
MTÜ Eesti Lugemisühing 2016. a sisulise töö aruanne 

 

I Ülevaade ühingu juhatuse tööst 

Juhatusse kuulub 7 liiget, kelle vahel on olemas tööjaotus: 

Heli Prii, juhatuse esimehe asetäitja, kodulehe toimetaja 

Maria Jürimäe, õppekava ekspert ja ühingu väljaannete toimetaja 

Maili Liinev, koolitusjuht, nõustaja 

Jelena Sepp, koolitusjuht, liikmete tabeli haldaja 

Kadi Lukanenok, rahvusvaheliste suhete koordinaator ja düsleksia osakonna juhataja 

Kätlin Vainola, laste loominguliste konkursside ekspert 

Mare Müürsepp, juhatuse esinaine. 

 

2016. aasta suvel andis koolitusjuht Maili Liinev koolituse korraldamise ülesanded üle Jelena 

Sepale, jäädes ise töösuuna nõustajaks. 

Suurim muutus ühingu ülesannetes ja staatuses on liitumine EHISe andmebaasis 

täiendkoolitusasutustega ja täiendkoolitusloe saamine koos sellest tulenevate kohustustega. 

2016. a ajavahemikul on toimunud 5 juhatuse koosolekut, neist kaks koos nõukoja liikmetega 

(5. jaanuar, 1. aprill, 16. juuni, 20. oktoober, 29. detsember).   

Ühingul on 9 liikmest koosnev nõukoda. Nõukoja liikmeks võib saada iga ühingu liige, kes 

selleks kirjaliku avaldusega soovi avaldab. 

7. mail toimus ühingu üldkoosolek Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži ruumes. 



II Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projektid 

II. 1. Lugemisühingu koolitused 

2016. aastal on toimunud koolitused teemadel 

- Kuidas laps raamatu lehitsejast lugejaks areneb  

- Kirjaoskust toetav õpikeskkond ja lugemismängud 

- Raamatuga sõbraks 

- Lugemispesa kui mõtteviis: lapsekeskne õpikeskkond lugeja arengu toetajana 

- Esimesed sammud lugemispesa loomisel 

- Lugemispesa kui mõtteviis: lahedalt lugejaks. 

Koolituste kesksed küsimused on 

Lugemiskeskkonna loomine ja toimimine. Lugemispesa.  

Kuidas laps raamatu lehitsejast lugejaks areneb. 

Milline on hea raamat? 

Soovitused lapse lugemaõpetamisel. 

Idee: Esimene raamat, isemoodi tähestik, tähemängud. 

Lugemise ja kirjutamise õpetamine lasteaias. 

Lapse lugemise ja kirjutamise toetamine õpikeskkonna ja õpivahendite abil. 

Töölehed, häälimis- ja lugemismängud, tekst õpikeskkonnas, laste endi loodud teksti 

kasutamine 

Lugemiskeskkond koolis; Lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas 

lapse arenguga 

Lugeja valikud ja vastutus; Lugeja arengu jälgimine ja toetamine 

 

Koolitused toimusid ajavahemikul aprill-mai nii Tallinnas kui ka Tartus. Grupid täitusid ruttu, 

millest võib järeldada õpetajate suurt usaldust ja huvi lugemisühingu koolitajate suhtes. 

Koolitajateks olid  Anneli Laamann, Jelena Sepp, Kaja Kivisikk, Maili Liinev. 

Toimus 8 koolitust, mille hulgas üks oli koolitajate endi koolitus. Koolitustegevust juhtis Maili 

Liinev. 

 



 

II. 2. Projekt "Väikesed kodu-uurijad" 

Lugemisühingu likmed, Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe 

on  kuus aastat korraldanud väikeste kodu-uurijate konkurssi. Nende aastate jooksul on 

koostanud käsitsi kirjutatud uurimused oma peredest ja kodudest ligi 1200 3.-6. klasside 

õpilast üle kogu Eestimaa. 

 

2016.aasta võistluse „Kodumaja jutustab“ tänuüritus, kuhu oli kutsutud 116 uurimuse 

kirjutanud last koos 70 juhendajaga, toimus 10.septembril Tallinnas, Tallinna Ülikoolis 

Pedagoogika Arhiivmuuseumis. 

Külalistele avas oma kodumaja, Rootsi Mihkli kiriku ukse õpetaja  Patrik Göransson. Tallinna 

vanalinna tutvustasid kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa, Toomkooli õpetaja Heiki Haljasorg, 

Paide Ühisgümnaasiumi vilistlane Kadi Kallas ja Gustaf Adolfi Gümnaasiumi noorgiidid. 

Pedagoogika Arhiivmuuseumis toimus konverents, kus esitleti põnevamaid töid, jagati 

korraldajate keedetud tänumoose ja kiituse kirju ning kuulutati välja uue konkursi teema: „Ise 

tehtud, hästi tehtud“. Tänupäeva aitas läbi viia Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktor 

Veronika Varik. 

Jüri Gümnaasiumi 3.klassi poiss Tuudur Jakob Padari kirjutas oma uurimuses: „Käesolev 

uurimistöö on lühikokkuvõte vanaemal ja vanaisal pool elu kestnud tööst. Pea 30 aastat kulus 

aega selleks, et ehitada oma perele kodumaja. Töö kirjutamise käigus sain teada, et kui sa 

tahad midagi väga, siis tee nagu tahad ja võib kuluda palju aastaid, aga kui üritad, siis sa 

saad soovitud tulemuse.“ 

Kodu-uurijate võistlust kajastas Õpetajate Leht:  http://opleht.ee/36127-vaikesed-kodu-

uurijad-panid-kirja-esivanemate-malestused-kodumajast/ 

Parimad uurimistöid saab lugeda lugemisühingu kodulehelt. Selle aasta eripreemiad pälvisid 

Karl Kristofer Alp, Tarvastu Gümnaasium / juhendaja Aive Kaldra 

Henry Sälik, Esku-Kamari Kool / juh Aili Lomp, Pille Nikonorova 

Eliise Võigemast, Märjamaa Gümnaasium / juh Eve Burmeister 

Tarvastu Gümnaasium / juh Aive Kaldra, Moonika Põder, Kairi Lõhmus, Merle Tiri, Urve Talvik. 

Lümanda Põhikool / juh Külli Lindau, Johannes Lonks, Urve Vakker 

Kiituskirjad said: 

Are Kool / juh Marju Sepp 

3.-4.klass 



Tuudur Jakob Padari, Jüri Gümnaasium / juh Margit Rohusaar, Piibe Padari 

Joosep Jürissaar, Imavere Põhikool / juh Margit Reinpõld 

Marten Meriloo, Jüri Gümnaasium / juh Mirje Hagur, Merje Meriloo 

Maria-Johanna Jõemets Jüri Gümnaasium / juh Mirje Hagur 

 

5.-6.klass 

Kristiine Kiisküla, Albu Põhikool / juh Kaja Kraav 

Henry Kull, Paide Valla Lasteaed-Kool / juh Urve Salm 

Oskar Luhar, Paikuse Põhikool / juh Külli Jürisoo, Kadri Karjus 

Anita Lõhmus, Vastseliina Gümnaasium / juh Anneli Lõhmus, Annela Tohv 

Triinu Räim, Kuressaare Gümnaasium / juh Ülle Räim 

Laura Valdmaa, Suure-Jaani Kool / juh Merike Jaska 

Säde Au, Valjala Põhikool / juh Ulvi Peeters 

Grete Laura Kunnas, Tallinna 21. Kool / juh Ester Barkala 

Egerth Tiido, Tarvastu Gümnaasium / juh Aive Kaldra 

Gardo-Ranno Rosenberg Haljala Gümnaasium / juh Külli Heinla 

Aveli Kane, Leisi Keskkool / juh Urve Salm, Aire Kurs 

Jonete Visnapuu, Simuna Kool / juh Siiri Kanarbik 

Lissel Mägi, Saaremaa Ühisgümnaasium / juh Merle Prii 

Brittany Paat, Vastseliina Gümnaasium / juh Külli Lendsaar 

 

II. 3. Projekt Lugemine on mõnus 

 

Käesoleva õppeaasta on projektile "Lugeda on mõnus" juba 17. tegevusaasta. Selle aasta töö 

jätkas varasemalt alustatut. Projekt “Lugeda on mõnus” lähtub projektõppemeetodite 

spetsiifikast. Eriti tähtis on selle projekti raames aktiivne tehniliste vahendite õppeotstarbeline 

kasutamine. Projekti metoodika toetub Anu Ratasepa poolt 2006. aastal kaitstud magistritööle 

teemal „Projekti „Lugeda on mõnus“ võimalused aktiivse lugeja kujunemisel info-

kommunikatsioonitehnoloogia vahendite toel.“ 

 

Projektis jätkasid 

1. Laagri Kool 

2. Pärnu Vanalinna Põhikool 



3. Rakke Gümnaasium 

4. Rahumäe Põhikool 

5. Tallinna Nõmme Gümnaasium 

6. Tõrva Gümnaasium 

7. Võhma Gümnaasium 

Projektiga liitus Tallinna Ühisgümnaasium. 

 

November - detsember 2015 – oli toimunud sobiliku kirjanduse valimine projektis osalevate 

koolide õpetajate ja õpilaste poolt. Valituks osutus eesti kirjaniku Piret Raua lasteraamat 

,,Printsess Luluu ja härra Kere”. Saime autorilt kirjaliku loa kasutada tema tekste virtuaalse 

raamatu loomiseks. 

Jaanuar 2016 – mai 2016 – koolides loeti valitud raamat läbi. Facebooki lehel loodud Doodle` 

vahendusel jaotati koolide vahel ära peatükid. Koolisiseselt jaotati ära osad, valmistati ette 

tehniline teostus. 

        

Koolisiseselt jätkus raamatupõhiste ülesannete täitmine Interneti vahendusel.    Koolidel oli 

võimalus jätkata varasemaid koduvooru tööde tegemisi (PowerPoint esitlused, oma kooli 

veebilehe või blogi koostamine, tegutsemine kirjandusringina jmt). 

15. jaanuaril 2016 toimus ühine teatrikülastus, vaadati Endla teatri etendust ,,Topeltelu”. 

 

September 2016 – november 2016 - toimus raamatute videosse jäädvustamine erinevates 

koolides. Töö on mahukas ja aeganõudev, sest pärast esimest võimalust teiste koolide töid 

näha, soovitakse ühtsema ja parema kvaliteedi saavutamiseks ka klippe ümber filmida ja 

parandada. 

Oktoober - detsember 2016 - heli- ja videofailidele salvestatud materjali salvestamine Google 

Drive`i, kust need kokku monteerimiseks võetakse. 

November – detsember 2016 – monteerija Rocca al Mare Kooli 10 klassi õpilane alustab 

katsetamist, kuidas on võimalik klippe kokku panna.    

Jaanuarist 2017 algab raamatu monteerimine. 

Peame 2016. aasta tegevust õnnestunuks, kuna vaatamata suurele töömahule ja paljude 

koolide tegevuse koordineerimise keerukusele õnnestus jõuda tegelike tulemusteni. 

 

 



II. 4 Lugemisühingu aastakonverents "Kirjaoskus tulipunktis" 

 

Lugemisühingu 2016. a peaüritus oli ühepäevane konverents pealkirjaga "Kirjaoskus 

tulipunktis". See toimus 7. mail. Konverentsi toimumispaik oli seekord Tallinna Ülikooli 

Rakvere Kolledž. Konverentsile registreerus üle 60 osalise ja uute liikmete arv kasvas peale 

konverentsi hüppeliselt. 

 

Konverentsil keskenduti kirjaoskuse nüüdisaegse määratlemise probleemidele, lähtudes 

lasteaia ja kooli igapäevaküsimustest: kuidas kirjeldada kirjaoskust, kuidas hindamisel 

toetada oskuse arengut, kuidas tagada arenguprobleemide varane märkamine ja õigeaegne 

asjatundlik sekkumine. 

Päeva esimese poole sisustasid peaettekanded: 

1) eesti asjatundjate paneel "Oskab - ei oska" (Tallinna ja Tartu ülikoolide uurijad Maria 

Jürimäe, Ene Varik-Maasik, Kadi Lukanenok, tegevõpetajaist Mare Müürsepp) 

2) ettekanne Soome lugemisühingu FinRA esindajalt – Eeva-Maija Niinistölt. 

 

Päeva teises pooles toimusid lugemisühingu liikmete juhitud töötoad praktiliste tegevustega: 

loovkirjutamine (Kaja Kivisikk) 

lugemisraskused (Kadi Lukanenok) 

kirjutamine ja selle  toetamine eelkoolieas (Anneli Laamann) 

pildiraamat kõnearenduseks (Liina Velner, Jaanika Monroc) 

skype ja noorte lugemine (Kristel Palk) 

Info- ja digikirjaoskus (Kadri Tomson) 

Lugedes ja kirjutades eurooplaseks kasvamine (Mare Müürsepp). 

 

Lisaks ettekannetele ja töötubadele said osalejad tutvuda kirjastuste väljapanekutega ja eriti 

olulisena uute õppevahenditega. 

Konverentsi kajastusena ilmus artikkel "Õpetajate Lehes" 

http://opleht.ee/34488-kirjaoskus-kasvab-suheldes/ 

Kristel Palgi ettekande järjeks oli artikkel "Õpetajate Lehes" ja jätkub koostöö Lugemisühingu 

kaudu tegevuse partnerite leidmiseks: 

http://opleht.ee/2016/10/skypei-raamatuklubi-liidab-noori/ 

 



II.5 projekt Lugemismängud 

 

Lugemismängude projektis toimus kavandatust erinev tegevus. Kuna lugemismängude 

komplekte on koostatud ja kirjastatud juba kuus (alates aastast 2013), leidis kirjastus Koolibri, 

et niipea pole mõtet uusi mänge toota. Seega kadus ka stiimul mängude loomise võistluse 

korraldamiseks. See-eest otsustas projekti toimkond panna rõhu lugemisraskuste 

teemalistele koolitustele. Lugemisühingu eestvõttel ja koostöös Tallinna Keskraamatukoguga 

korraldati düsleksia teabepäev. 

Düsleksia teabepäev toimus kolmapäeval, 5. oktoobril kl 17-18.30 Tallinna Keskraamatukogu 

rõdusaalis, Estonia pst 8. 

 

Kavas olid ettekanded ja arutelud: 

* Mis on lugemisraskus ehk düsleksia? 

* Millist abi on võimalik Eestis saada lugemisraskuse/düsleksia korral? 

* Vaba mikrofon kogemuste vahendamiseks. 

 

Infot jagasid Kadi Lukanenok (Eesti Lugemisühing, Tallinna Ülikool) ja Ene Varik-Maasik 

(Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinna Ülikool) 

 

Oodatud olid kõik huvilised, eriti lapsevanemad. Űritus oli tasuta ja seal jagati lugemisühingu 

düsleksiaosakonna infomaterjale. 

 

 

III Lugemishariduse jagamine 

 

III. 1. Eesti Lugemisühingu liikmed osalevad Lastekaitseliidu algatatud "Hea Raamatu" 

valimisel, selle protseduuri tulemusel valmivad plakatid, mis esitlevad möödunud aasta 

lasteraamatuparemikku. 

http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/hea-lasteraamat/ 

 

III. 2. Lugemisühingu kodulehel on algatatud lasteraamatuid tutvustab rubriik 

"Lugemiselamus", kuhu vabatahtlikud saadavad oma lugemismuljete põhjal kirjutatud 

kokkuvõtteid. Raamatute saamiseks tehakse koostööd kirjastustega. 



http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=424 

 

III. 3. Lugemisühingu lektorid on koostöös Eesti Lastekirjanduse keskusega arendanud 

projekti "Aitan lapsi raamatute juurde", mille käigus on nad pidanud eri maakohtades loenguid 

lugemaõpetamisest ja lugemismängudest. 2016. a sügisel pidasid ühingu vabatahtlikud 

lektorid loenguid neljal teabepäeval. 

http://www.elk.ee/?page_id=22577 

 

III. 4. Rahvusvahelise kirjaoskuse päeva (8. sept.) tähistamiseks levitas Eesti Lugemisühing 

Eesti haridusliidrite seas Euroopa Kirjaoskusõiguse deklaratsiooni, mis on vastu võetud Eesti 

esindajate osavõtul ja seega võiks olla üks suunav ja toetav dokument hariduselu edendajale. 

http://www.eli-

net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Dec._lit._rights_for_printing_EST.pdf 

 

III. 5. Igal võimalikul juhul, nii tellimise peale kui omal algatusel avaldavad lugemisühingu 

aktivistid meie ühiseid seisukohti meediaväljaannetes. 

http://opleht.ee/35006-lugemisnoustaja-lapse-liigne-lugema-treenimine-voib-teha-kahju/ 

 

IV Rahvusvaheline koostöö 

Kadi Lukanenok ja Maria Jürimäe on hoidnud ühendust Euroopa katusorganisatsioonidega ja 

võrgustikega, FELA, IDEC, ELINET. Soomes Turus toimus 17. Põhjamaade ja kolmas 

Läänemeremaade lugemiskonverents, kus olime niisamuti esindatud kahe ettekandega. Meie 

kevadisel konverentsil viibis Soome lugemisühingu esindaja. 

Lõppes Erasmus+ projekt „Meie oleme Euroopa“, mille käigus tutvustasid 6 maa lapsed 

vastastikku oma maid loovtöödes. Eesti Lugemisühing oli projekti koordinaator Eestis.  

 

 

V Lugemisühingu üldkulud 

Lugemisühingu üldkulusid on kasutatud vastavalt nende kavandatud otstarbele. 

Koduleht on meiesugusele ülevabariigilisele ühendusele eluliselt vajalik kanal, ja selle pidev 

uuendamine ja aktuaalsena hoidmine on juhatuse üheks prioriteediks. Kodulehe halduskulud 

võimaldavad töös hoida asjatundlikku IT abi ja rikastada lehte erinevat lahendust nõudvate 

materjalidega. Viimase aasta üheks suuremaks lisanduseks on Erasmus+ projekti We are 



Europe tegevuse kajastus, mis sisaldab hulgaliselt laste loovtöid - 

http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=441 

 

Lugemisühingu nõukoja liikmed ja projektijuhid osalesid 29. detsembril toimunud ühingu 

sisekoolitusel ERMi ruumes, kus jagati teavet ühingu rahvusvahelise tegevuse kohta ning 

korraldati ajurünnak järgmise aasta tegevuste mõjususe ja ühingu nähtavuse 

suurendamiseks. 

Vabatahtlikke lektoreid, lugemispesa koolitajaid ja tegevusjuhte on tunnustatud raamatupoe ja 

Piletilevi kinkekaartidega. 

Sidekulud katavad juhatuse liikmete kulutusi projektide koordineerimisel, liikmete 

nõustamisel, üldsuse sh meedia esindajatega ühenduse pidamisel. 

 

Ülevaate koostas 

Eesti Lugemisühingu juhatuse esimees Mare Müürsepp 

15. jaanuar 2017 

 

 


