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2

Sissejuhatus

Minu uurimistöö eesmärgiks on Jakob Kriisa, orelimeistri ja minu vaarisa elu ja tegevuse
uurimine ja tundmaõppimine.   Valisin selle teema, kuna ma ei tea Jakob Kriisast kuigi palju
ning  2016. aastal täitus tema sünnist 150 aastat.
Pole dokumentaalselt täpseid andmeid, kui kaua ja mitu põlvkonda Kriisasid on Haanjas
elanud. Kaudsetel andmetel kõneldakse, et nende esivanemad olevat elanud varem
Kesk-Eestis,  kusagil Tartumaal.
 Peeter Kriisal (sünd 5. märtsil 1812) ja tema abikaasal Matlil (neiuna Saar, sünd 18. mail
1827) oli neli last: tütar Katri  ning pojad Juhan, Jakob ja Tannil. Kõikidest poegadest said
tuntud orelimeistrid.
Uurimistöö koostamisel  kasutasin vanu kirjandusmaterjale ning külastasin ka Võru
orelimuuseumi ja Võrumaa muuseumi (Vana- Võromaa kultuurikoda).
Tänan mulle osutatud abi eest oma juhendajaid Tiiu Vaabi ning Ülle Mõime.
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1. Jakob Kriisa noorusaeg
Jakob Kriisa sündis 13. juunil 1861. a (2016. aastal täitus 155 tema sünnist) Haanja vallas
Kokemäe külas Miku talus Peeter ja Matli Kriisa kolmanda lapsena. Koolis käis ta kolm talve
Koke vallakoolis. On üsna tõenäoline, et Jakobi huvi orelivalmistamise vastu on seotud 5
aastat noorema venna Tannila tegevusega. Tannil võis olla umbes 12-aastane poisike, kui ta
valmistas Juhani tööriistadega esimese „hõrilavilo“. Vanemad vennad suhtusid Tannila
töödesse esialgu nagu ikka poisikese mängimistesse. Et aga lapse vigurid Tannila kätes
hakkasid kaunimalt helisema, äratas see huvi asja vastu ka Juhanis ja Jakobis. Tannila
sõjaväest vabanemise järel hakkasid vennad kolmekesi üheskoos kodudele ja koolidele
oreleid valmistama. Mitmed orelid valmistati ka Peterburi Eesti asundustele ning mõned viidi
koguni Astrahani lähistele. Noorena töötas Jakob isatalus, kus ta tegi kõiki vajalikke töid.
Talutöödest vabal ajal meisterdas ta mitmesuguseid mööbliesemeid. Jakob elas isatalus
abiellumiseni. Ta abiellus Ann Timmiga  ja asus koduväina Meelakule elama. (viide!)
Üks esimesi koolioreleid Pressi koolile valmis 1886. aastal (vt Joonis 1). Jakob oli siis 25aastane. Meie perel on au seda pilli tänapäevani hoida. Jakobi Meelakule asumisega ei
katkenud orelite ehitamine, pigem süvenes, sest töökoda sai avaramad ruumid. Kokemäe
rehikambrid olid suuremate pillide valmistamiseks liiga väiksed. Enne suurte orelite
valmistamisele asumist kirikute jaoks oli neil noortel meestel küllalt palju peamurdmist.
Vastavat erialakirjandust eesti keeles polnud ning keelte õppimiseks ei olnud enam mahti.
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Joonis 1. August Kriisa istub Pressi algkoolile valmistatud koduoreli ees. Umbes 1948. a
Allikas: Erakogu
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2. Vendade tutvumine orelite ehitamisega
Vennad Kriisad otsustasid oma ettevõtmistel kasutada nii palju kui võimalik teiste leiutisi
ning koos omapoolsete oskustega rakendada neid meie tingimustes. Otsustati teha ka
tutvumiskäike erinevatesse kohtadesse mitmesuguste orelite tundmaõppimiseks. Igal pool
olevat alguses lubatud lahkesti orelit vaadata, aga kui Kriisad hakkasid orelit mõõtma,
jooniseid tegema ja märkmeid kirjutama, siis kästi kirikust lahkuda. Viimaks olevat nad
saanud Laatre köstri oma mesti meelitada. Nii viibisid vennad mitu suvist päeva Laatres.
Sellest alates võisid nad juba palju julgemalt kiriku- orelite ehitamisele asuda.

Joonis 2. Orelimeister Jakob Kriisa töökoda Meelakul (1934. a). Vasakul viimistleb meister
metallvilesid, paremal tema peentisler August Ihats.
Allikas: Enno Piiri erakogu
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Joonis 3. Vennad Kriisad. Vasakul Tannil, keskel Jakob ja paremal Juhan.
Allikas:  erakogu.
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3. Orelite valmimine Meelakul
Töö oli jaotatud nii, et iga vend valmistas oma kodus kindlaks määratud oreliosi ja pidas
kulutatud tööaja arvestust. Ilmselt olid vennad õiglased ja tülisid nende vahel ei tekkinud.
Meelakul keskendus Jakob metall- ja puuvilede valmistamisele, samuti prospektidele.
Metalli sulatas ta vastavates nõudes eri paksusega plekiks, mille tinutas enda leiutatud
menetlusel vajaliku jämedusega viledeks, poleeris need alumiiniumiga läikima ja pani ka
viled häälde. See oli väga spetsiifiline ja peen töö. Suuremad viled olid ligi 4,5 meetrit pikad
ning sellise vile valmistamiseks kulus kahe mehega umbes kolm päeva.
Hariliku vile tegemiseks läks keskmiselt üks päev. Vilede valmistamiseks kasutati
mitmesuguseid erinevaid tööriistu (vt Joonised 4 -6). Puuvilede jaoks lauad hööveldati, viled
pandi kokku puupulkade ja liimi abil. Vilede jaoks valiti tihe puu, õhukindluse saavutamiseks
glasuuriti viled seestpoolt. Puutööde tegemisel olid abiks palgaline peentisler August Ihats ja
Jakobi oma poeg August Kriisa.

Joonis 4. Metall- ja puuviled Võru orelimuuseumis.
Allikas:  erakogu
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Joonis 5. Tööriistad Võru orelimuuseumis.
Allikas:  erakogu

Joonis 6. Tööriistad Võru orelimuuseumis.
Allikas: erakogu
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4. Meelakul valmistatud orelid
Jakobil ja Annil oli neli last: Ella (sünd 1889), August (1892), Alvine (1894) ja Alide (1900).
Mina, Karl-Gustav olen Kriisadega seotud Jakobi poja Augusti kaudu, kes oli minu vanaema
isa. Orelimeistrina tegutses Jakob Kriisa 23 aastat, osales 15 kirikuoreli valmimisel
(1900-1913) ja (1924-1933). Pärast 1933. aastat käis ta tegemas pisiremonte varem
valmistatud kodu- ja kooliorelitele.
Tsaariajal  osales ta  7 oreli  valmimisel.
1. 1900. a Rõuge abikirikule Vana-Roosas –  6 registriga
2. 1903. a Rõuge abikirkule Pindis – 12 registriga
3. 1906. a Rannu kirikule – 12 registriga
4. 1907. a Järva- Peetri kirikule – 17 registriga
5. 1908. a Kaarma kirikule Saaremaal – 12 registriga
6. 1911. a Vastseliina kirikule – 24 registriga
7. 1913. a Võru Katariina kirikule – 27 registriga (kontsertorel)

Eesti Vabariigi ajal osales Jakob 8 oreli valmimisel.
1. 1924. a  Sangaste kirikule – 24 registriga (kontsertorel)
2. 1926. a Rakvere Kolmainu kirikule – 32 registriga (kontsertorel)
3. 1928. a Petseri kirikule – 21 registriga (kontsertorel)
4. 1928. a Põltsamaa kirikule – 33 registriga (kontsertorel)*
5. 1930. a Märjamaa kirikule – 15 registriga *
6. 1930. a Rõuge kirikule – 29 registriga (kontsertorel)
7. 1931. a Türi kirikule - 23 registriga (kontsertorel)
8. 1933. a Paide kirikule – 16 registriga
*hävinud sõjas
Kõiki üle 21 registriga pille nimetatakse kontsertoreliteks, väiksema registri korral tuleb öelda
orel üldtarbeks.
Kolmeteistkümnendaks Kriisade kirikuoreliks on meie kodukirikule Rõuge kirikule valminud
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29- registriline moodne pill (vt Joonised 7 ja 8). Selle sisseõnnistamisest on säilinud Rõuge
koguduse nõukogu 23 liikme allkirjaga tänukiri 27. juulist 1930. aastast, mille teisele küljele
on kirjutanud professor August Topman, prof. Hugo Bernhard Rahamägi ja Tartu praost
Gustav Reetopõld järgmist: „Orelimeistrite “vennad Kriisa“ ehitatud orel Rõuge kirikus on
lõpule viidud meistritöö nii sooloregistris kui igaastmelises ühiskõlas.”

          Joonis 7. Rõuge kiriku orel. Valmistatud 1930. a. Fotol vasakult  August Ihats, Tannil
Kriisa, Jakob Kriisa (seisab) ja Juhan Kriisa (istub).
Allikas: Võru Koduloomuuseum

          Joonis 8.  Rõuge kiriku orel. Allikas: Võru Koduloomuusem
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Kõik tänukirjad ja tunnistused on talletatud Võru orelimuuseumis. Kolhoosikorra ajal andis
minu vanaema Helju Vaab kõik väärtuslikud asjad, mis olid seotud oreliehitamisega, Võru
koduloomuuseumile (vt Joonis 9 ja 10).

Joonis 9. Professorite August Topmani ja Hugo-Bernhard Rahamäe hinnang vendade Kriisade
poolt Rõuge kirikule ehitatud oreli kohta.
Allikas:  Võru Koduloomuuseum
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Joonis 10. Koguduse tänukiri Jakob Kriisale (pälvisid ka Tannil ja Juhan) Rõuge kiriku oreli
sisseõnnistamise puhul.
Allikas: Võrumaa muuseum
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5. Majapidamine Meelakul
Jakob süvenes oma oreliehitusse ja kõikidesse töödesse andunult. Mis temast kaugemal
toimus, see teda ei huvitanud. Selline hoiak paistis võõrale upsaka või kõrgina, kuigi Jakob
seda tegelikult ei olnud. Helju sõnul ei olnud heldemalt ja paremat meest kui tema vanaisa.
Ta oli lihtsalt orelimeister. Puidutöökojas olid talle sageli abiks palgaline peentisler August
Ihats naaberkülast ja oma poeg August, kui viimasel talutöödest aega üle jäi. Metallvilede
valmistamisel ei usaldanud Jakob kedagi peale enda. Seltskondlikust elust ja omavalitsustööst
Jakob eriti osa ei võtnud, lastele hariduse andmiseks ta kulutusi ei teinud.
Kogu orelite valmistamisel saadud rahaga seadis ta talu eeskujulikult korda ja ehitas
korralikud hooned  (vt  Joonised 11 ja 12).
Tulemuseks oli silmapaistvaim majapidamine oma ümbruskonnas, kus ei pandud rõhku ainult
suurtele saakidele, vaid ka kodukaunistamisele. Talu juurde oli istutatud park, käsitsi
kaevatud kalatiigid, suur viljapuuaed ja mesila ning korralik hoonestik.

Joonis 11. Vaade Kriisa talu aiale suvisel ajal.
Allikas: erakogu
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See suurepärane 100 aastat tagasi ehitatud hoone on omanäoline kahekorruseline veranda ja
saelõikelise ning rippviiluga puumaja (vt Joonis 11). Lisaks kodu- ja tööorelitele, mis on
säilinud, kuid mitte töökorras, on majas veel hulga käsitöömeistrite valmistatud mööblit (vt
Joonis 13). Nii kappe kui voodeid, mis lausa nõuavad restaureerimist, sest selle maja
ajalooline tähtsus on seda väärt.

Joonis 12. Vaade Kriisa talu aiale talvisel ajal.
Allikas:  erakogu
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Joonis 13. Kriisade omavalmistatud mööbel
Allikas:  erakogu
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4. Vanaduspõlv
Veel kõrge vanuseni tegeles Jakob mesilaste pidamisega, millest sai talle vanaduses
meelisharrastus. Poeg Augusti kätte jäi aga kogu talupidamine. August püüdis oma lastele
hea hariduse anda. Augustil oli kaks last: tütar Helju (peale abiellumist Helju Vaab) ja poeg
Helmut. Helju sündis 1925. aastal ja Helmut 1929. aastal (vt Joonis 14).
Jakob Kriisa eluküünal kustus 5. mail 1949.a, kui ta oli 88- aastane. Ta on maetud Rõuge
vanakalmistule.

Joonis 14. Vasakul Helmut ja paremal Helju koos oma vanaisaga.
Allikas:  erakogu
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Kokkuvõte
Minu uurimistööks oli Jakob Kriisa elu ja tegevusega tutvumine. Oma tööd tehes sain teada,
et 150 aastat tagasi ei olnud Haanja mehe põli kerge, siitkandi talud olid väikesed, põllumaad
oli vähe ja saagid kehvakesed. Ainult põld üksi ei toitnud peret ära ja nii tegidki Haanja
mehed puutöid. Ehk oli heagi, et vaarisa ainult põllust ära ei elanud, muidu poleks temast
orelimeistrit saanud.
Vanasti olid inimesed tihedalt kirikuga seotud, kirikus käidi sageli, sealt said ka Jakob ja
tema vennad ärgitust oreliehituseks.
Mind pani imestama see, kui suurteks meistriteks said paljasjalgsed, kolm talve koolis käinud
karjapoisid.
Sain teada, kui pühendunult ja täpselt Jakob oma oreliosi valmistas, sealjuures ise uusi
meetodeid leiutades, ning missuguseid tööriistu ta kasutas. On hea meel, et Jakobist on järele
jäänud palju mälestusi, mida on põlvest põlve säilitatud, hoitud ja edasi antud.
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