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EES on algusest saadik soo-
vinud oma liikmetele pak-
kuda eneseharimise ja ene-
seteostuse võimalusi. Te-
gevuste juures on ikka ol-

nud oluline mõttekaaslus ja suhtle-
misrõõm. Reisid kaugemale ja läheda-
le on kahtlemata üks eneseharimise 
meeldiv võimalus. Algusaegade tradit-
sioon oli korraldada suvereise vahel-
dumisi kodu- ja välismaale.

Minu esimene reis seltsi liikmena 
oli 1998. aastal Lapimaale. See oli aeg, 
kus raha oli vähe ja maailma avasta-
mise võimalused veel tagasihoidlikud. 
Ometi pakkus sõit läbi Soome jõuluva-
nade maale ja veidi kaugemalegi meel-
dejäävaid elamusi. 4000 kilomeetrit 
bussisõitu, ööbimised oma magamis-
koti ja madratsiga, hommikune pud-
rukeetmine vastasid tolleaegsetele ol-
melistele võimalustele, aga elamused 
imekaunist loodusest ja paljudest vaa-
tamisväärsustest oli see, mis emotsio-
naalsesse mällu tänaseni jäänud. Pi-
kal bussisõidul sõlmitud sõprus kes-
tab siiani.

Korraldamise kogemuse andis reis 
Liivimaale. Huvi hääbuva sugulasrah-
va vastu tõi kaasa noori seltsiliikmeid 
ja sõpru. Osasaamine ülemaailmsest 
liivlaste päevast, nähtud külad, kus 
alles vaid üks elanik, viimase liivlase 
mälestuste kuulamine on kogemus, 
mis korduda ei saa. 

Seltsi tegevus arenes, käidi kaugetel 
maadel. Vahepeal aga reisimise tradit-
sioon katkes, sest reisifirmade majan-
duslik kõikumine puudutas valusas-
ti ka meid. Kokkusaamise võimalusi 
pakkusid sisukad suvekoolid.

Mälestus ühise reisi aegsest suht-
lemisrõõmust ärgitas aga traditsioo-
ni elustama. Korraldajana inspireerib 
võimalus (taas)avastada lähemaid ja 
kaugemaid paiku just koos mõttekaas-
lastega. Reisi planeerimine on koge-
mus, mis annab võimaluse koos mida-
gi ära teha, nii et on tore endal ja rei-
silistel. Olemegi koos Edward Kessi ja 
Epp Priimäega viimaseid reise teinud 
ja ise kava koostanud. 

Aastatepikkune tegevus emakeele-
õpetuses ja osalemine projektides on 
tekitanud sõpru ja tuttavaid, kelle abi 
ja nõu on aidanud meie reise kujun-
dada. Soe vastuvõtt Eesti Majas Helsin-
gis, unustamatu ringkäik Stockholmi 
Metsakalmistul, vanade hansalinna-
de ilu Põhja-Poolas, osasaamine Buda-

pestis aetavast „eesti asjast” ja madja-
rite kultuurist on pakkunud elamusi. 
Usutavasti teadvustavad ka meie lah-
ked abilised ja vastuvõtjad Järvi Lipas-
ti, Sirle Sööt, Olev Remsu, Lea Kreinin 
emakeeleõpetajaid kui teadmishimu-
list ja rõõmsameelset reisiseltskonda.

Materiaalsetele väärtustele ehk lii-
ga keskendunud 21. sajandil on selt-
si kuulumine ja aktiivne panus seltsi 
edasikestmisele kindlasti üks võimalus 
maailma muuta. Ühised sõidud oma 
inimestega on kokku toonud nii pen-
sionile jäänud kui uusi kolleege ning 
seltsi sõpru. Reisil saadud teadmised 
ja ühtekuuluvustunne rikastavad meid 
emakeeleõpetajatena, inimestena.

PIRET JÄRVELA

Arvustuste võistlus Ulakass
EES-i üks partnerüritus, õpilaste üle-
riigiline arvustuste võistlus Ulakass 
sai alguse Tartu Forseliuse gümnaasiu-
mi (nüüd Tartu Forselius kool) kirjan-
dusõpetaja Helja Kirberi headest mõ-
tetest. 

Esimesed arvustused valmisid 
2003. aasta kevadel. Võistlus sai nime 
Virtuaalkass ja peale Eesti õpilaste võt-
sid sellest osa ka Forseliuse gümnaa-
siumi sõpruskooli Soome Forssa lüt-
seumi õpilased. Autasustamistsere-
moonia toimus (ja toimub ka praegu) 

maikuus Tartu kirjandusfestivali Pri-
ma Vista raames.

2010. aastal võtsid arvustuste võist-
luse korraldamise üle Tartu Tamme 
gümnaasiumi kirjandusõpetajad Kül-
li Saia ja Piibe Leiger. Virtuaalkass oli 
ula peale läinud ja sai nüüd nimeks 
Ulakass. 

Võistlus toimub kahes vanuserüh-
mas: 7.–9. klass ja gümnaasiumiõpila-
sed. Töid hindab oma ala asjatundjatest 
koosnev žürii. Lisaks valib EES-i poolt 
mõlemas vanusegrupis parima arvus-

tuse välja õpetaja Sirje Pärn, Soome Ins-
tituut annab auhinna parimale soome 
kirjanduse arvustajale. Mullu liitus au-
hinnaandjatega ka ajakiri Värske Rõhk.

Tänavu sügisel kuulutavad võist-
luse korraldajad Katrin Roodla ja Pii-
be Leiger Ulakassi arvustuste võistlu-
se välja 18. korda. Võistlus annab või-
maluse läheneda kirjandusteosele mõ-
nevõrra teisiti, kui seda tavaliselt koo-
litunnis tehakse. Ulakassil on sõpru 
paljudes  koolides ja loodetavasti elab 
ta veel kaua. 

Võitlus eesti keele nimel ehk Lootus kaob  viimasena

www.eeselts.edu.ee

Teadmised ja suhtlemisrõõm seltsi reisidelt

Emakeele õpetamise osa kohus-
tuslikust õppekavast 2002. aastal 
keskkooli lõikes. (Allikas: Key Data 
on Education in Europe 2002. European 
Commission, 2002.)
• Leedu – pisut üle 20%
• Läti – üle 20%
• Ungari – pisut üle 20%
• Soome – pisut alla 20%
• Eesti – pisut üle 15%

Eesti keskkoolis (gümnaasiumis) oli 
2002. aastal 72 kohustuslikku kursust. 
Kuna ühe kursuse pikkus on 35 tundi, 
oli kohustusliku osa tunde kokku 2520, 
seega 5% on 126 tundi.

Põhikooli lõikes oli pilt veelgi kur-
vem.
• Leedu – 32%
• Läti – 36% 
• Ungari – 36%
• Soome – 23%
• Saksamaa – pisut üle 25%
• Prantsusmaa – pisut üle 30%
• Tšehhi – kuni 38 %
• Slovakkia – kuni 40%
• Eesti – 22%

Kohustusliku osa tunde oli 2002. aas-
tal eesti põhikoolis kokku 7805, seega 1% 
oli umbes 78 tundi. Saadud andmed ei 
näidanud põhjust, miks pidi eesti koolis 
emakeeletundide arvu vähendama.

Vahetult pärast uuendatud õppekava 
rakendumist hakkas taas kirgi kütma jär-
jekordne õppekava muutmine. Sõna sek-
ka kutsuti ütlema ka ainerühmad. Ees-
ti keele ja kirjanduse ainekavu hakkasid 
koostama tuntud ja tunnustatud õpeta-
jad, EES-i ainekava analüüsi ja arenduse 
töörühma liikmed. Õppekava üldosa töö-
versioon sai valmis 23. novembriks 2005. 
Eesti keel oli taas au sees. Eesti keele 
tunde 1890, kirjandustunde 560, seega 
kokku 2450 tundi ehk 35 tundi rohkem 
kui Nõukogude ajal.  (TABEL 8).

Pool aastat hiljem polnud emakee-
leõpetajatel enam põhjust rõõmu tun-
da, kuigi Vabariigi Valitsuse määrusena 
vormistatud „Põhikooli ja gümnaasiumi 
riikliku õppekava“ (16.05.2006) üldosas 
oli kirjas: „Emakeel on rahvusliku iden-
titeedi kandja ning tema valdamine kõ-
nes ja kirjas on inimese vaimse ja emot-
sionaalse arengu alus, suhtlemissuutlik-
kuse, mõtlemisoskuse kujunemise ning 
sotsialiseerumise alus ja eeldus. Emakeel 
on kõikide õppeainete õppimise vahend 
ja lõimingu lähtealus õppeprotsessis.“ 

Tunnijaotusplaani uurides selgus, 
et jälle on juhtunud nii, nagu kirjutas 
emeriitprofessor Mati Hint Eesti Eksp-
ressis 8. aprillil 2004: „Võitlus õiguse 
eest olla tunnustatud ainukese õigesti 
mõtleva ja toimiva institutsioonina on 
Eestis levinud mõtlemisviis. Kuidas sel-
line võitlus ühiskonda ka ei räsiks, ins-
titutsioonid kehtestavad ennast, see on 
nagu siinne loodusseadus.“  

Institutsioon ei olnud eesti keele ja 
kirjanduse õpetajate asjatundlikke soo-
vitusi oluliseks pidanud, põhikoolis oli 
jätkuvalt üks õppeaine: I–II kooliastmes 
eesti keel, III kooliastmes eesti keel ja 
kirjandus, mida tuli hinnata koos. 
Gümnaasiumis kaks õppeainet: eesti 
keel ja kirjandus. Tunnijaotusplaan: I 
kooliaste 19, II kooliaste 15, III koolias-
te 12 nädalatundi. Gümnaasiumis kuus 
kursust eesti keelt ja kuus kursust kir-
jandust. Kokku 2030 tundi. Tööversioo-
niga võrreldes 420 tundi vähem. 

Emakeeleõpetajate selts ei andnud 

siiski veel alla ning kutsus 14. veebrua-
ril 2009. aastal kokku erakorralise koos-
oleku. Tallinnas Õpetajate Majas toimu-
nud koosolekust võttis osa 58 inimest. 
Koosoleku avas EES-i juhatuse esimees 
Kaja Sarapuu. Ettekanded pidasid seltsi 
liikmed Külliki Kask (eesti keelest ees-
ti koolis enne ja nüüd), Ivika Hein (kir-
jandusõpetusest), Edward Kess (miks on 
vaja tunde). Õppekavaarendusest rää-
kis REKK-i peaspetsialist Mari Kadakas. 
HTM-i üldharidusosakonna peaekspert 
Einär Värä andis selgitusi PGS-i projek-
ti lähtekohtadest. Sõnavõttudeks olid re-
gistreerinud Mati Hint ja Mailis Reps. 
Värvika põhjenduse kirjanduse tundide 
ja kohustusliku kirjanduse vajalikkusest 
gümnaasiumis esitas Karl Martin Sini-
järv. Koosoleku lõpus räägiti läbi EES-i 
pöördumine presidendile, riigikogule, 
valitsusele, HTM-ile ja Eesti avalikkusele. 

Koosolek ja pöördumine leidis aja-
kirjanduses suurt vastukaja, ainekava 
töörühma esindus sai veel samal kuul 
kohtuda ka kultuuri- ja haridusminist-
ri Tõnis Lukasega, kes suhtus õpetajate 
muresse täie tõsidusega. Tutvustades 
9. märtsil 2009 aineõpetajate ühendus-
te esindajatele gümnaasiumi tunnijao-
tusplaani uut ettepanekut, lausus Tõnis 
Lukas, et emakeele osakaal gümnaasiu-
mis kasvab ja kool peab pakkuma ema-
keeles ja kirjanduses kokku 15 kursust. 

Eelnevat arvesse võttes võis loota, 
et eesti keel ja kirjandus saavad vähe-
malt gümnaasiumis tunde juurde, sest 
ära võtta polnud enam midagi, kuna ko-
hustuslike tundide arv oli juba ammu 
Euroopa riikidest üks väiksemaid. Te-
gelikult siiski sai. 

17. jaanuaril 2011 jõustunud gümnaa-
siumi riiklikus õppekavas oli kohustus-
likena kirjas kuus eesti keele, aga vaid 
viis kirjanduse kursust.

Õnneks saadi väikene võit siiski põ-
hikoolis. 17. jaanuaril 2011 jõustunud 
põhikooli riiklikus õppekavas oli ko-
hustuslike eesti keele ja kirjanduse tun-
dide üldarv küll sama, aga kirjandus oli 
taas oma koha leidnud: I kooliastmes 
19, II 11 ja III kuus eesti keele kohustus-
likku tundi, II kooliastmes neli ja III-s 
kuus kohustuslikku kirjanduse tundi. 

EESTI KEEL VAJAB 
AUSSE TÕSTMIST 
Kuna hilisemates riiklikes õppekavades 
pole tunnijaotusplaanides muutusi toi-
munud, on oht, et mõnda teist emakeelt 
kõnelevad lapsed, kelle arv on eestikeel-
setes koolides viimastel aastatel oluliselt 
kasvama hakanud, ei saa I kooliastmes 
eesti keelt piisavalt selgeks, et järgmis-
tes kooliastmetes hästi hakkama saada, 
kuna just esimeses kooliastmes on vii-
mase kolmekümne aasta jooksul eesti 
keele tundide arvu kõige rohkem vähen-
datud: 1960.–1970. aastate 27 kohustus-
liku tunni asemel on tänapäeval vaid 19.

Ilmselt on nüüd viimane aeg haka-
ta tunnijaotusratast tagasi pöörama, et 
eestlased ise ja eestikeelsesse kooli õp-
pima asuvad teist emakeelt rääkivad 
lapsed meie kauni eesti keele väga häs-
ti selgeks saaksid.  

Kui me ise eesti keelt au sisse ei tõsta, 
võivadki lõpuks tõeks saada rahvastiku-
ministri Riina Solmani sõnad: „Kui me 
aktsepteerime, et eesti keel polegi meie 
riigis inimesi liitev riigikeel, siis jätab 
see lõpuks eestlastele tühjad pihud.“

EES-i suvekool Hiiumaa l.  FOTO: TRIIN TOOME-HOSMAN

Kirjandusraali radadelt
„Küll on hea, et teil jäi keemiaeksa-
mil kolmest pool punkti puudu ja läbi 
kukkusite, sest tänu sellele on meil 
nüüd kirjanik Urmas Vadi,“ ütles kon-
kursi „Kirjandusraal 2013“ külalist hu-
vitava esinemise eest tänades üritust 
juhtinud noormees.

On tõesti hea, et meil, eestlastel, on 
vaatamata väiksusele oma keel, riik ja 
kirjanikud. Nii mõnegi autori puhul on 
juhusel kirjanikuks saamisel oma osa. 
Küll aga pole õnneks juhus, et Eesti 
koolides on kirjandushuvilisi õpilasi ja 
innukaid õpetajaid, kelle koostöös on 
juba 13 aastat valminud kirjanduslikud 
veebipõhised õppematerjalid. Kon-
kurss on olnud pidevas muutuses: alg-
selt võistlustööks olnud slaidiesitlus-
test on nüüdseks saanud veebilehed ja 
lihtsalt materjali kogumisest ning süs-
tematiseerimise etapist on jõutud teos-
te ja probleemide võrdlemiseni. 

Viimastel aastatel on konkursi üld-
teemad olnud juba üsna loominguli-
sed, näiteks 2017. aastal suunas „Erine-
vad vaatenurgad Eestile ja eestlastele“ 
uurima eestlaste kuvandit nii kirjan-
duses kui filmis ning eelmisel aastal 
valiti Eesti kirjanduslikku parlamen-
ti. Lisaks Kirjandusraalil tavapärasele 

veebilehtede loomisele tuli igal võist-
konnal ka enda kandidaate valijatele 
esitleda. Võistlustööde veebilehtedes 
kajastatud tegelaste seltskond oli ki-
rev: välja oli valitud nii kirjandustege-
lasi kui nende loojaid. Seega tulid esit-
lusele Ivan Orav, Kõrboja Anna, Lotte, 
Rehepapp, Räägu Liina, Kalevipoeg, 
Raja Teele, Toomas Nipernaadi, Pearu 
Murakas, Vanapagan, Tiit Piibeleht, 
Ukuaru Minna, Suur Tõll, K. J. Peter-
son, L. Koidula, Fr. Tuglas. Lisaks žü-
riile said teha oma valiku kirjandus-
parlamendi valimiseks saalis viibinud 
külalised ja osalejad. Rahva lemmiku-
teks osutusid seekordsetel valimistel 
Lotte, Ivan Orav ja Kalevipoeg.

Vahendid, mida õpilased veebileh-
ti tehes kasutavad, on muutunud ja 

muutuvad arvatavasti edaspidigi aina 
põnevamaks. Nõnda on olemas vee-
bilehed paljudest eesti kaasaegsetest 
kirjanikest, nagu näiteks L. Tungal, 
M. Heinsaar, K. Kender, L. Hainsalu, T. 
Õnnepalu, L. Kunnas, J. Kaplinski, E. 
Niit, B. Rohelend. 

Võistluse eesmärgid on olnud tuua 
lapsed kaasaegse eesti kirjanduse juur-
de ja luua õppematerjalid, mida on nii 
õpilastel, õpetajatel kui ka teistel hu-
vilistel võimalik kasutada. Oleme pi-
danud oluliseks seostada arvutimaa-
ilma ilukirjandusega. Kui ei õnnestu 
neid lähendada, siis vähemalt tahame 
panna raali kirjandust teenima. Ka ai-
tab konkurss õpilastel materjale kogu-
da, süstematiseerida, analüüsida. Osa-
lejad on esile tõstnud grupis töötami-
se meeldivat kogemust ja lõppvoorus 
suuliste ettekannete esitlust. Oleme 
tänulikud nii HTM-ile kui EES-ile üri-
tuse toetamise eest.

Kirjandusraali korraldajad 

HEILY SOOSAAR
Tartu Tamme gümnaasiumi 
emakeeleõpetaja

KAJA KASAK
Nõo realgümnaasiumi arvutiõpetaja


