
MTÜ Eesti Lugemisühing 2015.a sisulise töö aruanne 

 

1. Ülevaade juhatuse 2015. a  tööst 

 

Eesti Lugemisühingu juhatuses oli 15.juunini 2015 7 liiget: Maili Liinev, Mare Müürsepp, 

Anu Ratasepp, Kadi Lukanenok, Krista Nõmmik, Maria Jürimäe, Heli Prii. 

Tööjaotus\valdkonnad:  

Maili Liinev – juhatuse esimehe asetäitja, koolitusjuht 

Kadi Lukanenok – rahvusvaheliste sidemete koordinaator 

Mare Müürsepp – arendustegevuse koordinaator, projektijuht, Õpsiku toimetaja ja väljaandja 

Krista Nõmmik – ühingu liikmete tabeli haldaja 

Anu Ratasepp – projektijuht 

Maria Jürimäe  - projektijuht 

Heli Prii – juhatuse esimees 

 

15. juunil toimunud üldkoosolekul valiti järgmised juhatuse liikmed: Jelena Sepp, Kätlin 

Vainola, Mare Müürsepp, Kadi Lukanenok, Maili Liinev, Heli Prii. Juhatuse esinaise kohuseid 

täidab Mare Müürsepp. 

Ühingu juhtimisse on nõuandjatena ning tegevuste korraldajatena kaasatud 9-liikmeline 

nõukoda. 

Nõukoja liikmeks võivad saada kõik ühingu liikmed pärast motivatsioonikirja edastamist 

juhatusele. 

 

2015.a toimus  4  juhatuse ja nõukoja koosolekut (20.02, 8.06, 22.09, 3.10) 

Ühingu liikmete üldkoosolek toimus 15. juunil Tallinnas. 

 

2. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatavad projektid 

 

2.1. Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu” 

 

Eesti Lugemisühingu seminar " Lugemisprojektide sünnipäevapidu" toimus 15.juunil 

Tallinnas, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Neli ühingu projekti pidasid oma sünnipäeva: 

projekt " Lugeda on mõnus" tähistas 15. tegevusaastat, " Lugemispesa" ja " Lugemismängud" 

10. tegevusaastat ja "Väikesed kodu-uurijad" 5. tegevusaastat. 

Anneli Kengsepp Eesti Lastekirjanduse Keskusest jagas osalejatega Soome 

rahvaraamatukogude külastusel üht silma hakanud teemat. Laste lugemisoskuse edendamise 

ja lugemisvara tutvustamise puhul on oluline süsteemne koostöö kultuuri-ja 

haridusministeeriumi, omavalitsuste ja koolide vahel. Lisaks rääkis ta erinevatest 

kodumaistest ühistegevustest. 

Anneli Laamann tutvustas oma magistritööd teemal" Kirjaoskust toetav õpikeskkond 

tavarühmas ja lugemispesaga rühmas." Helle Taks-Titarenko tutvustas oma magistritööd 

teemal " Õpetaja roll lugemiskeskkonna loojana." 

Sõna said kõik projektijuhid, töötubades osalejatele jagati näpunäiteid laste lugemishuvi 

tõstmiseks. Autasustati fotovõistluste " Pilt ja sõna" ja “Lugemispeas” parimaid. 

 

Seminariks valmis ajaleht „Õpsik“ 

 

2.2. Projekt „Väikesed kodu-uurijad” 

Väikeste kodu-uurijate tänupäev toimus 11.septembril Paides. 3.-6. klasside õpilased 30st 

Eestimaa koolist olid konkursile „Käbi ei kuku kännust kaugele“ saatnud 103 käsitsi 



kirjutatud uurimust. 63 juhendajana nimetati  nii õpetajaid kui noorte autorite pereliikmeid. 

Projketijuhid annavad retsensioonidega tagasiside kõikidele kirjutatud uurimistöödele. 

Vallimäel alanud päev jätkus lastele linna asutustes erinevates töötubades toimetades ning 

kooli aulas kontserti kuulates. Abikäe ulatasid  Järvamaa Muuseum ja Ajakeskus, Järvamaa 

Keskraamatukogu, Paide Avatud Noortekeskus, Paide Huvikeskus ning Paide Muusikakool. 

Juhendajatele andis samal ajal tsaariaegse koolitunni Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi 

juhataja Veronika Varik . 

Konverentsil esitleti viit eriilmelist uurimistööd mitme sugupõlve tantsijatest, õpetajatest, 

tordimeistritest, kunstnikest; kirjeldati perede ühiseid tegevusi, harjumusi ning väliseid 

sarnasusi. Kõlama jäi autorite suur rõõm perega koosveedetud ajast. Südamesse läksid üht 

võidutööd juhendanud vanaema sõnad:  „Tänu konkursile sain oma lapselapsega nii palju 

rääkida.“  

Võidutööde autorid ja juhendajad: 

3.-4. klass 

Toomas Ant  Lustivere Põhikool, juhendaja Ene Vaht 

Liis Treima  Valjala Põhikool, juhendaja Ulvi Peeters 

Anna Kubja  Aegviidu Kool, juhendaja Anneliis Liblik 

Crystal-Speli Lõhmus  Kiltsi Põhikool, juhendaja Siiri Roos 

Lisa Pajo  Põltsamaa Ühisgümnaasium, juhendaja Pille Martsik 

Kevin Markus Edminster  Rapla Ühisgümnaasium, juhendaja Ülle Mäekivi 

Tessa Lichtfeldt  Peetri Lasteaed-Põhikool, juhendaja Merle Lichtfeldt 

Oscar Siem  Jüri Gümnaasium, juhendajad Merike Siem, Malle Kempi 

Eric Tõugu  Paide Valla Lasteaed-Kool, juhendajad Gaidi Tõugu, Urve Salm 

5.-6. klass 

Britta Smolin  Viljandi Kesklinna Kool, juhendaja Virve Kikas 

Brittany Paat  Vastseliina Gümnaasium, juhendaja Külli Lendsaar 

Karoliina Kask  Lasila Põhikool, juhendaja Tiina Mesi 

Maarika Tamm  Lasila Põhikool, juhendaja Tiina Mesi 

Lissel Mägi  Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii 

Kollektiivsed tööd 

Orissaare Gümnaasiumi 3. klass, juhendaja Kai Paasoja 

Paide Ühisgümnaasiumi 4.b klass, juhendaja Krista Sukk 

Kokkuvõtet ja parimaid töid saab lugeda:  

www.lugemisyhing.ee/index.php?page=330&action=article&article_id=161 

 

2016.a  uurimistöö teema on  „Vana kodumaja jutustab”.  

 

 

2.3. Projekt „Lugeda on mõnus” 

 

10. aprillil tähistati projekti „Lugeda on mõnus“ 15. sünnipäeva.  

Üle-eestiline projekt “Lugeda on mõnus” on õpilaste ja neid juhendavate õpetajate vabatahtlik 

liikumine, mis kestab igal õppeaastal septembrist juunini. Projekti käigus loetakse põnevaid 

raamatuid ning loetu üle arutletakse interneti vahendusel. Eesti Lugemisühing alustaski 

projekti 2000. aastal rõhuasetusega arvutite kasutamisel – et arvutite kaudu lapsi, eriti poisse, 

lugemise juurde meelitada. Nüüd on asjalood muutunud, rõhk on raamatute lugemisel, 

interneti võimalusi kasutatakse muljete vahendamiseks, tavapärasest erinevate 

lugemisülesannete täitmiseks. 

Sünnipäevapidu algas Rocca al Mare Kooli direktori Kaido Kreintaali ja programmi 

kauaaegse patrooni Urmas Paeti tervitustega. Paet sõnas, et kui kuskil mõni noor väga rumala 



teoga hakkama saab, võib kindel olla, et ta ei ole oma elus eriti raamatuid lugenud. Lugemine 

avardab silmaringi, annab uusi teadmisi. „Facebook võib kaduda, raamatud jäävad,“ ütles 

programmi patroon Urmas Paet. Külas oli ka kirjanik Mika Keränen. Kohtumine oli soojas 

meelolus ja mõnusa huumoriga pikitud. Laste küsimused olid üsna traditsioonilised – kuidas 

kirjanikutöö algas, millal tekkis idee kirjutada Supilinna krimkasid, mis on kirjaniku enda 

lemmikraamat, kust on pärit tegelaste nimed. 

Kohtumise lõpuks sai iga kooli esindus kingituseks Mika Keräneni raamatu „Väravajoonel“ 

koos Õpilased olid ette valmistanud miniesitlused loetud raamatutest või lugemisega seotud 

tegevustest. Lugeda on mõnus“ sünnipäeva-konverentsil „Teistmoodi lugemine“ tutvustati 

õpilastele ka digiraamaatuid, punktkirja ja kurdi inimese lugemise eripära, külas käis 

lugemiskoer Steffi koos perenaise Heleriga. 

 

 

2.4. Koolitused 

 

Eesti Lugemisühing korraldas 2015 aasta kevadel tasuta koolitusi õpetajatele ja 

lapsevanematele, tähistades „Lugemispesa“ projekti 10 aastapäeva. Lugemispesa kui 

mõtteviis toetab õpetajat olema loov, lapsekeskne ja mänguline. Pakuti kolme erinevat 

koolitust: lasteaiaõpetajatele (eesti keeles), kooliõpetajatele (eesti keeles) ja 

õpetajatele/lapsevanematele (vene keeles).  Ühte koolitust viis läbi kaks koolitajat.  

Koolitus lasteaia õpetajatele Tallinnas Lasteaias Naba, 13. mai 2015  

Lugemispesa kui mõtteviis: lugemispesa loomine ja lugemismängud.  

 Teemad: 

• lugemispesa loomine rühma 

lugemishuvi tekitamise põhitõed lasteaias 

• kirjaoskust toetav õpikeskkond – tekst õpikeskkonnas ja laste kirjutamise toetamine. 

• lugemismängud 

• praktiline vaatlus ja analüüs: koolituse üks osa koosneb nelja erineva 

lugemiskeskkonnaga tutvumisest ja analüüsist.  

•  

Koolitus kooliõpetajatele  Eesti Rahvusvahelises Koolis 10. aprillil 2015   

Lugemispesa kui mõtteviis: lapsekeskne õpikeskkond lugeja arengu toetajana. 

 Teemad:  

• lugemiskeskkond koolis 

• lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas lapse arenguga  

• lugeja valikud ja vastutus 

• lugeja arengu jälgimine ja toetamine 

 

Lugemiskoolitus õpetajatele ja lastevanematele Eesti Rahvusvahelises Koolis 09. aprillil 2015 

(Koolitus toimus vene keeles)  

Lugemispesa kui mõtteviis: lugemine on põnev, loov ja lapsekeskne 

Teemad: 

• lugemiskeskkonna loomine. Lugemispesa 

• lugemismängud, mis toetavad lugema õppimist 

 

 

3. Lugemishariduse jagamine 

 

3.1.Ühingu esindajad osalesid Lastekaitseliidu poolt korraldataval Hea lasteraamatu 

2014 valimisel. 



 

3.2.Eesti Lastekirjanduse Keskuses viisid lugemisühingu liikmed läbi lugemisalaseid 

koolitusi ja diskussioone  

 

Vastutaja Teema 

Maili Liinev Lapsed lugema rõõmu ja mänguga: lugemishuvi, lugemiseeldused, 

sõnavara ja raamatutegevused 

Liina Velner Lugema õppimise võlud ja valud: lugemisoskusest ja lugemisraskusest 

Jelena Madisson Kuidas laps raamatu vaatajast lugejaks areneb 

Kadi Lukanenok Kui lugema õppimine valmistab raskusi 

Anneli Laamann Mängides lugema: laste lugemis- ja kirjutamisoskuse areng ja selle 

toetamine eelkoolieas 

 

3.3. Eesti Lugemisühing tähistas rahvusvahelist kirjaoskuse päeva ja nädalat kahe 

sündmusega: 

 

a) foto- ja videovõistlusega  

"Kirjaoskus kui kingitus". Võistlusel osalemiseks tuli jäädvustada olukord, kus kirjaoskusest 

on rõõmu ja laadida pilt või video üles. "Kirjaoskus kui kingitus" võitjad valisvälja rahvas, 

parimad pildid leidsid kajastamist ka rahvusvaheliselt ELINETi veebimaterjalides.  

b)  veebiseminar "Kirjatehnika - kirgede torm" koostöös partnerasutusega Tallinna 

Ülikool 

https://www.youtube.com/watch?v=W0iZktlrRco 

 

3.4. Osalemine messil Laps ja Pere Saku Suurhallis. 

 

Messil LAPS JA PERE avas lugemisühingu toimkond LUGEMISPESA! Tegevust juhtis 

Anneli Laamann, õpetusi jagasid Jelena Sepp, Kadi Lukanenok ja TLÜ üliõpilased. 

 

4. Rahvusvahelised tegevussuunad 

 

Maria Jürimäe esindab Eesti Lugemisühingut Euroopa kirjaoskusega tegelejate võrgustikus 

ELINET. Kadi Lukanenok juhib Eesti-poolselt projekti, mille eesmärgiks on toetada 

düsleksiaga laste vanemaid (LLP Partnership Projekt Empowering Parents for Support of 

Their Children with Dyslexia). Praeguseks on projekt lõpetatud. Materjalid on leitavad 

Lugemisühingu kodulehelt: http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=425 

 

Mare Müürsepp koordineerib Eesti õpetajate ja laste tegevust Erasmus+ projektis We Are 

Europe, mille sisuks on põhikooli õpilaste suunamine uurimis- ja loovtegevusele, et õppida 

rohkem tundma Euroopa riike. Projekti aruandeperiood on 1. nov. 2014 - 31. okt. 2015. Kõik 

vajalikud tegevused on läbi viidud ja dokumendid koordinaatorile esitatud. Õpilaste koostatud 

materjalid asuvad Eesti Lugemisühingu kodulehel: 

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

 

Aruande on koostanud Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine kuni 15. juunini 2015 Heli Prii 

ja alates 15. juuni 2015 Mare Müürsepp     

 

 

 


