
 

 

Johannes Käisi Seltsi tegevusaruanne 2019 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Johannes Käisi Seltsi läbirääkimiste protokoll tegevustoetuste 

osas nägi ette, et ühing planeerib ja korraldab organisatsiooni põhikirjast tulenevaid 

haridusalaseid tegevusi summas 2000 €. 

Johannes Käisi selts koostas ja kinnitas 2019.a tegevusplaani juhatuse koosolekul 19.03.2019.  

Tegevusplaani kohaselt algasid aasta alguses läbirääkimised Mare Müürsepaga koostamaks 

Johannes Käisi õpikule „Esimesed vaod. Aabits“ eksperthinnang. M.Müürsepp koostas 

retsensiooni-soovituse 19. aprilliks 2019.a, kus ta muuhulgas kirjutab: „Oma didaktiliste 

põhimõtete poolest sobib Johannes Käisi aabits täiesti ka tänapäeva ja isegi võiks julgustada – 

tuleviku kooli. Õpik on kooskõlas kehtiva riikliku õppekava põhimõtete ja soovitustega.“ Kulu: 

200 €. Ette valmistamaks 2020.a juubeliaastat (Johannes Käis – 135) koostöös Tallinna Ülikooli 

Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi ja Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudiga toetati 

aabitsa välja andmist, mille järgselt alustati teose õigusjärglaste otsinguid. 

Johannes Käisi seltsi juhatus otsustas, et Johannes Käisi pedagoogilist pärandit tutvustame sellel 

aastal Virumaal. Nii toimuski Narva kolledžis 3. mail 2019.a koolitus teemal „Johannes Käisi 

pedagoogiline pärand lõimituna riikliku õppekavaga“. Osales 18 pedagoogi (planeeritud 15 

osalejat). Lisaks toimusid töötoad/koolitused Saaremaal, Tallinnas ja Laulasmaal. Kulu kokku 

192,75 €, sh HTM kulu 96,03 €.  

Suvekool toimus 19.08.19 Pärnumaal teemal „Johannes Käisi pedagoogiline pärand lõimituna 

riikliku õppekavaga“; osalejaid suvekoolis oli 17. Suvekooli tarbeks koostati temaatiline ajaleht. 

Kulu kokku 450,55 €, sh HTM kulu 383,88 €. 

Johannes Käisi nimelise preemia laureaatide leidmiseks kuulutati välja konkurss septembrikuus 

(Õpetajate Lehes, 27.09.19). Laekus neli esildist, preemia laureaadi kandidaadid kõik Eestimaalt; 

ei esitatud taotlust Põlvamaa õpetaja tunnustamiseks. Peeti nõu Peri Põllumajandusliku OÜga 

ning otsustati, et välja antakse üks preemia. Johannes Käisi nimelise preemia laureaat 2019.a on 

Malle Trummar, Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju õpetaja. Kulu kokku 341,50 €, sh HTM kulu 

158,40 €.  



2019.a korrastati JKSi dokumendid arhiveerimiseks ning üle andmiseks muuseumile. Tehti ära 

suur ja mahukas töö – pea´ 30 aasta jooksul kogunenud dokumendid süstematiseeriti teemade ja 

aastate lõikes ning arhiveeriti nõuetekohaselt. Arhiivi üle antavate dokumentide loetelus on: 

sissetulnud kirjad, pedagoogiliste kirjutiste võistlustööd 2008 – 2013, kassa ja panga aruanded 

ning liikmemaksud 1990 – 2012 (kolm vihikut ja liikmemaksude dokumendid), tegevusplaanid ja 

protokollid 1989 – 1999, Johannes Käisi seltsi tegevused aastatel 2000 – 2005, 2006 – 2007, 

2008 – 2009, 2010 – 2011, 2012 – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; kokku 15 ühikut 

arhivaale. Sügisel algas töö ka seltsi kodulehekülje loomiseks. Johannes Käisi Seltsi 

kodulehekülg (johanneskaisiselts.ee) kajastab seltsi põhikirjalisi tegemisi. Seltsi kodulehekülg 

juubeliaasta (Johannes Käis – 135, Johannes Käisi Selts – 30) lävel on oluline kingitus seltsi 

liikmetele ning kõigile Johannes Käisi pedagoogilise pärandi austajatele. Arhiveerimise ja 

kodulehekülje kujundamise kulu kokku 1373,69 €, sh HTM kulu 1161,69 €.  

 

Lisaks: 

JKSi juhatuse esimees koostöös Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusega kutsus ellu Käisi 

õpikogukonna, mille raames kohtuti 11.04.19 (osalejaid 16) ja 1.11.19 (osalejaid 20) Pärnus. 

Üritusest ilmus 17.05.19.a Õpetajate Lehes Tiina Vapperi artikkel „Lasteaednikud panid aluse 

Käisi õpikogukonnale“:  

http://opleht.ee/2019/05/lasteaednikud-panid-aluse-kaisi-opikogukonnale/ 

 

Johannes Käisi seltsi kutsuti esinema lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminarile Narva-Jõesuus 

(17.10.19) loenguga "Johannes Käisi pedagoogiline pärand alushariduse riikliku õppekava 

kontekstis ning lõimituna looduskasvatuse ja rahvakultuuriga" /ettekanne A.Alunurmelt/. 

 

 

Johannes Käisi Selts tänab Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöö ja toetuse eest! Kõike head 

soovides! 

Lugupidamisega! 

Aina Alunurm 

Johannes Käisi Seltsi juhatuse esimees 

http://opleht.ee/2019/05/lasteaednikud-panid-aluse-kaisi-opikogukonnale/

