
Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi, Johannes Käisi Seltsi ja Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi  

ÜHISTEGEVUSTE KAVA 2021. aastaks 

ARUANNE 

 

Tegevuse kirjeldus Tegevuse tulemus või väljund 

(näitaja) 

Tähtaeg Vastutaja Kulu kirjeldus Summa 

Uurimus alg- ja keskkoolidele suunatud 

eestikeelse õppekirjanduse kujunemisest 

iseseisvuse aastail  (1918–1940). 

 

 

Valminud on arhiiviallikatele 

tuginev analüütiline ülevaade 

õppekirjanduse kujunemisest  aastail 

1918–1940. Uurimus avaldatakse 

monograafias “Eesti kooli ajalugu, 

3. köide (1917–1940)”. 

30.04.2021 EPAM Autoritasu, teaduslik ja 

tehniline toimetamine 

(tööjõukulud) 

768 EUR 

(Veebi)seminari ettevalmistamine ja 

läbiviimine teemal  “ÜPUI tegevuse 

jäädvustamine” 

 

 

Läbi on viidud (veebi)seminar 

teemal “ÜPUI tegevuse 

jäädvustamine” 

Kui seminari ei õnnestu läbi viia, siis 

on plaanitud veebiseminar ning 

kogumiku materjalide saatmine 

postiga asjaosalistele  

30.12.2021 ÜPUI Lektorite tasu koos 

maksudega 

            

Postikulud  30le inimesele/ 

(seminari ruumirent) 

 

 

 

 



Uurimistööde kogumiku “Mina ÜPUI-

lane” väljaandmine. 

Materjali koondamine EPAMi kogudesse 

Materjalide kogumine ja töötlemine 

ning kogumiku väljaandmine 

20.11..2021 ÜPUI Kogumiku trükkimine 2600 EUR 

 

Võru Õpetajate Seminar - 100. 

Võru Õpetajate Seminar alustas tööd 

7.01.1921.a, kuid seminari avaaktus peeti 

13.03.1921.a, kus direktor Johannes Käis peab 

kõne “Meie sihid ja ülesanded”. VÕSist sai 

kooliuuenduse keskus. 

Võru Õpetajate Seminari asutamise 

100. aastapäeva tähistamine koostöös 

Võru Gümnaasiumiga (kool tegutseb 

endises VÕSi hoones) ja Vana-

Võromaa Kultuurikojaga (vanade 

fotode digiteerimine). 

Täitmine: kogutud ja kujundatud on 

fotonäitus roll-up pannoona, 2 tk 

https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/

naitused/ . Vana-Võrumaa 

Kultuurikoda saatis mitmed põnevad 

fotod pannoo tarbeks (varem 

avaldamata). Fotonäitus oli 

eksponeeritud Võru Gümnaasiumis. 

Viiruse leviku tõttu suurüritust 

korraldada ei saanud, küll aga kirjutas 

Võru Gümnaasiumi direktor Karmo 

Kurvits nii: „Ise tähistame 100 a 

möödumist seminari avaaktust nii, et 

tellisime kooli nutikooliaia. Teiseks 

plaanile üleskutset minna koos 

kolleegidega matkama ja loodust 

avastama. Teeme seda siis, kui olud 

paremad ja soosivad grupitegevusi. 

Jaan - märts 

2021 

JKS Pannoo (kujundus + 

trükikulu) või fotonäitus 

(pildiraamid+trükikulu), 

mõlema puhul lisandub 

fotode digiteerimise 

kulu. 

400 EUR 

Kulu kokku: 

400 € + 

omaosalus 

 

(sh pannood 

362,40)  

https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/naitused/
https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/naitused/


Kolmandaks mõtleme ka pingi peale, 

mis sobiks meie kooli siseõue.“ 

Koostöös Peri Põllumajandusliku OÜ-ga on 

välja antud Johannes Käisi nimeline 

preemia. 

Valitud ja välja on antud 

pedagoogidele Johannes Käisi 

nimeline preemia. 

Täitmine: Õpetajate Lehes 

(3.09.2021) ja JKSi listis avaldati 

üleskutse J.Käisi nim preemiale 

kandidaatide esitamisest.  JKSile 

laekus 5 esildist tunnustamaks 

J.Käisi nim preemiaga pedagooge 

Eestist. Juhatuse otsusega ning 

koostöös Peri Põllumajandusliku 

OÜga valiti J.Käisi nimelise preemia 

laureaadiks Tallinna Pae 

Gümnaasiumi ajaloo ja eesti keele 

õpetaja Christina Lään 

https://johanneskaisiselts.ee/johanne

s-kaisi-nim-preemia/laureaadid/  

Nov 2021 

 

 

 

 

 

JKS 

 

 

 

 

preemiaga kaasnevad 

kulud (kingitus, lilled, 

tänukiri) 

 

120 EUR 

Kulu: 120 €  

Näidis-/õppematerjalide koostamine ja 

väljaandmine (järgneva 5.a jooksul). JKS 

soovib hakata koguma ja võimalusel välja 

andma näidismaterjale õpetajatele riikliku 

õppekava lõimimisest Johannes Käisi 

pedagoogilise pärandiga. Järgneva 5 aasta 

Trükituna ja paberkandjal ilmub 

esimene näidis-/õppematerjal 

õpetajatele, mis osaliselt on 

kättesaadav ka Johannes Käisi seltsi 

koduleheküljel haridusloolise ainese 

kogumise all. 

 31.12.2021 JKS Materjalide kogumine, 

redigeerimine, vajadusel 

digiteerimine, “vihiku” 

kujundamine ja 

küljendamine ning 

700 

Kulu kokku 

700 € + 

omaosalus 

 

 

https://johanneskaisiselts.ee/johannes-kaisi-nim-preemia/laureaadid/
https://johanneskaisiselts.ee/johannes-kaisi-nim-preemia/laureaadid/


jooksul välja antud “vihikutest” kujuneks 

õppematerjalide kogu. 

Näidismaterjalides on väljavõtteid ka 

J.Käisi teostest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üheks võimaluseks näidis- ja 

õppematerjalide kogumiseks on 

õpikogukonna tegevuse kaudu. 

Õpikogukond alushariduse pedagoogidele 

alustas tegevust 11.04.2019.  

Täitmine: JKSi juhatuse koosolekul 

lepiti kokku teemad näidis-ja 

õppematerjali koostamiseks. Need 

on: 2021 – kodu- ja looduslugu 

üldõpetuse alusena, 

2022 – töökool ja loov töö, 

2023 – emakeel ja kultuurilugu, 

2024 – isetegevus (aktiivsuse põhimõte) 

ja individuaalne tööviis (lapsepärasus),  

2025 – haridus/haritus, kasvatus ja 

kasvatav õpetus. 

Juhatuse liikmed saatsid koolidele ja 

lasteaedaele üleskutse jagada 

meiega parimaid praktikaid kodu- ja 

loodusloo ning üldõpetuse teemadel. 

Novembrikuus pandi materjal kokku 

ning detsembrikuus trükitakse.  

 

Õpikogukond oma tegevusega 

teadvustab ja rakendab J.Käisi 

pedagoogilisi põhimõtteid (osaliselt 

kasutatakse parimat praktikat 

õppematerjalis). 

Täitmine: Käisi õpikogukond jagas 

parimat praktikat veebiseminaridel. 

https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/

koolitused/  

Nii nagu õppe/näidismaterjali 

teemaks oli kodu- ja looduslugu nii 

jagati ka õpikogukonnas kogemusi 

trükkimise kulud. 

Autoritasud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpikogukonna 

transpordikulu, meened 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

Kulu kokku:  

230,12 € + 

omaosalus 

 

(sh kalendri 

trükk 150 €) 

https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/koolitused/
https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/koolitused/


nimetatud teemal. Suurema 

tähelepanu alla oli looduse õpperada, 

mille kohta valmis ka näidismaterjal, 

kus tõime välja erinevat tüüpi ja 

temaatikaga looduse õpperajad 

lasteaias: 

https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/

haridusloolise-ainese-kogumine-ja-

sailitamine/  

Materjali põhjal valmis kalender 

2022. 

 Haridusloolise pärandi (käsikirjad ja 

dokumendid, sh Johannes Käisi materjalid) 

perioodist 1920–1940 kättesaadavaks 

tegemine TLÜ Eesti pedagoogika 

arhiivmuuseumi digitaalarhiivis 

arhmus.tlu.ee. 

Digitaliseeritud üksikud kujutised  

on kokku liidetud e-materjalideks, 

konventeeritud pdf-formaati, lisatud 

tekstituvastus ning tehtud avalikult 

kättesaadavaks digitaalarhiivis 

arhmus.tlu.ee ligi 5000 ühiku 

ulatuses. 

31.12.2021 EPAM Tööjõukulud 468 EUR 

 

Oma tegevusega silma paistnud staažikate 

haridustegelaste/õpetajate intervjueerimine. 

Läbi on viidud intervjuud (vähemalt 

10), litereeritud ning kooskõlastuse 

korral intervjueeritavaga 

kättesaadavad EPAMi 

digitaalarhiivist arhmus.tlu.ee. 

31.12.2021 EPAM Tööjõukulud 

(intervjuude läbiviimine 

ja litereerimine) 

 769 EUR 

Näitus koostamine ja avamine. Teema 

täpsustamisel 

 30.11.2021 EPAM Tellimustööd 

 

Toitlustamine 

(suupistelaud) 

335 EUR 

 

270 EUR 

https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/haridusloolise-ainese-kogumine-ja-sailitamine/
https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/haridusloolise-ainese-kogumine-ja-sailitamine/
https://johanneskaisiselts.ee/tegevus/haridusloolise-ainese-kogumine-ja-sailitamine/


JKS kodulehe jooksvad kulud. 

 

 

JKSi ja ÜPUI kodulehtedelt on leitav 

jooksev info, tegevuste kajastatus, 

õppematerjalid jmt. 

2021 JKS 

 

ÜPUI 

Domeeni halduskulu, 

virtuaalserveri rent 

120 EUR 

Kulu: 169,88 

 

 

Raamatupidamiskulud. JKSi  raamatupidamise eest vastutab 

Geverbe OÜ. 

 

ÜPUI raamatupidamise eest 

vastutab OÜ Trimarit. 

 

2021 JKS 

 

 

ÜPUI 

 

 

 

Aastaaruannete 

koostamine, ülekannete 

tegemine 

 

80  EUR 

Kulu: 100 

 

 

40 EUR 

 

 

 

SUMMA KOKKU: 

Sellest 

    6 000 EUR 

EPAMi kulud        2 610 EUR 

JKSi kulud     1 720 EUR 

Tegelik 

kulu: 1720 € 

ÜPUI kulud     3000 EUR 

 

 

 


