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SISSEJUHATUS 
 

Otsustasin kirjutada töö oma vanatädist Ilme Lilloja-Gromovast (sünd 1943. a), kuna ta on väga 

huvitava elusaatusega inimene. Vestlesin temaga sel teemal ja ta oli nõus oma mälestusi minuga 

jagama. Arutasime kõik läbi ning klassijuhataja Kersti Leit, kes on ka minu juhendaja, arvas, 

et materjali on väga palju ja seda võiks kuidagi piirata. Seega valisin teemaks „ Minu vanatädi 

Ilme Gromova lapsepõlv ja kooliaastad“, kuid kogutud materjali põhjal, mis sisaldab minu 

vanatädi elu- ja töölugu, saan hiljem oma uurimistööd jätkata. Käesolevas töös teen ülevaate 

oma vanatädi lapsepõlvest ning koolimälestustest.  

Materjali kogumisel vestlesin vanatädiga ning palusin temalt fotosid ja dokumente oma töös 

kasutamiseks. Lõpetuseks tegin temaga ka lühiintervjuu. Minu töö põhiosa moodustavadki 

vanatädi mälestused. 

Töös kasutatud fotod ja muud lisamaterjalid on pärit minu tädi erakogust ja internetist. 

Mulle osutatud abi eest töö valmimisel tahan tänada oma vanatädi Ilme Gromovat, juhendajat 

Kersti Leiti ning arvutiõpetajat Triinu Grossmanni. 
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1. VANATÄDI LAPSEPÕLV 

 

Minu vanatädi sündis 1943. aastal Ruusmäel paljulapselises perekonnas (vt Joonis 1). 

Juba 6-aastasena alustas ta koos vendadega karjaskäimist. Perele oli Ruusmäel Jaanivarikus 

antud 2 ha maad. Karjaga tuli neil minna läbi mõisamaade. Jaanivarikus oli ka mõisnike von 

Glasenappide surnuaed, seal oli alati huvitav käia ja hauaplaate uurida. Ilme vanaema käis ka 

tihti surnuaias. (Gromova 2012) 

Vanatädi Ilme ema oli koduperenaine, isa tisler-puusepp ja ehitaja. 

Ilme ema oli lõpetanud Ruusmäel kokakursused ja need kulusid tal marjaks ära, kuna pere 

suuruseks oli 10 inimest: 7 last, vanaema, isa ja ema. Ilmel oli 3 õde ja 3 venda.  

Ilme peres rikkust polnud, aga rõõmu oli ikkagi. Koolivaheajal teenisid kõik lapsed endale raha, 

et riideid osta. Suvel aitasid kõik lapsed vanemaid. (Gromova 2012) 

1952.a.  konfiskeeriti Ilme pere kogu vara, ka loomad. Ilme isale ei jäetud isegi hobust, kes oli 

tal treipingi töölepanekuks vajalik. Majja tuli vaesus. 

Ilme vennal Aarandil jäi kool lõpetamata, vend Ants ja Ilme käisid koolis edasi. 

Tekkisid kolhoosid. Ilme ema käis võimalusel seal tööl ja kui vaja oli, käis ka Ilme rukkilõikuse 

ajal vihke sidumas, lina kitkumas ja kartuleid noppimas, kõiki töid sai tehtud, rehepeksumasina 

juures sai põhku Tammi küüni pillutud. (Gromova 2012) 

Ilme käis tihti koos oma vendade Aarandi ja Antsuga kalal. Püütud kala vahetati muu 

toidukraami vastu, see oli üsna sagedane suvine töö. Kala oli Ilme peres igapäevane toit. 

Suvel käis Ilme veel marjul ja seenel, mis oli ka teenimisvõimalus. Esmaspäevast neljapäevani 

ja laupäeviti osteti kokkuostus marju, seeni, samuti pajukoort, mida oli vaja nahaparkimiseks 

ja mille kilohind oli 10 kopikat. Käidi ka kolhoosis karjas. Teenitud raha eest sai osta riideid ja 

jalatseid (kalosse). Nii, et talveks olid peaaegu kõigil lastel oma teenitud raha eest ostetud riided ja 

koolitarbed. Riideid osteti Lätist, sest seal olid need odavamad ja ilusamad, ka söögikraam (makaronid 

ja taimerasv) toodi kõik Lätist. (Gromova 2012) 
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1957. a, kui Ilme isa pani rahvamajale katust, siis oli Ilme koos oma kahe vennaga abiks: kogu 

katuse kivid võttis Ilme üleval vastu, poisid loopisid kive katusele. Neil oli oma nipp välja 

mõeldud, et kergem oleks. 

Lapsepõlves tuli teha igasuguseid töid ja olla vanematele abiks. Siiski jäi aega ka mängudeks. 

Vanatädi ei mäleta, et keegi oleks hädaldanud või virisenud ( Gromova 2012). 

 

Joonis 1. Perekond Lilloja aastal 1955. Esimeses reas vasakult esimene poeg Aarand, tema kõrval tütar 

Ilme, kelle süles on noorim poeg Vello, tütar Anni ja keskmine poeg Ants. Teises reas vasakult esimene 

vanim tütar Hilja, isa Peeter, ema Salme ja tütar Linda. Pilt on tehtud Ruusmäel kodutalu õues.  

Allikas: Ilme Gromova erakogu. 

2. ROGOSI (RUUSMÄE) MÕISA AJALOOST 
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Säilinud mõisaansamblite seas on asjatundjad silmapaistvamateks tunnistanud 100, nende seast 

4 Võrumaalt: Ruusmäe, Sõmerpalu, Vana-Antsla, Väimela ( Eesti A&O 1993: 219). Rogosi 

mõisaansambel on teiste seas ainulaadne. Ta asub Eesti-Läti piirist 6-9 km kaugusel.  

Tähelepanuväärne on ansambli asetus looduses Ruusmäe järve kadal. Kolm külge, praegu kaks, 

on piiratud veega. Järvekalda ja mõisaansambli vahele jääb ca 3 ha suurune pargiala. Kogu 

asulale moodustab kauni tausta Haanja kõrgustiku kuppelmaastik 220-250 m kõrgusel 

merepinnast. Mõisa looduslik asend, linnusetaoline ehitus ja rahvatraditsioonid on andnud 

põhjust arvamuseks, et varem oli seal kindlus, linnus või keskaegne klooster. Ilmselt on ka 

kohalik legend Sinisest Daamist seotud just rahvapärimusega. (Rõuge kihelkond…2001: 134) 

Rogosi mõisa kastellialuse tuumiku moodustab kinnine korrapärane nelinurkne hoonestus. 

Siseõuele pääseb Võru-Haanja-Kuura maanteelt kellatorni-, s.o väravatornialuse võlvkäigu 

kaudu, mis oli mõisa ajal suletav väravate abil. Otse vastas (lääneküljel) on peamaja, nn uus 

häärber. Vasakule jääb vana häärber ehk tiibhoone. Kahte maja ühendab madalam vahehoone. 

Ülejäänud külgedel on majapidamishooned (vt Joonis 2). (Ruusmäe kultuurilugu 2005:22-24) 

Pärast mitmeid sõdu olid hävinud ka külad Rogosis. Elu tuli alustada uuesti, vaatamata 

haigustele, näljale ja muudele hädadele. Mõisahooned olid sõjas kannatada saanud ja tuli ette 

võtta hädapärane remont. 1744. a läks Rogosi rüütlimõis, suurusega umbes 2300 ha, Gustav 

von Glasenapi abielu kaudu Jacobine von Liebsdorfiga von Glasenapi perekonna valdusse. 

(Ruusmäe kultuurilugu 2005:22-24) 

 

Joonis 2. Rogosi mõis.  

Pildi allikas: http://www.haanja.eu/rogosi/wp-content/uploads/2012/05/Rogosi-moisa-

peamaja-pargipoolne-kylg-1896.jpg 
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3. VANATÄDI KOOLIAASTAD RUUSMÄEL 

 

1934. a kolis Pütsepa 4-klassiline algkool Rogosi mõisa häärberisse ja jätkas seal aastatel 1934 

-1939 tööd Pütsepa 6. kl algkoolina (vt Joonis 4). Õppetöö algas 1. oktoobril 1934. a (Ruusmäe 

kultuurilugu 2005: 54). 

1939. -1944. a kandis kool Ruusmäe 6-klassilise algkooli, 1945. -1960. a Ruusmäe 7-klassilise 

kooli nime (Ruusmäe kultuurilugu 2005: 55). 

Minu vanatädi Ilme Gromova käis Ruusmäe koolis aastatel 1950-1958. Oma mälestustes on ta 

maininud ka tolleaegset külaelu, mis oli raske ning tõi inimestele palju kannatusi. 

Sel ajal oli elu Eestis väga vilets, rajati kolhoose, 1949. a märtsis toimus teine küüditamine. 

Paljud inimesed pidid oma kodudest lahkuma. Põllusaagid olid väikesed, inimesed said väga 

vähe töötasu, mille eest ei saanud ega olnudki midagi osta.  

Vanatädi mäletab, et koolis ei olnud vett ega elektrit, kasutati laternaid, vett toodi järvest 

kannipuudega. Klassiruume koristas iga päev tolleaegne kooliteenija Hilda Meeväli. 

WC oli väljas koolimaja taga, koolimajast umbes 100 meetri kaugusel. Talvel ei saanud  

potil istudagi, kuna kõik oli külmunud. Koolis käis tol ajal 120-160 last. 

Vahetundides mängiti saalis laulu- ja ringmänge, näiteks „ Me lähme rukist lõikama,“ „Kes 

aias“, tantsiti rahvatantse ja perekonnavalssi. Koolis oli palju muusikahuvilisi lapsi. Muratist käis 

Ossis, Jaan vahetundide ajal lõõtsa mängimas ja lapsed tantsisid igasuguseid tantse. Muusikaõpetaja 

lubas vahetundides pilli mängida. Seda muidugi halva ilmaga. Kui ilm oli ilus, mängiti väljas. 

Suvel käidi kooli pargis palli mängimas. (Gromova 2012) 

Kuna Ilme perekonnas oli 7 last, siis said koolis käia Ilme ja Ants. Õed olid vanemad, nemad pidid kooli 

pooleli jätma ja tööle  minema, et perele raha teenida. 

Oma kooliaastatest on Ilmel mitmesuguseid mälestusi. Koolis tegi ta palju sporti: uisutas, suusatas, 

hüppas kaugust, viskas oda, tõukas kuuli, mängis võrkpalli ja jooksis. Rajoonivõistlustel oli 

Ilme alati esimese kolme hulgas, küll noorte ja vanemate arvestuses. Seda tunnistavad töö lisas 

olevad diplomid (vt Lisad 1-5). 

Rajoonis olid pioneeride spordivõistlused ja sinna oli häid spordilapsi vaja. Ilme läks ja ütles, et ta on 

pioneer.  Kuna ta oli hea sportlane, sai ta auhinnaks paari poolsaapaid. Need olid Ilmele nii peokingade 

kui ka suusasaabaste eest. (Gromova 2012) 
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1.- 4. klassini kandis Ilme koolis pastlaid, mida neil ise valmistati kummist ja vahast. Vahast pastlad 

pidasid vähe vastu, sest koolis olid värvimata puust põrandad ja pastlad kulusid põrandal liugu lastes 

kiiresti läbi. 

5. klassis oli Ilme klassijuhatajaks Anna Mõisnik, ta oli venelanna, rääkis aktsendiga eesti keelt ja ei 

pahandanud, kui Ilme ja tema klassikaaslased teda parandasid, kui ta vea tegi.  

Õpetajad karistasid lapsi mitteõppimise eest nii, et süüdlane pandi vahetundide ajal 2. korrusele nurka 

seisma, raamat käes. Kui hakkasid õppima, siis said mängima minna. 

Vene keele sõnad, algebravalemid, keemiaelemendid ja kõik muu sai õpitud ning kellelgi ei tulnud pähe 

öelda, et lapsi karistati või anti palju õppida. Ilme on väga tänulik, et sai koolis kõik ained selgeks ja 

võis oma haridusteed jätkata ning edasi minna (vt Joonis 3). ( Gromova 2012) 

 

 

 

Joonis 3. Ilme Lilloja 1959. aastal enne Ruusmäelt lahkumist  

Allikas: Ilme Gromova erakogu. 
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4.  INTERVJUU ILME GROMOVAGA 

 

Esitasin vanatädile ka mõned küsimused tema koolimälestuste kohta (14.03.2013). 

Küsimus: Millised olid Sinu kooliaja kõige meeldivamad päevad ? 

Vastus: Kõige meeldivamad päevad olid spordipäevad, eriti siis, kui sain medali või diplomi 

ja kui sain koduloouurijaks. 

Küsimus: Mida Sa siis uurisid? 

Vastus: Ma uurisin, kuidas vanasti elati, milliseid töid tehti ja missuguseid tööriistu kasutati. 

Küsimus: Mida teile koolis süüa anti? 

Vastus: Anti ainult teed, igaühel oli oma tass kaasas, millesse kokk valas kulbiga teevee. 

Küsimus: Kas Sind koolis narriti ka? 

Vastus: Jah, mind narriti minu vana perekonnanime (Lilloja) pärast. 

Küsimus: Kas Sul oli koolis palju sõpru? 

Vastus: Jah, mul oli palju sõpru, sest olin ka ise teiste vastu sõbralik. 

Küsimus: Kuidas teie õpetajatesse suhtusite? 

Vastus: Mina austasin õpetajaid väga. 

Küsimus: Kes oli Su lemmikõpetaja ja miks? 

Vastus: Minu lemmikõpetajad olid Kraani Leida ja Mõisniku Anna, kuna nad olid väga 

nõudlikud. 

Küsimus: Mis oli sinu lemmikõppeaine? 

Vastus: Mulle meeldis väga matemaatika. 

Tänan vastamast!  
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Selles hoones õppis vanatädi Ilme aastatel 1950–1958. 

 

Joonis 4. Ruusmäe koolihoone (Rogosi mõisa härrastemaja).  

Pildi allikas: 

http://www.google.ee/search?hl=et&q=%22Ruusm%C3%A4e+Kool%22&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=b  

http://www.google.ee/search?hl=et&q=%22Ruusm%C3%A4e+Kool%22&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=b
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=Ruusm%C3%A4e+Kool+&source=images&cd=&cad=rja&docid=HPBnxNHvcsPZGM&tbnid=ApLQEoLk2UuILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tng.tln.edu.ee/Eesti kultuurilugu/V%F5rumaa.pdf&ei=cIo8UdqFOqbN0QWNqIG4Cw&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNELAEFcYkS8aCC762Fau7bS1xzjBg&ust=1363008130941854
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KOKKUVÕTE 

 

Minu uurimistöö eesmärgiks oli panna kirja minu vanatädi Ilme Gromova mälestused tema 

lapsepõlvest ja kooliaastatest Ruusmäe koolis.  Töö koostamiseks töötasin läbi tema kirjutised 

, lugesin raamatuid Ruusmäe kooli ja mõisa kohta ning tegin vanatädiga ka väikese intervjuu. 

Tööst järeldasin, et minu vanatädil on olnud raske lapsepõlv. Väga varakult  hakkas ta karjas 

käima, vanemaid aitama ja raha teenima. Ilme oli lapsena väga töökas ja järjekindel, ta püüdis 

hästi õppida ning anda endast parima. 

Minu vanatädi kooliaastad Ruusmäe koolis olid toredad. Vaatamata tolleaegsele raskele elule, 

leidsid lapsed ikka rõõmu õppimisest ja mängudest. Koolielu oli hoopis teistsugune kui praegu. 

Märkasin üllatusega, et mingisugust virisemist ei olnud, kuigi paljudest asjadest oli puudus.  

Sain teada, kui palju vaeva tuli näha ja kui raskeid töid teha, et eluga toime tulla. 

Kõige raskemaks minu töö juures oli materjali lugemine ja uurimine. Uurimistöö teemavalik 

rõõmustas minu sugulasi, kuna vanatädi huvitava eluloo üks osa, lapsepõlv ja kooliaastad, sai 

lühidalt kirja pandud. Võimaluse korral jätkan edaspidi vanatädi eluloo uurimist, sest see on 

tõesti huvitav. Minule endale oli töö tegemine ka meeldiv ja huvipakkuv. Sain kogemuse, 

kuidas uurimistööd koostada ja vormistada. 
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