
  
 
Johannes Käisi Seltsi tegevused 2014.a 

 

Johannes Käisi Seltsi 2014. aasta teema on jätkuks eelmise aasta teemale, mil keskmeks oli 

kultuuripärand (Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa) ning samas saime innustust 

2014. aasta algatusest Huvitav Kool. Seega on teemaks „Kodu, lasteaed, kool – huvitavate 

võimaluste kasvumaa“. 

2013.a novembrikuus toimunud seltsi üldkoosolekul valiti uus juhatus, kus eelmise 8 liikme 

asemel jätkab 4 liiget ning valiti lisaks 3 uut liiget. 21.01.2014 toimus juhatuse koosolek, kus 

valiti uus juhatuse esimees /A.Alunurm/. Juhatus suhtleb aktiivselt meilitsi, kuid toimusid ka 

juhatuse koosolekud (5x) suuremate ürituste kavandamiseks ja/või teemade arutamiseks. JKS 

üldkoosolek toimus JKS konverentsi järgselt 28.11.2014.a.  

Haridus- ja Teadusminsiteeriumi ning MTÜ Johannes Käisi Seltsi vahelise 

riigieelarvelise toetuse kasutamiselepingu kohustuste täitmise aruanne: 

JKS suvekool toimus 12 – 13.08.2014.a Pärnumaal Maria talus. Osalejaid oli 37. Huvitava 

Kooli algatusest innustunult said suvekoolis osalejad parima praktika näitel teavet draama- ja 

loovusõpetusest, elamus-, kogemus- ning projektõppest. Huvitavate meetodite ja võtete kõrval 

jagasid kogemusi JukuAkadeemia, KAE kooli ja rahvamuusikakooli entusiastid. Õppiti ka 

mängides matemaatikat. Käisi preemia 2013.a laureaadid tõestasid oma professionaalsust 

keelekümbluse valdkonnas ja õpilasekeskses töös. Johannes Käisi Selts koostöös Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga on andnud igal aastal õpetajatele võimaluse pedagoogiliste kirjutiste 

raames jagada parimat praktikat. Suvekoolis tutvustatati üht võistlustööd „Tantsisime 

minevikust tulevikku“, toimus ka selle teemaline töötuba. Suvekoolis oli näitusena välja 

pandud parimad pedagoogiliste kirjutiste võistlustööd. Lisaks oli näitus „Haridusasutused ja 

–tegelased Ex libristel“. Loenguruumis olid osalejatele informatiivsed teated JKS, seltsi 

suvekoolide ja konverentside kohta, samuti Käisi preemia laureaatidest ning pedagoogiliste 

kirjutiste võistlustöödest. Suvekoolis osalejaid kiitsid töötubades toimunut, mis innustab 

järgnevatel kordadel enam töötubade ideed kasutama. 

  

Suvekooli toimumisest teavitati kõigi maakondade haridusosakondi, kellel paluti teade 

edastada maakonna lasteaedadele ja koolidele; samuti avaldati teade Õpetajate Lehe 

internetiväljaandes (26. mai 2014) „Johannes Käisi Selts ootab huvilisi suvekooli“ 

http://opleht.ee/15826-johannes-kaisi-selts-ootab-huvilisi-suvekooli/. Suvekooli järgselt ilmus 

Raivo Juuraku artikkel 22.08.2014 Õpetajate Lehe paberväljaandes „Kuidas õppimist senisest 

põnevamaks muuta?“ http://opleht.ee/17038-kuidas-oppimist-senisest-ponevamaks-muuta/.  

Tagasiside:  

„Tänan võimaluse eest esineda ja olla Käisi suvekoolis! See oli minule esmakordne kogemus 

ja ma olen väga rõõmus selle avastuse üle. Mulle meeldis korraldus, meeldisid väga erinevad 

http://opleht.ee/15826-johannes-kaisi-selts-ootab-huvilisi-suvekooli/
http://opleht.ee/17038-kuidas-oppimist-senisest-ponevamaks-muuta/


  
 
vaatenurgad ja lähenemised Käisile. Olete teinud suurt ja ilusat tööd… ja pikka aega!” /Liina 

Tamm, Konguta Kool/ 

“Tänan sisukate päevade eest! Minu jaoks oli selle suurim väärtus avar geograafiline ulatus - 

esinejaid oli igast kandist. Igati kasulikult veedetud päevad.” /Ilona Must, Pärnu Vabakool/ 

Eelarve täitmine: eraldati 800€, kulu 785,54€ (ruumi ja tehnika rent, vahendid esitluseks ja 

praktiliseks tegevuseks; materjalide paljundamisega seotud kulud; ürituse ettevalmistamis- ja 

transpordikulu; esinejate tänamine; näituse oragniseerimine; seltsi reklaam ja meened); 

omaosalus 1097€ (ruumi rent, toitlustamine).  

Augustikuus avaldati JKS ja HTM koduleheküljel ning 19.09.2014.a Õpetajate Lehes teave 

pedagoogiliste kirjutiste võistluse kohta. Lisaks teavitati kõiki seltsi liikmeid listi kaudu, 

maakondade haridusjuhte ning saadeti osalemise kutse Eesti Lastevanemate Liidule. 

Osalejaid, kahjuks, ei olnud. 2015.a on plaanis välja anda pedagoogiliste kirjutiste 

võistlustööde kogumik. Selleks esitas JKS juhatus taotluse HTM-ile, et eraldatud raha 

kulutada kirjutiste võistlustööde kogumiku keeleliseks toimetamiseks. 

Eelarve täitmine: eraldatud 500€, täitmine summas 71,52€ (teade Õpetajate Lehes; 

pedagoogilise kirjutiste võistluse zürii tänamine kingitusega).  

25.09.2014.a toimus JKS juhatuse seminar Peril, kus kohtuti Peri Põllumajandusliku OÜ 

juhatuse esimehe Eero Timmermanniga leppimaks kokku Käisi preemia laureaatide 

autasustamine. Juhatuse liikmed ning endine juhatuse liige ja Käisi preemia laureaat Tiiu 

Kiudorv asetasid Põlva kalmistul Johannes Käisi hauale lilled ning süüdati küünlad. 

Eelarve: eraldatud 200€ (Peri POÜ tänamine, Käisi kalmul mälestusminutite tarbeks küünlad 

ja lilled; transpordikulu; JKS tegevuse reklaam ja artiklid lehtedes, sh Käisi preemia); kulu 

summas 186,76€.   

JKS preemia laureaatide kandidaatide esitamise teade saadeti seltsi liikmetele ning ilmus 

Õpetajate Lehes 3.10.14. Käisi preemia laureaate esitati Põlva maakonnast 3 ja Eestist 3. 

Valiti salajase hääletamise teel Käisi preemia laureaatideks Külli Volmer /Johannese Kool ja 

Lasteaed Rosmal, õpetaja/ ning Lembit Jakobson /Unipiha Algkool, õpetaja/. Preemia anti üle 

konverentsil 28.11.2014.a Peri Põllumajanduslik OÜ ja JKS juhatuse poolt. Konverentsist ja 

Johannes Käisi preemia laureaatidest tehti artikkel Õpetajate Lehte. Teavitati Põlva 

maavalitsust Külli Volmeri (Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal) ning Kambja vallavalitsust 

Lembit Jakobsoni (Unipiha Algkool) tunnustamisest Käisi-nimelise preemiaga. Huvi 

laureaatide kohta tundis Põlvamaa ajaleht „Koit“, kuhu saadeti artikkel tunnustatutest. Vastav 

teave avaldati ka Koolielu koduleheküljel.   

Septembrikuus algas eeltöö JKS konverentsiga seonduvalt – kokkulepete sõlmimine 

ettekannete tegijatega, Käisi preemia laureaatide kandidaatide taotluste läbitöötamine, 

konverentsi toitlustamise korraldamine (koostöö Tartu Kutsehariduskeskusega). Konverentsi 



  
 
teade edastati listi kaudu seltsi liikmetele, maakondade haridusjuhtidele, ilmus see seltsi 

koduleheküljel ning Õpetajate Lehes 17.10.14. JKS konverents toimus 28.11.2014.a ning 

osalejaid oli 16. Ettekannete teemadeks olid huvitavad võimalused hariduses: digitaalarhiiv 

„Hariduslooline e-varamu“, Rosma Haridusselts, Leiutajate Külakool, Ettevõtlik Kool, 

ühendus „Loovharidus“. Traditsiooniliselt oli ettekanne Võrumaa Muuseumilt, sedapuhku 

teemaks õuesõpe Võru Õpetajate Seminaris. Kuna pedagoogilisi kirjutisi ei laekunud, siis 

paluti Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumilt ettekanne käisitruust Ferdinand Eisenist. 

Konverentsil anti üle Käisi- nimeline preemia Külli Volmerile (Johannese Kool ja Lasteaed 

Rosmal) ning Lembit Jakobsonile (Unipiha Algkool). 

Tagasiside:  

„Suur tänu Käisi-vaimus veedetus konverentsi eest!“ /Kai Võlli/  

„Tänan Johannes Käisi Seltsi aastakonverents korraldamise eest. Rosma Kooli ja Leiutajate 

Külakooli tutvustused oli nagu imeline muinasjutt enne jõuluaega.“ /Janne Vilms, Vaeküla 

Kool/ 

Eelarve täitmine: eraldatud 800€ (ruumi ja tehnika rent, materjalide paljundamisega seotud 

kulud, ürituse ettevalmistamis- ja transpordikulu, esinejate tänamine, reklaam; 

raamatupidamisega seotud kulud); kulu summas 702,39€. 



  
 
 

RIIGIEELARVELISE 
TOETUSE KASUTAMISE LEPING 

Lisa  2 
RIIGIEELARVELISE TOETUSE  KASUTAMISE KULUARUANNE 
 

Kvartaalne (kuu-) kuluaruanne esitatakse vastavalt Haridus-ja Teadusministeeriumi ja MTÜ 
Johannes Käisi Seltsi 
vahelisele lepingule  
 

Eelarve täitmise aruanne seisuga 07.12.2014 
 
Jääk aruandeperioodi alguseks …………………………… 
 

      Laekumine kasvavalt Kulud kasvavalt 

Üldharidus  

Tegevus 
(tulenevalt 
tegevuskavast) Eelarve   

s.h. … kv 
(kuu)   

s.h. … 
kv(kuu) 

   Suvekool 800      785,54   

  
 Juhatuse 
seminar 200      186,76   

  
 Kirjutiste 
võistlus 500     71,52   

   Konverents 800      702,39   

              

              

  KOKKU:  2300      1746,21   
 

 

JÄÄK aruandeperioodi 
lõpuks:    553,79     

 Tehingupartneri nr ……………...tekkepõhised tulukanded TP koodiga 007001 
(täidavad avaliku sektori üksused, kellel on Riigi raamatupidamise üldeeskirja Lisas 2 iseseisev tehingupartneri kood, v.a. 
riigiasutused) 

 

Summa Deebet Kreedit 
Tegevusala 

kood 
Liik+objektik
ood Kande kuup. 

             
             
             
  

Aruande koostas: Aina Alunurm (5063933, Aina.Alunurm@mail.ee) 
 

Aruanne kiideti heaks üldkoosolekul 28.11.14    
 

 



  
 
Johannes Käisi Seltsi teised tegemised: 

29.03.2014 toimus Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline konverents „Lapsest lähtuv kasvatus ja 

tegevuskultuur”, kus töötoa „Lapsepärane pärand” teoreetiline osa tugines Joh. Käisi 

pedagoogilisele pärandile /A.Alunurm/. Teemakohane artikkel „Lapsepärane pärand” ilmus 

Postimehe vahelehena 11.05.2014.a.  

Unipiha kool lõpetas 2-aastase Comenius-projekti „Storyline – Kas meetod õppekava 

eesmärkide täitmiseks?", mis haaras nelja teemat ning viidi need tegevused läbi Joh. Käisi 

üldõpetuslikest põhimõtetest lähtudes. 

Maikuus osales selts Innove konkursil „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise 

toetamine“. Kavandatava tegevuse eesmärgiks oli läbi viia piirkondlikud seminarid Johannes 

Käisi pedagoogilise pärandi tutvustamiseks ning tema põhimõtetel tegutsevate 

lasteaedade/koolide kogemuste ja parima praktika (sh tegevuste/õppeainete lõimimise 

võimalused) jagamiseks. Piirkondlikud seminarid said ellu viidud JKS liikmete (sh juhatuse 

liikmed) poolt, pakkumaks enesetäiendamise ja –teostuse ning elukestva õppimise võimalust.  

Konkurss osutus edukaks ning piirkondlike seminaride teostamiseks eraldati summa 3074€, 

sh teavitus- (ilmub Õpetajate Lehes kuulutus ning ajakirjas Lasteaed bänner) ja töövahendite 

(paber, pastakas) kulud, osalejate toitlustuse kulud, muud kulud (ruumide rent, nt Pärnu 

Muuseumi ruumide rent ning papa Jannseni koolitund) ning lektoritasud. Eelarve täitmine: 

2819, 40€, omaosalus 247,19€ (transport). 

Piirkondlikud seminarid teemade lõikes toimusid: 

Keskne teema: Üldõpetus ja kodulugu /Anu Sarap, Pille Sõrmus, Aina Alunurm, Anne 

Koppel, Kaja Lepik/ 

 11.09.2014 Tallinnas Kihnu Lasteaias (Kihnu tn 1), osalejaid 45. 

JKS poolt läbi viidud seminaril sai osaleja enam infot: üldõpetusliku tööviisi rakendamine 

lasteaias (25 inimest); Joh. Käisi pedagoogika ja riiklike õppekavade võimalused (19); Joh. 

Käisi pedagoogiliste põhimõtete ja teiste 20. sajajandi pedagoogiliste kontseptsioonide seos 

(19); JKS ja seltsi tegevus (19); üldõpetusliku tööviisi rakendamine koolis (10). 

JKS juhatuse liikmete hinnangul sujus seminar kenasti. Tagasisidest on heameel lugeda, et 19 

osalejat on tuttav ja 17 põgusalt tuttav Joh. Käisi pedagoogilise pärandiga; kahjuks 12 osalejat 

ei tea Käisit midagi – seega on seltsil tööpõld lai.     

 25.09.2014 Võrumaal Parksepa Waldorflasteaias (kesk 9 Parksepa), osalejaid 31. 

JKS poolt läbi viidud seminaril sai osaleja enam infot: üldõpetusliku tööviisi rakendamine 

lasteaias (21 inimest); Joh. Käisi pedagoogika ja riiklike õppekavade võimalused (17); 

kodulugu, kodude lugu (17); üldõpetusliku tööviisi rakendamine koolis (15); JKS ja seltsi 

tegevus (14). 

JKS juhatuse liikmete hinnangul oli Võrus mõnusalt kodune, huvi oli teemakohene. 

Tagasisidest on näha, et 14 osalejat on põgusalt tuttav ja 9 osalejat on tuttav Joh. Käisi 



  
 
pedagoogilise pärandiga. Samuti ilmnes, et soovitakse enam praktiliste tegevuste näiteid. 

Võru seminaril soovis üks kuulaja astuda JKS liikmeks. 

 

Keskne teema: (rahva)kultuur /Aina Alunurm/ 

 2.10.2014 Pärnus Koidula Muuseumis (Jannseni tn 37), osalejaid 19. 

JKS poolt läbi viidud seminaril sai osaleja enam infot järgmisest: lapsepärane pärand lasteaias 

(12 inimest); Joh. Käisi pedagoogiliste põhimõtete ja teiste 20. sajajandi pedagoogiliste 

kontseptsioonide seos (9); JKS ja seltsi tegevus (7); kultuuripärand koolis (5). 

JKS juhatuse liikmete hinnangul oli Pärnu seminari tugevuseks teemale sobiv keskkond 

(Pärnu muuseum). Osalejatele meeldis väga ka Papa Jannseni koolitund kui hea näide 

muuseumipedagoogikast. Tagasisidest on näha, et 8 osalejat on põgusalt tuttav ja 6 osalejat on 

tuttav Joh. Käisi pedagoogilise pärandiga. Pärnu seminaril soovis üks kuulaja astuda JKS 

liikmeks. 

Keskne teema: looduskasvatus /Aina Alunurm, Kaja Lepik/ 

 6.11.2014 Rakveres Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis (Pikk tn 40), osalejaid 15. 

JKS poolt läbi viidud seminaril sai osaleja enam infot järgmistel teemadel: Joh. Käisi 

pedagoogika ja riiklike õppekavade võimalused (9 inimest); looduskasvatus lasteaias (8); Joh. 

Käisi pedagoogiliste põhimõtete ja teiste 20saj pedagoogiliste kontseptsioonide seos (5); 

looduskasvatus koolis (4); JKS ja seltsi tegevus (4). 

JKS juhatuse liikmete hinnangul sujus seminar kenasti. Tagasisidest loeme, et 8 osalejat on 

põgusalt tuttav ja 4 osalejat on tuttav Joh Käisi pedagoogilise pärandiga; üks osaleja ei tea 

Joh. Käisist midagi. Samuti ilmnes, et soovitakse praktilisi näiteid ja tegevusi Joh. Käisi 

pedagoogilise pärandi rakendamisest. Piirkondlikul seminaril avaldas ühe lasteaia osaleja 

soovi kogu lasteaia meeskonnaga JKS liikmeks astuda. 

Lisaks kesksele teemale seminaril käsitleti teemasid: 

 Johannes Käisi pedagoogika ja riiklike õppekavade võimalused (Tallinnas ja Rakveres 

Pille Liblik, Võrus Aina Alunurm ja Kaja Lepik); 

 Johannes Käisi pedagoogiliste ideede ja teiste 20. sajajandi pedagoogiliste 

kontseptsioonide seos (Tallinnas, Rakveres Anu Sarap ja Aina Alunurm, Pärnus Anu 

Sarap); 

 Johannes Käisi Selts ja seltsi tegevus (kõigil seminaridel Anne Koppel). 

Piirkondlikel seminaridel osales kokku 110 inimest (planeeritud 125) – osalus 88%. 

2014.a uue õppeaasta eel kutsus SA Innove ellu ja tunnustas Käisi auhinnaga Ene 

Kulderknupi. Statuudi kohaselt tunnustatakse Innove töötajat, kes on silma paistnud otsese 

toetusega haridusuuenduslike ideede rakendamisel ning levitamisel haridusasutustes ja/või 

Joh Käisi pedagoogilise pärandi tutvustamisel. E.Kulderknup on JKS liige. 



  
 
Tallinna Ülikool tunnustas õpetajahariduse 95. aastapäeva tänusündmusel /21.10.14/ 15 eesti 

õpetajat, koolijuhti ja haridusteadlast, sh Aina Alunurme Joh Käisi pedagoogilise pärandi 

edasikandjat. A.Alunurm on JKS liige ning 2014.a alates juhatuse esimees.      

JKS liikme ja Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktori Veronika Variku eestvedamisel 

toimus 15.11.2014 konverents „Ferdinand Eisen 100“, kus ühe teemana oli käsitlemisel 

„Käisitruu Eisen“. Teemakohane artikkel  „Johannes Käisi pärandi hoidja ja tutvustaja“ 

ilmus JKS liikme I.Kopso sulest 14.11.14 Õpetajate Lehes.  

Paralleelselt 2014. aasta ürituste ettevalmistamisega kavandati seltsi tegemisi järgmiseks 

aastaks. Seltsi liikmetele edastati listi kaudu esmased mõtted juubeliaastast. Laekus mõni 

ettepanek ning algas ürituste kava kokkupanemine. Projekt edastati ka HTM-ile oktoobrikuus. 

 

Aina Alunurm 

JKS juhatuse esimees   


