevatele põlvkondadele. Tulevikus plaanin jätkata 

seda uurimistööd, kindlasti tegelen ka perekonnaloo uurimisega. 
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5.  
SUGUPUU UURIMINE  

Autor: Roomet Dõba /Kunda Ühisgümnaasium/ Juhendaja: Maarika Veski 

Sugupuu uurimine osutus mulle väga oluliseks ja vahvaks – sain teada palju huvitavaid 

detaile oma vanavanemate  ja teiste lähisugulaste kohta. Teiste sugulaste jutte ning 

pilte kunagisest ajast kuulata ja vaadata oli väga huvitav ning need tekitasid minus veel 

enam huvi seda teemat uurida.  

Tänu loovtööle sain ma ka rääkida sugulastega, kellega ma varem ei ole üldse või olen 

vähe rääkinud. Sain teada ka sugupuu uurimise üldisest ajaloost, mis oli samuti huvitav. 

Õppisin kasutama ka Genit, mis oli lihtne, kuid ka lõbus ning võibolla võib kunagi midagi 

sarnast vaja minna. Kavatsen oma sugupuud Genis igal juhul edasi uurida. Mine tea, mis 

sugulussidemed võivad veel välja tulla. Oma sugupuu digitaalselt kaardistamine on minu 

pere jaoks väga oluline. 
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6. 

KOOLITEE KAARDISTAMINE LIIKLUSOHUTUSE SEISUKOHALT  

Autor: Helar Richard Ekštein /Illuka Kool/ Juhendaja: Emilia Landra 

 
Illustreeriv foto kaardirakenduses liiklusohutuse seisukohast kaardistatud kooliteest 

Oma loovtöös õppisin kasutama kaardi koostamise programmi ja sain infot, kuidas oma 

kooliteed päriselus ohutult läbida. Tänu loovtööle sain veel teada, mis vahe on 

ülekäigurajal ja ülekäigukohal ning õppisin vormistama Wordi dokumenti. 

Kaardirakendusega sain ma kaardistada oma koolitee ning see aitas mul mõelda oma 

igapäevasele liiklemisele ja koolitee ohutusele, aitas märgata ohte ning planeerida 

ohutumat kooliteed. 

Kuigi minu koolitee kulgeb enamjaolt mööda kergliiklusteed, on siiski vaja paljudes 

kohtades olla tähelepanelik! Sellegi poolest on suurem osa minu kooliteest tehtud 

kergliiklusteega turvalisemaks. Praegu ehitatakse minu kodu juurde uut kergliiklusteed, 

et jalakäijate ja jalgratturite liiklemist veelgi turvalisemaks muuta. Minu koolitee on 

üldiselt turvaline. 

Loovtööd sooritades, tulid ette probleemid, mistõttu ma oleksin pidanud terve praktilise 

töö uuesti tegema. Need probleemid said siiski lahendatud. 

Ma oleksin võinud kohe mõne spetsialistiga konsulteerida, kui tekkisid probleemid 

kaardirakenduse kasutamisega. 

Oma loovtöö tegemine oli põnev ja vaheldusrikas rutiinsele koolitööle. Tänan oma 

juhendajat, õpetaja Emilia Landrat tema abi ja toetuse, juhendamise eest. 
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7.  

BOOKCROSSING EHK RAAMATU TEEKOND  

Autor: Vladimir Panfiljonok /Narva Keeltelütseum/ Juhendaja: Svetlana Panfiljonok 

Kas teate, et kümme aastat tagasi ennustati tavalisele paberraamatule sootuks 

unustamist; paljud meist olid kindlad, et USB-mälupulgale või arvutimällu salvestatud 

elektroonilises formaadis raamatud asendavad tavalise raamatu, et raamatukogud 

suletakse kui ebavajalikud, aga ka raamatupoed, et raamatud jäävad tolmu koguma vaid 

kogujate koduraamatukogudesse või lihtsalt haruldaste asjatundja kätte. Kuid midagi 

sellest siiski ei juhtunud. Veelgi enam, tavalised trükitud raamatud mitte ainult ei 

kaotanud oma pinda, vaid said ka "teise elu". Raamatukogud mitte ainult ei ole suletud, 

vaid mõnel pool laienevad ning raamatud ei leba nüüd ainult raamatukogu hoidlates ja 

poeriiulitel ning ootavad oma lugejat, vaid ka ... reisivad. 

Sel õppeaastal kaitsesin edukalt oma loovtööd teemal "Bookcrossing ehk raamatu 

teekond". Selline nähtus nagu "bookcrossing" on üsna tuntud. See on omamoodi 

"raamatutsükkel", mille olemuseks on raamatu teekond läbi lugejate. Bookcrossing on 

raamatute vahetus. Igaüks võib endale meelepärase raamatu täiesti tasuta kaasa võtta 

sealt, kus on raamatukrossi koht. Need on puhkepargid, raamatukogud ning kummalisel 

kombel isegi raamatupoed. Võtad selle kätte, loed raamatu, tood selle tagasi ja järgmine 

lugeja võtab selle uuesti. 

Teema aktuaalsus: huvi emakeele ja kirjanduse õppimise vastu; moodne haridusprojekt 

"Bookcrossing"; oma loominguliste ja ettevõtlike oskuste demonstreerimine (avaliku 

miniraamatukogu loomine koolimaja ruumides). 

2020. aastal kirjutas meie lütseumi 12. klassi õpilane teadusliku töö, mille eesmärk oli 

viia läbi uuring, kas tänapäeva koolinoored loevad. Mind üllatasid järeldused, milleni 

uuringu autor Darina Lipatova jõudis: vanuse kasvades loevad lapsed vähem ja lugemise 

osatähtsus väheneb järk-järgult; lütseumi 4. ja 11. klasside õpilased ei loe piisavalt 

(näiteks neljanda klassi õpilased loevad ilukirjandust mitu korda kuus, aga 

üheteistkümnendikud kord kuus või isegi kord aastas); kolmandik vastanutest ei loe 

üldse. 

Loovtöö raames otsustasin kindlalt luua ja paigutada kooliruumi avaliku raamaturiiuli 

ning tõestada lütseumiõpilastele, et tänapäeval on moes, kui sa oled hea lugeja ja 

kirjaoskaja, et sa oled see, mida loed! Tänaseks on meie “tark” kooliruum täienenud 
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minu disainitud miniraamatukoguga: koolilapsed nüüd teavad, mis on raamatukross, 

vaid loevad ka vahetundides mõnuga raamatuid, võtavad need kaasa. Reisides peatub 

raamat küllas ja annab oma külalislahketele võõrustajatele tänutäheks teadmisi ja 

esteetilist naudingut, aitab endasse vaadata, naeratada või mõelda kõige olulisematele 

asjadele. Ainult sina otsustad, mida lugeda ja kas üldse lugeda. Kuid samal ajal ära 

unusta, et lugemine on teie tulevase edu võti.  

Tulemused, järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks: kasvav huvi lugemise 

vastu; loetud / kirjaoskamine on moes; miniraamatukogu, mida hakkavad kasutama 

õpilased ja õpetajad; "targa" kooliruumi laiendamine; kunsti- ja ettevõtlusoskuste 

rakendamine praktikas.  
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8.  

KULTUURILINE MÄLURETK VÄIKE-MAARJA VALLAS  

Autorid: Astor Argos ja Andreas Rotka /Väike-Maarja Gümnaasium/ Juhendaja: Kristi Põdra 

 

 

Üleskutse virtuaalsele ajaloolisele mängule „Kultuuriline mäluretk Väike-Maarja vallas“  

 

Loovtöö eesmärk oli tutvustada läbi virtuaalse mälumängu mängijatele Väike-Maarja 

valla ajaloolisi isikuid ja objekte.  

Töö teoreetilises osas andsime ülevaate nendest objektidest ja isikutest, keda me 

kajastasime virtuaalses lauamängus. Seda tehes õppisime infot paremini otsima, seda 

kriitiliselt hindama ja edasi andma. Töötasime esmakordselt Rahvusarhiivi pildiarhiiviga. 

Saime väga palju uusi ajalooalaseid teadmisi.  

Töö praktiliseks tulemuseks oli virtuaalne mälumäng „Kultuuriline mäluretk Väike-

Maarja vallas”. Õppisime looma lauamängu formaadis interaktiivset mängu Quizwhizzeri 

keskkonnas. Kirjeldasime seda protsessi võimalikult detailselt, et ka teised huvilised 

saaksid soovi korral sarnaseid õppemänge luua.  

Mängu loomiseks valmistasime ette küsimused ja valikvastused. Mängu ja teoreetilise 

töö illustreerimiseks tegime ise fotod, millega saime mängu illustreerida.  

Saime ka kogemuse mängu läbiviimise suhtes. Kujundasime reklaamplakatid Canva 

programmiga, jagasime infot Väike-Maarja gümnaasiumi ja muuseumiga. Esialgu oli 

kavas kasutada mängu gümnaasiumi ajaloonädala raames. Kuigi me auhindu osalejate 

vahel ei jaganud, osutus mäng siiski populaarseks. Tagasiside oli väga positiivne. Meie 

loovtöö kohta ilmus Väike-Maarja Infolehes uudisnupuke. Selle raames avasime mängu 

uuesti. Seda sai mängida märtsist maini. Koostöös Väike-Maarja gümnaasiumi ja 
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muuseumiga otsustasime selle mängu uuesti avada, et siis huvilised saaksid seda soovi 

korral ka edaspidi mängida. See on väga hea võimalus tutvustada Väike-Maarja valda 

nii kohalikele kui ka külalistele. Kuna internet pole alati kättesaadav ja QuizWhizzeris on 

tasuta paketis mängijate arv piiratud, siis koostasime ka paberkandjal mälumängu.  

Töö käigus õppisime oma aega rohkem planeerima. Õppisime koostama 

tekstidokumenti, mis on vormistatud nõuetekohaselt. Esimest korda kasutasime APA-

viitamist. Kõige raskemaks osutus töö teoreetilise materjali kokku kirjutamine. Kõige 

põnevam oli mängu planeerimise ja koostamise etapp.  

Täname oma loovtöö juhendajat Kristi Põdra, Väike-Maarja muuseumi juhataja Edgar 

Tammust ja Väike-Maarja Gümnaasiumi meediaspetsialisti Heili Tammust koostöö ja 

abi eest. 
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9.  

OMALOOMINGULISE RAAMATU KOOSTAMINE OMA ÕELE  

Autor: Marta Marliin Tsõganov /Kunda Ühisgümnaasium/Juhendaja: Tiina Vanatoa 

Loovtöö tegemine polnudki nii lihtne, kui arvasin ja lootsin, kuid sain siiski hakkama. 

Tööd tehes tuli ette mõningaid raskuseid. Vahepeal polnud motivatsiooni ja jutt ei 

jooksnud üldse. Mul oli mitu sellist päeva, kus kartsin, et ei saa sellega hakkama.  

Loovtöö tegemisel õppisin dokumente paremini vormistama ning tänu juhendaja Tiina 

Vanatoale sain targemaks juttude ülesehituse osas. Loodan, et sellest on ka lõpukirjandi 

kirjutamisel abi.  

Äsja koostatud raamat on ainult ühes eksemplaris ning lugemiseks peamiselt kodustele 

või lähedastele sugulastele. Ühest loost (“Miina teab, et liblikad on talvel päkapikud”) 

lasen teha veel fotoraamatu minu väikesele sugulasele Geronile kingituseks. 

Kirjutamine meeldib mulle ja kavatsen jätkata omaloominguga edaspidigi. 

  



 
48 

10. 

UKRAINA RAHVUSKÖÖK JA KOGUKOND TAPAL  

Autorid: Annabel Sööt ja Lisandra Oserov /Tapa Gümnaasium/ Juhendaja: Piret Võlli 

  
Ekraani kuvatõmmised loovtööst 

 

Meie loovtöö teemaks on Ukraina rahvusköök ja kogukond Tapal. Me valisime selle 

teema, kuna meile mõlemale meeldib kokata ja me soovisime rohkem teada ka välismaa 

rahvusköökide kohta. Kuna Tapal elab palju ukrainlasi, siis otsustasime nendega rääkida 

ja nende kaudu Ukraina toitudest rohkem teada. Lisaks nende põnevale ja meist nii 

erinevale köögile, on ka nende elusaatused põnevad ja väärivad meie arvates kuulamist 

ja kirjapanemist. Praeguses olukorras, kus Ukrainas toimub sõda, on meie arvates eriti 

oluline, et oleksime avatud südametega ja hooliksime üksteisest. Kuna meie linn on nii 

väike, siis meie arvates peaksime austama igaühte, kes siin elab, sest ainult nii saame 

olla üks kogukond, kus kõik tunnevad end hästi ja teretulnutena. Just sellepärast 

otsustasimegi anda endale võimaluse ja tutvuda inimestega, kellega me muidu mitte 

kunagi ei hakkaks niisama rääkima ja ei saaks teada, kui toredad ja soojad inimesed nad 

tegelikult on. Ka neil oli äärmiselt hea meel, et meie tundsime huvi nende kogukonna ja 

köögi vastu. 

Oma uurimistööd tehes saime tuttavaks Ukraina toitude ja kommetega. Ukraina köögi 

poolt tõdesime, et nende rahvustoidud on meile üsna vastuvõetavad. Kuna nad 

nimetavad seda slaaviköögiks siis on nii mõnigi toit nendest meile mingil määral 

tuttavad. Näiteks boršši või vareenikuid teevad vahest ka meie vanemad või 
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vanavanemad. Muidugi on ehtsad Ukraina retseptid koostisosade rikkamad. Ukrainlaste 

kultuuri kohta kuulates on natuke kahju, et kuigi neid elab meie seas üsna palju, teame 

nende tavadest väga vähe. Jõudsime järeldusele, et ka koolis võiksid toimuda 

kohtumised meie keskel elavate teiste rahvustega võibolla siis oskaksime neid vähemusi 

rohkem mõista ja hinnata. Meie loovtöö eesmärk sai täidetud, me saime aimu, kuidas 

tehakse vareenikuid ja saime selguse, et meie hulgas elab väga toredaid inimesi, kes 

küll ei räägi meie keelt, kuid neile siiski meeldib Eestis. 
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11.  

TEKSTI DRAMATISEERIMINE JA LAVASTAMINE  

Autor: Kirke Ott/Illuka Kool/Juhendaja: Piia Ott 

Arvan, et eesmärgid said hästi täidetud. Sai näidatud, kuidas juba ammusel ajal 

esinenud probleemid kanduvad tänapäeva üle, millised paralleelid võib tõmmata 

tänapäeva elu ja muinasjutu vahele. Ka teine eesmärk, juhtida tähelepanu noorte 

tervise- ja vaimsetele probleemidele, sai saavutatud tänu õpilaste näitlemisele ja 

dialoogile. Eesmärkide saavutamist toetas ka asjaolu, et sellest teemast huvitutakse ja 

see läheb kõigile noortele korda. Ilma selleta ei oleks mõtted nii hästi üle kandunud. Kui 

minu loovtöö saab kaitstud ning pälvib positiivse hinnangu, võib selle panna ka kooli 

kodulehele – nii jõuavad noorte probleemid veelgi laiema publikuni.  

Töö võttis kaua aega, aga tuli minu arvates väga hästi välja. Edaspidi jääksin pigem 

näitlemise juurde, kuid nüüd, kus mul kogemus käes, ei oleks mul midagi selle vastu, et 

veel lugusid dramatiseerida ja lavastada.  

Tänan kõiki näidendis osalejaid, juhendajat Piia Ottit ja noorsootöötajat Mirjam Vinklerit 

abistamise eest. Suur töö sai ühiselt tehtud. Vaatasime koos kõigi osatäitjatega näidendi 

videot. Olen kõigile kaaslastele väga tänulik ja uhke nende üle! Pakkusin neile 

tänutäheks video vaatamise kõrvale Türgist toodud komm. 
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12.  

SUSSIDE VILTIMINE  

Autor: Anastassia Romanenko /Illuka Kool/Juhendaja: Irja Annus 

 

Foto loovtööna valminud vilditud sussidest 

 

Mul on hea meel, et sain tutvustada teile susside viltimise protsessi. Tööd tehes õppisin 

oma vigadest ja täiendasin ka oma oskusi.   

Mulle väga meeldis seda tööd teha, olen õppinud oma tegevusi analüüsima ja end 

kirjalikult väljendama.  

 

  



 
52 

13.  

MÖÖBLIESEME RESTAUREERIMINE  

Autor: Emma Afanasjev /Illuka Kool/ Juhendaja: Piret Võlli 

 
Ekraani kuvatõmmis restaureeritud mööbliesemest 

 

Soovisin loovtöö teemaks valida midagi praktilist ja kasulikku, sest mulle meeldib, kui 

saan ise oma kätega midagi valmis teha ja seda pärast ka kasutada. Alguses plaanisin 

midagi täiesti uut otsast peale valmis meisterdada, kuid mul ei tulnud ühtegi head mõtet. 

Kuna meie peres hinnatakse taaskasutust, leidsin, et võiks just keskenduda kodus 

olevate esemete restaureerimisele.  

Otsisin kodust sobivaid mööbliesemeid. Leidsin oma vana kirjutuslaua, mida enam ei 

kasutanud. Laud polnud küll kuskilt katki, kuid sellele oli palju soditud ja nägi vana välja. 

Otsustasin selle korda teha ja uuesti kasutusele võtta.  

Töös kirjeldan etappide kaupa praktilisi tegevusi: kuidas mööbli ette valmistasin, 

milliseid vahendeid kasutasin, missuguseid raskusi restaureerimine valmistas ning 

milline oli lõpptulemus. Loovtööga soovin näidata, et vana mööblit ei pea alati ära 

viskama, vaid seda saab muuta uueks ja moodsaks ning taaskasutada.  

Töö käigus omandasin uusi teadmisi ja kogemusi restaureerimise vallas. Sain teada, et 

restaureerimine ei koosne ainult lihvimisest ja värvimisest, vaid sellel on palju muid 

etappe ning see pole nii lihtne, kui esialgu tundub.  

Varem polnud ma teadlik sellest, et on olemas erineva tera suurusega liivapabereid ning 

vastavalt sellele, milline on lihvitav materjal, tuleb valida õige numbriga liivapaber. 



 
53 

Õppisin kasutama metallik-mineraalvärvi. Sain teada, et kui värv on veebaasil, saab selle 

pintsli veega puhtaks pesta, lakist saab pintsli puhtaks lakibensiiniga.  

Töö käigus kuulsin esimest korda sellisest ainest nagu nakkumisaine, mis aitab värvil 

paremini kinnituda. Pärast lakkimist sain teada, et paadilaki lõhn on väga tugev ja võtab 

mitu nädalat, enne kui see ära kaob.  

Järgmine kord, kui midagi restaureerin, teeksin paar asja teisiti. Teeksin seda tööd pigem 

suvel, sest lihvida ja lakkida oleks välitingimustes parem. Kaoksid ära mured tolmu ja 

lõhnaga. Kindlasti ei kasutaks ma enam metallikvärvi, sest see läigib ning seda on raske 

ühtlasena peale kanda. 
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1.-6. klassi õpilaste tööd 
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1.  

TERVES KEHAS TERVE VAIM 

Autor: Mattias Erik Aitman /Haljala Kool/ Juhendaja: Eleri Aitman 

Töö kokkuvõtteks võin öelda, et meie peres on tõesti terves kehas terve vaim! Peame lugu 

liikumisest ja spordist.  

Seda uurimustööd tehes sain mõelda rohkem spordist ning avastada asju, mida minu 

vanemad ja vanavanemad lapsena tegid.  

Põnev oli vanu alles hoitud diplomeid ja meeneid uurida. Mitmeid neist ma polnud näinudki 

ning ei mäletanud ka, kuna olin toimumise ajal veel väike.  

Seda kõike uurides, vaadates ja kirja pannes sain kinnitust, et teen õiget asja. Sport ja 

liikumine on minu jaoks väga olulised ning see on midagi, mida saame perega üheskoos 

teha. Me oleme alati teineteisele toeks ja elame kaasa, kui keegi meist on võistlemas. 

Loodan, et liikumine ja sport aitavad hoida meie pere tervist ka tulevikus 
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2.  

TERVES KEHAS TERVE VAIM.  

SPORTLIKU VANAEMA INNUSTAV EESKUJU  

Autor: Liisbet Laigu /Haljala Kool/ Juhendaja: Külli Heinla 

Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi 13. väikeste kodu-uurijate võistluse         

5.-6. klassi rühmas võitja. 

Oma tervise eest hoolitsemise ning erksa vaimu hoidmiseks on palju erinevaid teid. 

Uurimistöös „Terves kehas terve vaim. Sportliku vanaema innustav eeskuju“ annan 

ülevaate oma vanaema Maie Laigu (sündinud 1943) elust ja tegevusest ning tema 

innustavast eeskujust oma poegadele ja lastelastele. 

Istusime vanaemaga koos mitmeid tunde ning kuulasin vanaema  jutte tema kooliajast: 

trennidest, võistlustest, ebaõnnestumistest ning õnnestumistest. Vanaema otsis välja 

fotoalbumid ning diplomid ja kaustad ajakirjandusest välja lõigatud artiklitega, kus 

kirjutatud tema lastelaste saavutustest. 

Töö esimese peatüki alapeatükkides kirjeldan vanaema Maie kooliteed ning esimesi 

sportlikke saavutusi. Maiel tuli oma võimed proovile panna erinevate 

spordiorganisatsioonide võistlustel. Kooliaja eredamaks sündmuseks oli 1962. ja 1964. 

aastal osalemine Eesti koondise koosseisus rahvusvahelistel Pravda jooksuvõistlustel 

Moskvas.  

Maiest sai kehalise kasvatuse õpetaja kõigepealt Sagadi algkoolis, siis Tudu põhikoolis. 

Pikki aastaid (1969- 2010) töötas ta Haljala koolis kehalise kasvatuse ning 

terviseõpetuse õpetajana ning pikapäevarühma kasvatajana, andes edasi oma teadmisi 

ning väärtusi noore inimese kasvatamisel. Vanaema Maie oli ka ühiskondlikult aktiivne, 

osaledes ise erinevatel spordivõistlustel. Vabal ajal nautis ta suusatamist ja 

jalgrattasõitu koos oma kolleegidega. 

Töö teises peatükis toon välja, kuidas vanaema Maie pani sportima oma kolm poega. 

Kõik nad tegelesid korvpalliga. Praegu on kõige rohkem spordi juurde jäänud minu isa 

Margus Laigu, hoolitsedes selle eest, et liikuma tuleksid kogukonna mehed. 

Kolmas peatükk on pühendatud Maie lastelastele, kelle vaba aega on ta varasest 

lapsepõlvest peale sisustanud sportlike mängude ja võistlustega. Lapselaps Toomas on 

tegelnud korvpalliga, praegu on ta jõudnud talisupluse juurde ning tegutseb Tallinnas 

kahes veganrestoranis. 
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Pojatütred Liis ja Riin on mänginud tennist ning praegu mängivad võrkpalli. Nende 

diplomite, medalite ja karikate kogus on muljetavaldav. Lapselaps Rasmus mängib tublilt 

korvpalli. Mina ja õde Marleen oleme mänginud tennist, õde käib praegu 

võrkpallitreeningutel, mina tegelen tantsimise ja akrobaatikaga. 

Füüsiline koormus treenib keha, kuid kõik lapselapsed on ka tublid õppurid, osalevad 

edukalt  aineolümpiaadidel, konkurssidel, õega oleme Haljala kooli esindanud 

Nutispordis ja mälumängusaates „Miniturniir“. 

Meie perekonnas, alates vanaema Maiest ja lõpetades lastelastega, on alati tähtsaks 

peetud sporti, aga ka head haridust ning pingutusi nii igapäevases õppetöös kui ka 

aineolümpiaadidel, konkurssidel, teaduskooli kursustel, mälumängudes. 

Tööle olen lisanud fotosid, diplomite ja aukirjade koopiaid. 
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3.  

TERVES KEHAS TERVE VAIM.  

SPORTLIKU VANAEMA INNUSTAV EESKUJU  

Autor: Kaspar Heinla /Haljala Kool/ Juhendaja: Külli Heinla 

Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi 13. väikeste kodu-uurijate võistluse            

5.-6.klassi rühmas võitja. 

Tervislik eluviis tähendab liikumist, mõõdukat kehalist koormust ning töö ja puhkeaja 

vaheldumist, enesedistsipliini ning karastamist. Väga tähtis on tervislik toitumine ja 

kahjulikest harjumustest loobumine. 

Minu uurimistöö eesmärk on anda ülevaade minu vanaema Sirje Abelist, kes oma elus 

on juhindunud põhimõttest terves kehas terve vaim. Lapsepõlve hobidest sai tema 

elutöö. 

Töö esimese peatükis teen lühikese kokkuvõtte tervislikust toitumisest. 

Töö teises peatükis kirjeldan oma mamma Sirje töid ja tegemisi. Juba lapsepõlves 

meeldis talle aias askeldada ning pere kasse „ravida“. Türi tehnikumis omandas 

vanaema zootehniku kutse ja töötas aastaid Viru kolhoosis loomakasvatuses. 1990. 

aastate algupoolel jätkas vanaema koos abikaasaga FIE-na oma talu pidamist: olid 

loomad, kartulimaa, karja- ja heinamaad. Piim ja piimasaadused, liha, munad – kõik 

jõudis oma toidulauale kui ka müüki. 

Suure osa ajast nõudis ja nõuab suur aed ning kasvuhoone. Mamma hoolsa käe all 

kasvab saak hästi ning esimesed porgandid-kartulid on juba jaanipäeva paiku suhu 

pista. Ka tomati- ja kurgisaagiga võib mamma alati uhkustada. Mamma aia mahedat 

ning puhast saaki sööb oma pere, aga jätkub jagada ka naabritele ning sugulastele. 

Mamma pöörab suurt tähelepanu ka rahvameditsiinile ning kasvatab oma aias või korjab 

loodusest ravimtaimi, mis on olulised tervise toetamisel. 

Rahulolu pakub tehtud töö, iluaia lillepeenrad ning rikkalikult õitsevad amplid hoiavad 

meele rõõmsa ja vaimu ärksa ning terve. 

Et seda tööd teha, palusin mammal jutustada oma lapsepõlvest, noorusest, ajast, mil ta 

alustas oma talu pidamisega. Mamma juttude kaudu hakkasin paremini aru saama, mida 

tähendab maatöö. Olen uhke, et mul nii tubli vanaema, keda saan uba mõnede tööde 

juures aidata. 
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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 
 

 

 

 

 

Foto: Eve Kangur`i erakogu 


