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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 esimees. 

 

2017. a ajavahemikul 1. jaanuar – 30. september on toimunud 5 juhatuse koosolekut, neist 

kolm koos nõukoja liikmetega (15. märts, 15. juuni ja 11. august, 31. oktoober, 1. detsember).   

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

selleks kirjaliku avaldusega soovi avaldab. 

15. juunil toimus ühingu üldkoosolek Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas. 



II Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projektid 

II. 1. Lugemisühingu koolitused. 

2017. aastal viidi MTÜ Eesti Lugemisühingu kaudu üheksa koolitust. Üks koolitus oli 

korraldatud koolitajatele ja kaheksa koolitust olid suunatud lapsevanematele, 

lasteaiaõpetajatele,  algklassi ja klassiõpetajatele, lasteraamatukogutöötajatele.  

Koolitajate koolituse keskseks teemaks olid koolituse korraldus ja läbiviimine. Sihtgruppidele 

pakuti koolitusi, mis puudutasid laste lugema ja kirjutama õpetamist: 

• Pildiraamatu kasutamine integreeritud tegevuste läbiviimisel, 

• lugeja arengu etapid, jälgimine, toetamine, 

• kuidas luua lugejat toetav õpikeskkond, 

• lugemis- ja kirjutamisraskuste märkamine, võimalikud ohutegurid 

• lugemismängud, õppematerjali loomine. 

Lugemiskoolitused toimusid Eesti erinevates paikades: Tallinnas, Pärnus, Tartus, Rakveres, 

Viljandis. Lisaks eesti keeles toimunud koolitustele toimus kaks koolitust võõrkeeles, üks neist 

oli sünkroontõlkega (prantsuse/eesti) ja teine vene keeles. Koolitajad olid Anneli Laamann, Kaja 

Kivisikk, Liina Velner, Jaanika Monroc, Nadine Marsault, Jelena Sepp, Terje Äkke, Sirje Torim, 

Niina Birina, Kadi Lukanenok. 

Tagasiside materjalide põhjal saab väita, et koolitused jätsid osalistele positiivse mulje. Sooviti, 

et koolitused võiksid olla veel pikemad kui neli akadeemilist tundi. Osalejad hindasid kõrgelt 

reaalsete töövahenditega läbi viidud praktilist õppust, õppematerjale ning küsimuste esitamise 

ja arutelu võimalust.  

 

 



 

II. 2. Projekt "Väikesed kodu-uurijad" 

2017. aastal korraldati väikeste kodu-uurijate võistlust juba seitsmendat korda.  

VII väikeste kodu-uurijate võistlus 3.-6. klasside õpilastele „Ise tehtud, hästi tehtud lõppes 

tänupäevaga 15. septembril Lasila mõisakoolis. 

Seekord osales Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu korraldatud konkursil 16  

kooli 56 võistlustööga. Märkimist väärib fakt, et 49st individuaalsest uurimusest 31 olid 

koostanud poisid.  

15. septembril peeti kaunis Lasila Mõisakoolis tänupäeva, kuhu olid kutsutud kõik konkursil 

osalejad koos 30 juhendajaga. Kohaliku kooli ajalooõpetaja Tiina Rumm korraldas koos 

abilistega ekskursiooni mõisas ja selle ümbruses, lastele toimusid töötoad ning juhendajatele 

veebikeskkonda Ajapaik tutvustav loeng. Konverentsil tutvustasid noored autorid kuulajatele 

omanäolisemaid töid. Lümanda Kooli rahvariietes lapsed pidasid saare murdes vahvat 

„Ämarikutundi”.  

 

Õpilaste töid lugesid ja retsenseerisid Eesti Lugemisühingu liikmed Meeli Pandis, Virve 

Maasika, Terje Äkke, Helen Kaufmann, Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe. 

 

Konkursi tulemustena nimetame iga vanuserühma paremad tööd: 

3.-4. klass 

Tuudur Jakob Padari – Jüri Gümnaasium, juhendajad Piibe Padari, Margit Rohusaar 

Kertu Kaljusaar – Märjamaa Gümnaasium, juhendaja Eve Burmeister 

Rasmus Randon Lille – Haljala Gümnaasium, juhendaja Külli Heinla 

5.-6. klass  

Sabrina Karajev – Tapa Gümnaasium, juhendaja Malle Truu 

Jan Erich Sarapuu – Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii 

Albert-Johann Lepik – Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii 

Robin Liiber – Tarvastu Gümnaasium, juhendajad Moonika Põder, Aive Kaldra 

Sten Nõlvak – Vastseliina Gümnaasium, juhendajad Vagur Nõlvak, Kertu Torn 

Joel Henry Visnapuu – Simuna Kool, juhendaja Siiri Kanarbik 

Kollektiivsed tööd 

Aste Põhikool, juhendaja Sirje Pere 

Paide Valla Lasteaed-Kool, juhendaja Urve Salm 



 

2017. a sügisel koostasime uue võistluse kava, täpsustasime teema ja kuulutasime välja 

konkursi. Seekord on tööde laekumine kavandatud jaanuari, et hindajad saaksid töid lugeda 

kevadkuude jooksul ja anda tagasisidet juba suve algul toimuvaks lõpuürituseks. Seega jääb 

autorite autasustamine sama kooliaasta sisse, mis tunduvalt hõlbustab protseduuri (tihti on 

autorid sügiseks kooli vahetanud). 

Eestimaa 100. sünnipäeva tähistavad väikesed kodu-uurijad konkursiga „Meie pere 100 

aastat tagasi“. Ootame käsitsi kirjutatud võistlustöid Paide Ühisgümnaasiumi aadressil 15. 

jaanuariks 2018. a.  

 

II. 3. Lugemisühingu aastakonverents "Kirjaoskus peegeldab heaolu" 

Lugemisühingu 2017. a keskne üritus oli ühepäevane konverents pealkirjaga "Kirjaoskus pee-

geldab heaolu". Konverents toimus 15. juunil Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. Kuna 2017. 

a kevadel möödus Lugemisühingu asutamisest 25 aastat, peeti konverentsi tavalisest piduli-

kumalt. Koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga anti ühingu tublimatele liikmetele minis-

teeriumi tänukirjad, nimelt said tunnustatud Maili Liinev, Kadi Lukanenok, Anneli Laamann, 

Kaja Kivisikk, Krista Nõmmik, Virve Maasik, Merle Tiigisoon, Meeli Pandis, Jelena Sepp, Sirje 

Torim, Terje Äkke, Jaan Mikk, Heli Prii, Maria Jürimäe, Kaja Plado, Eve Krais, Tiina Kivimäe, 

Anne Koppel ja Kaja Lepik. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajana oli kohal üldharidusosakonna peaekspert Merike 

Mändla. 

  

Konverentsi peaettekanded olid seotud lugemiskeskkonna loomise oluliste aspektidega:  

1) tervislik ja esteetiliselt ülendav kujundus – ettekanne Kunstiakadeemia magistritöö 

„Lugemispesa mänguala AAS põhjal“ – magister Rita Assor  

2) lugemisoskus kui aineteülene õpioskus, mida saab arendada igas ainetunnis – 

ettekanne Tallinna Ülikooli magistritöö põhjal lugemis- ja kirjutamisoskuse 

arendamisest käsitöö ja kodunduse tundides – magister Inga Veskimägi. 

  

Töötubade teemadeks olid 

- kirjaoskust toetava õpikeskkonna loomine lasteaias (Anneli Laamann)  

- I kooliastme õpilaste eneseväljendusoskuse arendamine läbi erinevate osaoskuste 

(Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetajad Anu Päit ja Tiiu Kiveste) 

- Mängud, mis toetavad lugemaõppimist (Jelena Sepp) 

- Eriline õppija, eriline lugeja (Kadi Lukanenok ja TLÜ eripedagoogide lõputööd) 



- Praktilised tegevused klassi lugemispesas (Kaja Kivisikk) 

- Loovkirjutamine (Kätlin Vainola) 

- Lugemisring kui huviring (Andra Kütt) 

- Mulgi aabits – uusim murdeaabits (Kristi Ilves ja Alli Laande) 

- Lugemisjooga (Maili Liinev). 

 

Paneelarutelu teemaks oli õpiabi vajadus ja kättesaadavus üldhariduskoolis. Sellel teemal oli 

eelnevalt toimunud ühingu liikmete seas küsitlus, mis selgitas teema tulipunkte: abiõpetaja roll 

ja ettevalmistus, varane sekkumine jms. Paneelarutelus osalesid Pärnu koolide HEV 

koordinaatorid, HTM peaekspert Merike Mändla ja õpetajakoolituse poolelt Tallinna Ülikooli 

eripedagoogika õppekava kauaaegne juht Kadi Lukanenok. 

 

Lisaks ettekannetele ja töötubadele said osalejad tutvuda kirjastuste väljapanekutega ja eriti 

olulisena uute õppevahenditega. 

Konverentsi materjalid ilmusid ajalehes „Õpsik“ ja üritus kajastas Pärnu Postimees. 

https://parnu.postimees.ee/4145489/lugemisuhing-puhendub-laste-lugemishuvile 

 

Lugemisühingu tegevust kajastas ka Vabaühenduste Liidu koduleht 

https://heakodanik.ee/uudised/eesti-lugemisuhing-kutsub-konverentsile-kirjaoskus-peegeldab-heaolu/ 

 

III Lugemishariduse jagamine 

 

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

valimisel, selle protseduuri tulemusel valmisid 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, eriti agaralt pakub oma 

raamatuid liikmetele jagamiseks kirjastus „Petrone Print“.  

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

 

III. 3. Rahvusvahelise kirjaoskuse päeva (8. sept.) tähistamiseks pakkus Eesti Lugemisühing 

https://parnu.postimees.ee/4145489/lugemisuhing-puhendub-laste-lugemishuvile
https://heakodanik.ee/uudised/eesti-lugemisuhing-kutsub-konverentsile-kirjaoskus-peegeldab-heaolu/
http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/hea-lasteraamat/
http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=424


koolidele ideed laste loovtööks – poster, video vm loovtöö teemal „Tark valija“, et tõsta noorte 

teadlikkust oma võimalustest poliitikas kaasa lüüa.  

III. 4. Aasta lõpuks tõusetus meedias arutelu käekirja ja kirjatehnika üle; lugemisühingul oli 

hea võimalus korrata osutust paari aasta tagusele veebiseminarile, mis on endiselt aktuaalne 

ja ka tagajärjekas: selle üks osaline Ivar Sakk ongi reaalselt saanud uue õppematerjali 

kaasautoriks. http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=453 

 

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

ideedegeneraatorid meie ühiseid seisukohti meediaväljaannetes. Seoses lastekultuuri 

aastaga said lugemisühingu liikmed korduvalt sõna Vikerraadio programmis “Huvitaja”, kus 

räägiti laste lugemis- ja kirjutamisoskusest, erivajadustest jms. 

https://arhiiv.err.ee/vaata/huvitaja-laste-ajataju-ja-soovid/similar-230943 

 

III. 6. Lugemisühingu vabatahtlikud (Liina Velneriga eesotsas) on algatanud 

rahvaraamatukogudes lugemismängudega seotud tegevuse: lapsi (ja ka vanemaid) 

õpetatakse „Lugemismängude“ komplekte kasutama. Liina Velner juhib seda tegevust juba 

teist aastat Tallinna Keskraamatukogus. http://keskraamatukogu.ee/lugemismangud-tallinna-

keskraamatukogus-estonia-pst-8-2/ 

 

III. 7. Düsleksia teabepäev toimus 1. detsembril 2017 Tallinna Ülikooli ruumes. Eesmärgiks oli 

tutvustada ühingu liikmete koostatud kõnearendusmaterjale. Teabepäeva korraldas Kadi 

Lukanenok. Esitleti õppematerjale, mille koostajateks on Jelena Sepp, Anneli Laamann, Airi 

Amtmann, Ly Härm ja Riina Wilson. Arutleti kõneõpetaja rolli ja võimaluste üle 

multikultuurilises ja mitmekeelses hariduses. Samal teemal areneb ühingu tegevus järgmise 

aasta konverentsil ja järgmistel rahvusvahelistel kogunemistel. 

III. 8. Lugemisühinguga koostöös valminud Rita Assori magistritöö “Lugemispesa mänguala 

AAS” jõudis Ajujaht 2017 saja parema töö hulka, airdates sellega levitada mõtet laste 

arengukeskkonna esteetikast ja vaimsusest.  

http://www.ajujaht.ee/hooaeg-2016-2017/top-100/ 

 

IV Lugemisühingu rahvusvaheline tegevus  

Eesti Lugemisühing on osaline Euroopa kirjaoskuse võrgustiku ELINET töös, FELA (Euroopa 

kirjaoskuse ühingute) ja IDEC (Rahvusvahelise Kirjaoskuse Ühingu ILA Euroopa Komitee) te-

gemistes. Rahvusvahelises koostöös on Maria Jürimäe osalemas digipliiatsi projektis. Kadi 

Lukanenok on osalenud IDEC/FELA koosolek Vilniuses ja osaleb Erasmus+ LLP projektis 

Specific Learning Difficulties.  

http://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=453
https://arhiiv.err.ee/vaata/huvitaja-laste-ajataju-ja-soovid/similar-230943
http://keskraamatukogu.ee/lugemismangud-tallinna-keskraamatukogus-estonia-pst-8-2/
http://keskraamatukogu.ee/lugemismangud-tallinna-keskraamatukogus-estonia-pst-8-2/
http://www.ajujaht.ee/hooaeg-2016-2017/top-100/


2017. aasta sügisel valmistusime FELA/IDEC järjekordseks kogunemiseks ja liidrikoolituseks, 

mis toimub 2018. a jaanuaris Riias. Selleks oli vaja valida uus kandidaat liidrikoolituse konve-

rentsile; juhatuse otsusega osutus valituks Liina Velner. Ühingu stipendium FELA/IDEC kon-

verentsil osalemiseks otsustati eraldada ühingu kauaaegsele aktiivsele liikmele Meeli Pandi-

sele.  

24. oktoobril 2017 saabus ühingule kutse osaleda kirjaoskuse teemalisele ülemaailmsele 

kogunemisele World Literacy Summit 2018. a märtsis Oxfordis. Praeguseks on teada, et ühingu 

juhatuse esinaise ettekanne on vastu võetud ja ühingu esindaja saab sel üritusel sõna võtta. 

V Ühingu 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.  

Sidekulud katavad juhatuse liikmete kulutusi projektide koordineerimisel, liikmete nõustamisel, 

üldsuse sh meedia esindajatega ühenduse pidamisel. 

Kuna mitu lugemisühingu liiget on võtnud südameasjaks hoida ühingut koostöös 

rahvusvahelise võrgustikuga ELINET ja teiste Euroopa lugemisorganisatsioonidega, on 2017. 

aastal mõeldud sellele, et toetada nende liikmete osalemist väliskonverentsidel ja 

töökogunemistel. 2017. a on eraldatud sel otstarbel kolm stipendiumi – Kadi Lukanenokile ja 

Helin Puksandile (ühing maksis nende registreerimistasu Euroopa Lugemiskonverentsil 

Madriidis) ja Meeli Pandisele osavõtuks FELA/IDEC konverentsist Riias. 

Tegevusaruande koostas Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine Mare Müürsepp. 

20. jaanuar 2018 

 

 

 

 


