
Haanja Kool 

8. klass 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl-Markus Hannust, Sanel Štein 

HAANJA KOOLI AJALOOST AASTATEL 1993-2018 

Loovtöö 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Kersti Leit 

 

 

 

 

Haanja 2019  



2 
 

Sisukord 

 

Sissejuhatus 3 

1. Olulisi fakte Haanja kooli ajaloost 4 

1.1 Õpilasesindus koolis 7 

1.2 Kooli infoleht 8 

1.3 Haanjamaa legend 8 

2. Koorilaul ja laulupidudel osalemine 10 

3. Sporditöö Haanja koolis 14 

3.1 Intervjuu Kadri Partsiga 16 

4. Võru keel Haanja koolis 18 

5. Noorkotkaste ja kodutütarde tegevus 25 

5.1 Intervjuu Maire Nirgiga 28 

5.2 Intervjuu Kadri Partsiga 30 

6. IT-alane tegevus 32 

Kokkuvõte 38 

Kasutatud materjalid 39 

Lisad 40 

Lisa 1. Haanja kooli lõpetanud õpilased (1993-2018) (6 lehel) 40 

Lisa 2. Haanja kooli kiitusega lõpetanud õpilased 46 

Lisa 3. Haanja kooli laul 47 

Lisa 4. Jõulupeol esitatud näidendid (9. kl) 48 

Lisa 5. Kunstinädalad koolis 49 

Lisa 6. Haanja kooli esimene infoleht 50 

Lisa 7. Tunnistus Haanja kooli lastekoorile 2. kategooria omistamise kohta 51 

Lisa 8. Osalemine Adsoni-luulekonkurssidel 52 

Lisa 9. Haanja koolile antud tunnustused ja autasud 53 

Lisa 10. Robotex 2015. Luulekonkurss “Roboti jõulud” (2 lehel) 54 

Lisa 11. Robotex 2016. Luulekonkurss “Julge roboti rind on õline” 56 



3 
 

Sissejuhatus 

 

Käesolev loovtöö on kirjutatud teemal “Haanja Kooli ajaloost aastatel 1993-2018”. Töös 

käsitletakse nimetatud perioodil Haanja koolis toimunud sündmusi, huvitegevust ja õppetööd.  

Loovtöö teemavaliku tingis asjaolu, et Haanja kooli ajalugu pole eriti uuritud, samuti isiklik 

huvi meie koolist rohkem teada saada. Valisime pealkirjas märgitud ajavahemiku, et piiritleda 

kogutava materjali mahtu. 

Loovtöö eesmärk on uurida ja kokku koguda võimalikult palju infot Haanja kooli ajaloo 

kohta. Põhjalikumalt on plaanis vaadelda järgmisi valdkondi: koorilaul ja laulupidudel 

osalemine, sporditöö, võru keele õppimine, noorkotkaste ja kodutütarde tegevus ning IT-alane 

töö. 

Loovtööks otsitakse infot raamatutest, peamiselt kooli 70. juubeliks õpetajate mälestuste 

põhjal koostatud kogumikust „Haanja kool läbi aegade“ ja internetist, samuti kooli 

dokumentidest. Kavas on teha ka intervjuusid. Suures osas põhineb töö praeguste ja endiste 

koolitöötajate mälestustel ning nendelt saadud materjalidel. 
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1. Olulisi fakte Haanja kooli ajaloost 

 

Esitatud faktid pärinevad kogumikust “Haanja kool läbi aegade” (2014). 

Haanja Kool asutati 1944. aastal. Siis oli kool 7-klassiline. Aastatel 1944-1964 polnud koolil 

oma hoonet. 1964. aastal valmis Haanja külanõukogu hoonele juurdeehitus ja see anti koolile. 

Sellest ajast on koolil oma põhihoone (vt Joonis 1).  

 

 

 

 

Joonis 1. Haanja kooli hoone enne uue juurdeehituse valmimist (enne 1996. a) 

Allikas: 

https://www.facebook.com/haanjakool/photos/a.265649366848863/2092000144213767/?type=3&thea

ter (22.03.2019) 

 

 

1988. aastal sai Haanja Kool 9-klassiliseks. 1991 sai temast Haanja Põhikool. 1994. aastal 

hakati koolile juurdeehitust ehitama, mis valmis 1996 ja avati 1997. aasta algul. 

2000. aastal hakkas tegutsema ühine Haanja-Ruusmäe Põhikool. 

https://www.facebook.com/haanjakool/photos/a.265649366848863/2092000144213767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/haanjakool/photos/a.265649366848863/2092000144213767/?type=3&theater
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2011. aastal valmisid lasteaiaruumid ja lasteaed ühines Haanja kooliga üheks asutuseks (vt 

Joonis 2.) 

 

Joonis 2. Haanja kool tänapäeval 

Allikas: 

https://www.facebook.com/haanjakool/photos/a.265649366848863/554873437926453/?type=3&theat

er (22.03.2019) 

 

Haanja koolil on olnud järgmised nimed: 

 

1944 – 1960 Haanja 7-klassiline Kool 

1960 – 1974 Haanja 8-klassiline Kool  

1974 – 1988 J. Räppo nimeline Haanja 8-klassiline Kool  

1988 – 1991 Haanja 9-klassiline Kool  

1991 – 2000 Haanja Põhikool  

https://www.facebook.com/haanjakool/photos/a.265649366848863/554873437926453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/haanjakool/photos/a.265649366848863/554873437926453/?type=3&theater
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2000 - 2011 Haanja-Ruusmäe Põhikool  

2011 -  Haanja Kool 

(Haanja kool läbi aegade, 2014) 

Haanja kooli on juhtinud järgmised direktorid: 

1944-1950 Valter Kroon 

1950-1951 Adele Hiir 

1951-1963 Villu Tammistu 

1963-1964 Velda Tammistu 

1964-1971 Arvo Orn 

1971-1973 Lennart Piller 

1973-1977 Lembit Truija 

1977-1983 Elfriede Olle 

1984-1993 Sulev Leit 

1993-  Urmas Veeroja  

(Haanja kooli kroonika, 2019) 

Haanja kooli lõpetanud õpilased (1993-2016) (vt Lisa 1) (Haanja kooli kroonika, 2019). 

Haanja kooli kiitusega lõpetanute nimed (vt Lisa 2) (Haanja kooli kroonika, 2019). 

1981-1986 juhtis koolis õpilasorkestrit Hendrik Juurikas (Haanja kool läbi aegade, 2014). 

Aastatel 1985-2008 töötas Haanja koolis Harri Neem, ta kujundas ka kooli staadioni ning 

edendas koolis sporditegevust.  

30. oktoobrist 1997. a õpetatakse Haanja koolis võru keelt ning korraldatakse võrukeelseid 

üritusi. 

1999. aastal omistati lastevanemate ettepanekul õpetaja Malle Truijale õpetaja Lauri tiitel. 

Aastal 2001 avati Haanja koolis suusaklass, mille treeneriks sai Laur Lukin. 

2005. aastal sai valmis kooli söökla ning 2005. aastast on Haanja kool Tervist Edendav Kool. 

2001. aastal kirjutas tolleaegne muusikaõpetaja Ara Bander Haanja kooli laulu, mida 

lauldakse pidulikel üritustel (Bander, 2019) (vt Lisa 3). 
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Aastatel 2005-2009 tegutses Haanja koolis Võru Muusikakooli filiaalina 

pärimusmuusikaklass.  

2006. aastal avati Haanja kooli uus spordisaal. 

2007. aastal võttis Haanja kool kasutusele e-kooli. Samal aastal sai õpetaja Maire Nirk 

Võrumaa aasta õpetajaks ja Laur Lukinit autasustati elutöö preemiaga. 

Aastal 2013 tunnustati kooli Hindätiidmise avvuhinnaga ja õppeaasta avapäeval, 2. septembril 

heisati kooli ees võrukeste lipp. 

2014. aastal sai õpetaja Triinu Grossmann Võrumaa aasta õpetajaks. 

Koolis on kujunenud traditsiooniks, et jõulupeol esitavad näidendi 9. kl õpilased, kusjuures 

esinevad kõik õpilased. Esitatud on žanrilt erinevaid näidendeid (vt Lisa 4). 

Igal aastal toimuvad koolis temaatilised kunstinädalad (vt Lisa 5). 

 

1.1 Õpilasesindus koolis 

 

Õpilasomavalitsus on klasside poolt valitud õpilaste vabatahtlik ühendus, mille 

põhiülesandeks on kogu kooli õpilaste huvide esindamine ja kaitsmine. Haanja kooli esimene 

õpilasomavalitsus alustas tööd 2000. aasta märtsikuus. Õpilasomavalitsusse kuulus 11 liiget, 

kes valiti salajase hääletamise teel 5.-9. klasside poolt. Haanja kooli õpilasomavalitsuse juhiks 

oli Airika Saamo (Pilt). Haanja kooli õpilasomavalitsuse liikmetel avanes võimalus osaleda ka 

vabariiklikes õpilasomavalitsuste laagrites. Esimeseks presidendiks sai 7. klassi õpilane 

Katrin Kons. Valiti ka 4-liikmeline juhatus, kuhu kuulusid Merli Mölder, Merike Vaher, Mait 

Kägo ja Katrin Kons. Esimeseks õpilasomavalitsuse korraldatud ürituseks oli sama aasta 4. 

aprillil toimunud naaberkoolide tutvumispidu, millest võtsid osa Haanja, Ruusmäe ja Rõuge 

kooli õpilased. (Haanimaa Uma Leht, 2000). 

Õpilasomavalitsuse tööd koordineeris kooli huvijuht Airika Saamo. Katrin Kons ja Kristo 

Ivask viibisid 2001. aastal õpilasomavalitsuste laagris Käsmus ja Sangaste lossis. (Haanimaa 

Uma Leht, 2000) 

Meie koolis kannab õpilasomavalitsus praegu nime õpilasesindus. Selle tööd on juhendanud 

peale Airika Saamo veel Maire Nirk, Evi Lestberg ja Leelo Viidu. Praegu juhendab 

õpilasesindust Merilin Vavilova. (Leit, 2019) 
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1.2 Kooli infoleht 

 

Haanja kooli infoleht alustas ilmumist 2000. aasta veebruaris, Eesti Vabariigi aastapäeval (vt 

Lisa 6). Leht oli mõeldud eelkõige lastevanematele ja seda hakati välja andma iga kahe kuu 

järel (Haanimaa Uma Leht, 2000). 

Nüüd antakse lehte välja 5 korda aastas. Alates 2018/19. õa ilmub leht online’ lehena ning 

kannab nime Pilvepiir. Lehe toimetajateks on olnud Airika Saamo (Pilt), Maire Nirk, Triinu 

Grossmann ja keeletoimetaja Kersti Leit. 2013/2014. õppeaastal oli oma loovtöö raames 

toimetajaks Carlos Anti Koemets. (Haanja kool läbi aegade, 2014) (Leit, 2019) 

Alates 2017/2018. õa tegelevad lehe toimetamise ja väljaandmisega 8. kl õpilased. Infolehest 

saab lugeda õpilaste ja õpetajate kirjutatud artikleid koolis toimunud üritustest ning seal 

kajastatakse meie saavutusi olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel. (Haanja kool läbi 

aegade, 2014) (Leit, 2019) 

1.3 Haanjamaa legend 

 

„Haanjamaa legend“ on traditsiooniline üritus, mis toimub igal aastal maikuu alguses (vt 

Joonis 3). Legendi haanjakeelne tekst on kokku pandud Haanimiihhi Nõvvukua meeste poolt 

ning esimestel aastatel lugesid õpilased seda teksti ka ette. Esmakordselt toimus üritus 2007. a 

kooli võimlas (Haanja kool läbi aegade, 2014). Pikkamööda kujunes välja kunstiüritus, kus 

legendi tekst jäi tahaplaanile. Üritusel osalevad peale õpilaste asjast huvitatud inimesed, 

samuti kutsutud külalised ja naaberkoolide õpilased. Igal aastal toimub üritus erinevas kohas 

ning ka teema on erinev. (Leit, 2019) 

2006/07 tekkis lastel soov puidule akrüülvärvidega maalida. Koostöös Haanimiihhi 

Nõvvukuaga saadi proovida tööd uute vahenditega. Kevadel Haanjamaa legendi päevadel 

joonistatakse ning maalitakse pilte kodukoha ajaloost, loodusest, taimedest, taevamustritest. 

Kasutatakse ka savi ja muid looduslikke materjale. (Haanja kool läbi aegade, 2014) 
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Joonis 3. Haanjamaa legendi pealkiri puidul 

Allikas: Kersti Leidi erakogu 
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2. Koorilaul ja laulupidudel osalemine 

 

Selles peatükis meenutab endine Haanja kooli muusikaõpetaja Maire Nirk oma tööd 

laulukooride juhendamisel ning laulupidudel osalemisel. (2.04.2019) 

“1993. aasta kevadel lõpetasin Tartu Õpetajate Seminari. Sama aasta sügisel asusin 0,5 

koormusega tööle Haanja Põhikooli. Esimesel aastal püüdsin aru saada tööst 

muusikaõpetajana, andes vaid muusikaõpetuse tunde. 1994. aastal sündis mul tütar ning 

seepärast olin koolitööst eemal kuni järgmise aasta sügiseni. 

1995. aasta sügisel tööle tagasi naastes teadsin täpselt, et lisaks muusikatundide andmisele 

hakkan kindlasti tegelema ka koorilauluga.  

Esimesel veerandil kuulasin üle tüdrukute hääled ning määrasin neid häälerühmadesse. Teisel 

veerandil hakkasime õppima talve- ja jõululaule, et eeloleval jõulupeol esimest korda 

lastekooriga üles astuda. Mäletan, et esimene lastekoori esinemine oligi kooli 1995.a 

jõulupeol, kus laulsime A.Oidi kirjutatud kahehäälset laulu “Tuuleveski, vesiveski”. 

Koorilaulule oli hoog sisse antud ja esimene suurem ülesastumine oli Haanja Põhikooli 

lastekooril 1996. a Võrumaa laulu- ja tantsupeol. Maakonna laulupeol osalemine sai meie 

kooli koorile traditsiooniks. Kui toimus pidu, olime lauljate hulgas ka meie.  

Tagantjärele meenutusena võin öelda, et 1997. a oli lastekoorile kõige raskem aasta. Esimest 

korda püüdsin lastekooriga suurele Tallinna laulupeole pääseda. Tulemas oli VIII noorte 

laulu- ja tantsupidu, millele eelnes ettelaulmine ja koorile kategooria saamine. Kui kooril pole 

kategooriat, oli ette nähtud vaid üks koorilaulutund nädalas. Seda oli ilmselgelt vähe, et 

selgeks saada laulupeo repertuaar. Sellepärast tegime mitmepäevalisi laululaagreid ja 

laulupäevi, mis lisaks repertuaari õppimisele liitis lastekoori seltskonda. Esimene ettelaulmine 

toimus Vastseliina Gümnaasiumi saalis, kus Haanja Põhikooli lastekoor laulis välja II 

kategooria (vt Lisa 7). See oli suur saavutus ühe väikese maakooli lastekoorile. Ees ootaski 

meid laulupidu Tallinnas, mis toimus 20.-22. juunil ja kandis nime “Mis on kodu? Kus on 

kodu?” (vt Joonis 4). 
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Joonis 4. Haanja kooli koor 1997. a Tallinnas 

Allikas: M. Nirgi erakogu 

 

Lisaks sellele, et laulsime ennast Tallinnasse peole, saime ametlikult tunniplaani juurde ka 

ühe tunni, sest II kategooria kooril võib tunniplaanis olla kaks laulukooritundi nädalas.  

Noorte laulu- ja tantsupeod toimuvad iga viie aasta järel, seega uue peo ettevalmistused 

hakkasid pihta 2001. aasta sügisel. IX noorte laulu-ja tantsupidu toimus 28.-30. juunil 2002. 

aastal, ning kandis nime „Ei ole üksi ükski maa“. Taas õnnestus Haanja kooli lastekoori 

lauljatel osaleda Tallinnas toimunud laulupeol.  

Lisaks noorte laulu- ja tantsupeole toimuvad Tallinnas ka üldlaulupeod. Need on laulupeod, 

mis on mõeldud eelkõige täiskasvanute kooriliikidele. Kuid igal üldlaulupeol osalevad ka 

lastekollektiivid, ehkki sinna saamine on veelgi suurema konkursiga. Öeldakse ju, et kui ei 

proovi, ei ole mingit võimalust midagi saada. Otsustasin, et esimesele suurele peole pürgin 

vaid lastekoori lauljatega. Sügisel tellisin 21 laulikut ja kevadisel ettelaulmisel anti Haanja 

kooli lastekoori lauljatele luba osaleda suurel peol. See oli XXIV üldlaulupidu, mis toimus 2.- 

4. juulini 2004 (vt Joonis 5). 
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Joonis 5. Haanja kooli koor 2004. a Tallinnas 

Allikas: M. Nirgi erakogu 

 

X noorte laulu- ja tantsupidu toimus 29. juunist -1. juulini 2007 ja kandis nime „Ilmapuu“. 

Kui Tallinnas toimunud laulupeol on juba mõned korrad käidud, siis sealt saadud 

emotsioonist ei taha enam kuidagi loobuda. Juba mõned aastad oli koolis tegutsenud ka 

mudilaskoor. 2006. aasta sügisel, kui oli laulikute tellimise aeg, otsustasin esmakordselt ka 

mudilastega Tallinna laulupeole pürgimise tee ette võtta. Tõsise tahtmise ja suure töö 

tulemusena õnnestus kõik suurepäraselt. Võin öelda, et minu Haanjas töötamise ajal oli see 

koorilaulu kulminatsioon, sest kultuurimajas Kannel toimunud ettelaulmisel saadud punktid 

andsid Haanja kooli mudilaskoorile III ja lastekoorile II kategooria. Lauljaid oli kokku 40 

ringis. Mina dirigendina ning saatjad õpetajad Kersti Leit ja Anne Heier sõitsid koos 

lauljatega Tallinna laulupeole firmast H-Central tellitud bussiga. 

2008. a toimus esmakordselt Võru Kubijal Uma Pido. See on laulupidu, kus lauldakse ainult 

võrukeelseid laule. Haanja koolis on tänu õpetaja Kersti Leidile võru keele aine- ning 

ringitunnid ja austusest meie esivanemate keele vastu otsustasime sel peol laste- ja 

mudilaskooriga osaleda. Laulude õppimise protsess oli palju toredam ja stressivabam kui 

Tallinna pidude repertuaari omandamine. Teine Uma Pido toimus 2010. a Põlva Intsikurmu 

lauluväljakul. Lisaks laste- ja mudilaskoori lauljatele oli sel korral Haanja koolist esindatud ka 
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kunnakuur (konnakoor). See kooriliik koosnes täiskasvanud lauljatest, kes tavaliselt mingis 

kooris ei laula. Nii oligi lihtsam võrukeelne repertuaar omandatud ja laulupeole sõit 

garanteeritud. 2013. aastal toimus juba III võrukeelne laulupidu, seekord Võru Kubijal, kus 

lauljate hulgas olid ka Haanja kooli laululapsed.  

2009. a 2.-5. juulini toimus Tallinnas XXV üldlaulupidu. Peole minejate nimekirjas olid ka 

Haanja kooli laste- ja mudilaskoorid. See oli Haanja kooli mudilaskoorile esimene 

üldlaulupidu. Lastekoori lauljad juba teadsid, mis neid Tallinnas ees ootab, kuid mäletan, et 

mõne esimese klassi õpilase emal oli väga raske last mitmeks päevaks suure rahvahulga sisse 

lubada. Oli ka selliseid lapsi, kes loobusid laulupeole sõidust. Neid kohutas kodust 

äraolemine, koolimaja põrandal magamine ja mitu päeva suure rahvahulga sees olemine.  

2010. a sügisel tellisin laulikuid juba uue peo tarbeks. 22 laulikut mudilaskoori ja 17 laulikut 

lastekoori lauljatele ning taas hakkasime õppima uusi laulupeolaule. 2011. a 1.-3. juulini 

toimus järjekordne noorte laulu- ja tantsupidu, mis kandis nime „Maa ja ilm“. Loomulikult 

toimus kevadel ka kategooriasse laulmine. Lastekoor oli taas II kategooria vääriline. 

Rõõmustasime kõik, kui ka mudilaskoorile II kategooria tunnistus anti. Hurraa! Tallinnasse!  

Kolme aasta pärast, 2014. a 4.- 6. juulini peeti Tallinnas XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus“. 

Kohal olime loomulikult ka meie, Haanja kooli laululapsed, dirigent Maire ja saatjarollis 

õpetajad Kersti ja Anne. Need õpetajad olid alati rõõmsameelselt olemas kui järjekordsele 

laulupeole minek ees, olgu siis Võrru, Põlvasse või Tallinnasse. Meie tiim töötas 

suurepäraselt.  

2014. a laulupidu jäi mulle viimaseks peoks koos Haanja laululastega, sest sama aasta 14. 

juulil asusin tööle Võru Muusikakooli. Viimane laulupidu Tallinnas oli väga ilus ja 

emotsionaalne. Meenutasime koos toredaid aegu, kus oli omajagu muret, raskusi ja käega-

löömise hetki, kuid rohkem mäletan ikka rõõmu, õnnestumisi ning laste ja lastevanemate 

tänulikke pilke. Kõik see meenub, kui vaatan koduaias kasvavat elulõnga, mille lapsed mulle 

viimasel peol kinkisid.”  

  



14 
 

3. Sporditöö Haanja koolis 

 

Sport on olnud Haanja koolis alati üheks prioriteediks. Siinsed looduslikud tingimused 

võimaldavad tegeleda spordiga aastaringselt. Eriti populaarne on Haanjas talisport, eelkõige 

suusatamine. Haanja kooli õpilaste saavutused suusatamises on olnud alati väga head. 

1985/86. õa hakkas Haanja Põhikoolis kehalist kasvatust õpetama Harri Neem (1919-2011). 

Ta oli õpetaja kuni 1999. aastani. Aastatel 1999-2008 oli Harri Haanja koolis 

staadionimeister. Tänu Harrile on Haanjas suusarajad, mida kasutatakse tänaseni. Veel rajas ta 

võimlemislinnaku, millest hiljem tehti laste mänguväljak. Harri ise ostis Haanja vallalt saja-

aastase sauna, mille ta ehitas ümber Haanja kooli suusabaasiks. Ta hooldas umbes 100 paari 

suuski, mida ta laenutas lastele suusatamiseks. Harri valmistas ka ise lasteaialastele 

suusavarustust. Enamuse suusamääretest valmistas Harri ka ise. Ta kirjutas spordiartikleid 

kohalikule lehele ja kutsus inimesi Haanjasse suusatama. 1985. aastal hakati Harri 

eestvedamisel ehitama Haanjasse suusastaadioni, mis valmis 1990. aastaks. Koolivaheaegadel 

korraldas Harri õpilastele suusalaagreid. (Heier, 2013) 

2001. aastal rahastas Eesti Suusaliit Haanja kooli suusaklassi loomist ja esimeseks treeneriks 

sai Laur Lukin, kes tegutses seal kuni 2007. aastani. Peale teda võttis töö üle treener Kadri 

Parts ja ta juhendab Haanja kooli õpilasi ka tänapäeval. (Haanja kool läbi aegade, 2014) 

2003. aastal hakkasid sporditulemused kiiresti paranema. Koolispordi Liidu vabariiklikel 

võistlustel võitis Haanja kool alati esikoha. 2008. aastal sõitsid 11 Haanja kooli õpilast ja kaks 

treenerit Soome Teuva „Ski Parra Race“ võistlustele. Tänu edukale esinemisele sõitsid 5 

õpilast ja treener Kadri Parts samal talvel Prantsusmaale, kus saavutati 4. koht. 2009. aastal 

võisteldi Šveitsis rahvusvahelistel õpilaste talimängudel ja saadi 2 medalit. Seda võistlusreisi 

toetasid Eesti Koolispordi Liit, Eesti Kultuurkapital ja Haanja Suusaklubi. 2010. aastal käidi 

võistlemas Itaalias ISF-i Koolinoorte MM-il suusatamises. 2012. aastal võitis Haanja kool 

Eesti Koolispordi Liidu võistlustel I koha. Tänu sellele avanes võimalus  minna 

orienteerumisvõistlustele Portugali. 2014. aasta märtsis käidi Otepääl ISF-i Koolinoorte MM-

il. (Haanja kool läbi aegade, 2014) 

Seoses sporditegevuse elavnemisega oli tarvis ka uusi abivahendeid, mille ostmiseks saadi 

raha projektide kaudu. (Haanja kool läbi aegade, 2014) 



15 
 

Esimene lumesaan hangiti 1996. aastal. Peale selle on ostetud rajatraktor, mobiilsed 

piirdeaiad, tasakaaluatraktsioon Aukam, lumekahurid, kunstlume tootmise süsteem ja ATV. 

2005. aastal rajati Haanja ja Kurgjärve vahele kergliiklustee, kus on ideaalne nii suusatada kui 

ka rullsuusatada. Läbi projektide on saadud peale võistlusreiside ka Haanja kooli sportlastele 

spordi- ja suusavarustust, esindusrõivaid ja laagritoitu. (Haanja kool läbi aegade, 2014) 

Aastatel 1975-1983 õppis Haanja koolis Raul Olle (vt Joonis 6), kellest sai hiljem tuntud 

pikamaasuusataja (Vikipeedia, 2019). 

Ta osales 2 korral taliolümpiamängudel (Naganos 1998. a, Salt Lake City’s 2002. a), võitis 

2000. aastal maailma pikima Vasaloppeti suusamaratoni (90 km) ning 3 korral Tartu maratoni 

(1994., 2001. ja 2005. a) (Vikipeedia, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Raul Olle 

Allikas: https://revolutsioon.ee/wp-content/uploads/2015/01/Raul-Olle.jpg (20.03.2019) 

 

 

https://revolutsioon.ee/wp-content/uploads/2015/01/Raul-Olle.jpg
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3.1 Intervjuu Kadri Partsiga 

Tegime intervjuu praeguse treeneri ja liikumisõpetuse õpetaja Kadri Partsiga (25.03.2019).  

 

1. Millal ja miks tulite Haanja kooli kehalise kasvatuse õpetajaks ning treeneriks? 

Tulin Haanja-Ruusmäe põhikooli õpetajaks 2004. aastal. Alguses olin õpetaja ainult 

Ruusmäel. Aastal 2007 tulin Haanjasse treeneriks ja kehalise kasvatuse õpetajaks. Olen alati 

unistanud kehalise kasvatuse õpetaja või treeneri tööst. Et oma unistust teoks teha, õppisin 

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas treeneriõpetust ja spordijuhtimist. Õpingud lõpetasin 

2005. aastal. 

 

2. Kes on olnud ja on parimad sportlased Haanja koolis ja suusaklubis ? 

Häid sportlasi on olnud palju. Meelde on jäänud Kady Sarik, Egle Vene, Stina Kraam ja 

Kätlin Pehlak, kellega käidi esimesel koolinoorte MM-il Grenoble’s, kus saavutati 

teatevõistluses 4. koht. Veel on väga tubli olnud Kristiina Himma ning praegustest õpilastest 

Merli Mari Utsal. Käesoleval aastal on väga palju tublisid õpilasi. 

 

3. Mis aastal ja kui palju oli Haanja suusaklubis kõige rohkem liikmeid? 

Nimekirjas on enamasti alati umbes 36 last, kellest paljud käivad ka võistlustel (vt Joonis 7).  

 

4. Mis on olnud Teie tipphetk Haanja suusaklubi treenerina ? 

Tipphetki on olnud palju, need on laste head tulemused, näiteks Eesti Koolispordi Liidu 

võistlustel esikolme hulka tulemine. Rõõmu valmistavad ka lapsed, kes heatujulistena trenni 

tulevad. Minu isiklik ere hetk oli see, kui ma sain Eesti orienteerumise meistrivõistlustel 2 

medalit ja sel aastal valiti mind Rõuge valla aasta sporditegelaseks. Olin Kaitseliidu aasta 

sportlase ning Rõuge valla aasta tähe nominent.  

 

5. Mis Teile kõige rohkem meeldib treeneri töö juures ja mis mitte? 

Mulle meeldib väga see töö ja need lapsed, kes trennis käivad ning tahavad sporti teha. Teen 

seda tööd, mis mulle meeldib ja ma teen seda südamega. 

Mulle ei meeldi, kui mulle valetatakse, aga halbu hetki mul polegi. 
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6. Kuidas suhtuvad lapsed treeningutesse? 

Ma arvan, et lastele meeldib trennis käia ja nad käivad seal kohusetundlikult.  

Kõige paremini oskavad sellele küsimusele vastata lapsed ise. 

 

7. Millisena näete Haanja koolispordi tulevikku? 

Arvan, et Haanja lastele meeldib ka tulevikus liikuda, eriti looduses. See ei pea olema just 

suusatamine, peaasi, et lapsed armastaksid liikumist. 

 

Aitäh vastamast! 

 

 

Joonis 7. Haanja suusaklubi liikmed 

Allikas: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/46988907_2246335415400029_3787141461116452864_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-

arn2-1.xx&oh=408d935a2eecf247f2f724690ed9843b&oe=5D09815 (27.03.2019) 

 

  

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46988907_2246335415400029_3787141461116452864_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=408d935a2eecf247f2f724690ed9843b&oe=5D098155
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46988907_2246335415400029_3787141461116452864_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=408d935a2eecf247f2f724690ed9843b&oe=5D098155
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46988907_2246335415400029_3787141461116452864_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=408d935a2eecf247f2f724690ed9843b&oe=5D098155
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4. Võru keel Haanja koolis  

 

Selles peatükis on esitatud võru keele õpetaja Kersti Leidi mälestused. (18.01.2019) 

Haanja koolis alustati võru keelega tegelemist 30. okt 1997. a, mil toimus kohtumine Võru 

Instituudi töötajatega. Tolleaegne õppetöö koordineerija Nele Reimann-Truija rääkis 

instituudi ettevõtmistest ja keeleõppe korraldamisest (vt Joonis 8). Külas olid ka Ruusmäe 

õpilased. 

 

Joonis 8. Võru keele õpetamise algus Haanja koolis. Kohtumine Võru Instituudi töötajatega. 

Allikas: Kersti Leidi erakogu 

 

Tööd alustati õpilastega, kes olid asjast huvitatud. Seda põhimõtet on kogu aeg järgitud. 

Kujunes süsteem: algklassides said õpilased üldteadmisi võru keelest (õpetaja Heidi Trolla), 

vanemate klasside lastele tutvustati võrukeelset kirjandust ja kodulugu (õpetaja Kersti Leit). 

Algklassides oli ainetund, vanemate klasside õpilaste jaoks töötas võru keele ring, mille 

eesmärgiks oli võrukeelsete kavade ja näidendite õppimine ja nende esitamine erinevatel 

üritustel. Kuna omakultuuri säilitamine ja edasiandmine on olnud meie koolis üheks 
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prioriteediks, on võru keele õppimist ja õpetamist igati toetatud. Võru Instituut on kooli 

pidevalt õppematerjalidega varustanud. 

Võru keele alane tegevus on olnud edukas. Juba 2000. aastal valiti meie esitatud kava „Haani-

mi kodo“ maakonna parimaks ja see võimaldas meie õpilastel käia Tarvastus toimunud 

vabariiklikel murdeluulepäevadel Võrumaad esindamas. 2006. a esindati maakonda Harglas 

toimunud vabariiklikel murdeluulepäevadel. 

Õpilased on esinenud Võrus toimunud Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kevadpäevadel, 

vallaüritustel, kohaliku raamatukogu juubelitel. Mitmel korral on osa võetud Puiga 

näitemängupäevadest ning A. Adsonile pühendatud murdeluule lugemise võistlusest (vt Lisa 

8). 

Kahel korral käidi esinemas president Arnold Rüütlile: Haanja suusakeskuses ja Munamäe 

tornis (vt Joonis 9). 

 

Joonis 9. Võrukeelse kava esitajad Munamäe tornis koos presidendi Arnold Rüütliga 24. juulil 

2005 

Allikas: Kersti Leidi erakogu 
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Võrukeelse õppefilmi „Aastatsõõr“ jaoks valmistati ette vastlakombeid tutvustava kava. 

2005. aastal osaleti Eesti Televisiooni filmis „ Tsirk, tsirk, tsirgukõnõ“ ja saates „Kaemi 

perrä“ (vt Joonis 10). 

 

Joonis 10. Filmis „Tsirk, tsirk, tsirgukõnõ“ esinenud õpilased koos juhendajatega Munamäe 

torni trepil 2005. aasta oktoobris 

Allikas: Kersti Leidi erakogu 

 

Alates 1996/97. õa on õpilased kirjutanud võrukeelseid töid kogumiku „Mino Võromaa“ 

tarbeks. Igas kogumikus on olnud ka meie laste töid. Meie õpilaste kirjutisi on ilmunud ka 

võrukeelsetes Tähekestes. 2011. a 15. septembril esitasid meie kooli poisid Võru Instituudis 

järjekordse kogumiku „Mino Võromaa“ esitlemisel Johann-Kristjan Tootsi kirjutatud 

näidendi „Illos päiv“.  

Sama näidendiga käidi kadripäeval Orava koolis esinemas.  

8. kl õpilastele on Võru Instituut korraldanud võrukeelseid viktoriine, viimastel aastatel võru 

keele olümpiaade „Ütski tark ei sata taivast“. Meie õpilased on alati osalenud ja häid kohti 

saanud. 2018. aastal saavutas Sirlen Vodi olümpiaadil esikoha. 
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Ürituse „Legend Haanimaast“ korraldamise algaastatel lugesid õpilased ette legendi 

võrukeelset teksti.  

Igal koolipeol on esitatud ka võrukeelseid ettekandeid. 

27. mail 2005 olid koolis külas rahvusvahelisest konverentsist osa võtvad  Põhjamaade 

väikerahvaste esindajad. Õpetaja (K.Leit) andis neile võru keele tunni ja õpilane Katarina 

Skott esitas rootsikeelse tervituse, mis külalistes elevust tekitas. 

Kuna võrukeelseid näitemänge on vähe, on tulnud neid ise kirjakeelest võru keelde tõlkida. 

Üks näidend „Tarkusõkivi’“ ilmus 2007. a ka võrukeelsete näidendite kogumikus (“Kümme 

näütemängu koolilatsilõ”). Õpetaja töökogemuslik kirjutis ilmus kogumikus “Mino Võromaa” 

nr 17. Kuna 2012. aasta oli O.Lutsu ja „Kevade“ aasta, siis tõlkis õpetaja katkendi jutustusest 

võru keelde ning see esitati kooli kevadpeol ja valla ettevõtluspäeval. Teises võrukeelsete 

näidendite kogumikus (2014) on kaks õpetaja tõlgitud näidendit „Ütskõrd üts“ ja „Kevade“ 

(“Kümme näütemängu koolilatsilõ” II ). 

2007. aasta mais käidi fondi “Lõunaeesti keel ja kultuur” poolt rahastatud projektirahade eest 

Põlva- ja Setomaal ekskursioonil. Tutvuti Setomaa keele ja kultuuriga, samuti 

vaatamisväärsustega. 

Seoses projektiga “Loeme koos” oli võimalus oktoobris 2008 külla kutsuda Võru Instituudi 

töötaja Triinu Ojar, kes rääkis oma kirjanduslikust loomingust ja Jänku-Jussi multikate 

tegemisest. Algklasside õpilased esitasid Triinu Ojari lühinäidendi “Kuis siil hindäle nõgla 

sai”. Pärast said lapsed ühele Jänku-Jussi filmile võrukeelset teksti peale lugeda. 30. jaanuaril 

2009 käis Triinu Ojar jälle meie koolis ja ka seekord said õpilased järjekordsele multifilmile 

teksti lugeda.  

Alates 2011. aastast on korraldatud võru keeles ettelugemise võistlusi „Kullõ, ma loe sullõ!“.  

Meie õpilased on osalenud kõigil võistlustel ning saanud häid kohti (vt Joonis 11 ja Joonis 

12). 
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Joonis 11. Võru keeles ettelugemise võistlus „Kullõ, ma loe sullõ!“ 2012. a 

Allikas: Kersti Leidi erakogu 

 

 

Joonis 12. Võru keeles ettelugemise võistlus 2012. Johann-Kristjan Toots on žüriis 

Allikas: Kersti Leidi erakogu 
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Aktiivse tegevuse eest võru keele ja kultuuri õpetamisel, säilitamisel ja propageerimisel anti 

Haanja koolile 2013. aastal Hindätiidmise avvuhind (vt Lisa 9). Üritus toimus meie koolis. 

Auhinnaks oli kunstnik Anne Roosma valmistatud savist keelepesa lind (vt Joonis 13). 

 

 

Joonis 13. Hindätiidmise avvuhinnad ootavad üleandmist 

Allikas: Kersti Leidi erakogu 

 

Praegu õpivad 4. ja 5. kl lapsed võru keelt valikainena. Tund on ka tunniplaanis. Soovijad 

osalevad võru keele ringi töös.  

Võru keele õpetamisega on Ruusmäe majas tegelnud Leili Org, Helve Ots, Lea Sarik ja Sirje 

Pärnapuu,. Haanjas Heidi Trolla ja Kersti Leit.  

 

Palusime oma muljeid võru keele õpetamise ja õpetajaks olemise kohta jagada ka kauaaegsel 

õpetajal Heidi Trollal, kes töötas Haanja koolis 1. septembrist 1965 kuni 1. septembrini 2007. 

(7.03.2019) 
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“Töötasin Haanja koolis 42 aastat algklasside õpetajana. Kui kooli tuli uus õppeaine võru 

keel, siis tehti mulle ettepanek seda 4. klassis õpetada. Minu esimeseks emakeeleks oligi võru 

keel, nii olin nõus seda proovima. Võru Instituut korraldas koolitusi võru keele õpetajatele. 

Ükskord tehti kursuslastele etteütlus võru keeles. Kui siis etteütluse õppejõult tagasi sain, oli 

üllatus päris suur: lehel oli palju punast. Siis sain aru, et ma seda keelt ikka eriti ei oska. Võru 

keelt kõnelda on minul lihtne, lugemine oli konarlik, aga kirjutamine oli päris hull. Sain aru, 

et endaga tuleb tööd teha.  

Võru Instituudi töötajad külastasid koole, kus õpetati võru keelt. Kord oli minu külaliseks 

Nele Reimann. Tunni teemaks olid koduloomad. Parajasti oli jutt lehmast. Muuhulgas küsisin, 

kas keegi lastest on lehma lüpsnud. Üks tüdruk tõstis käe. Mina siis pärisin, kas see on ka 

raske töö. Poiss tagumisest pingist teatas: ” Tuu noh mõni rassõ tüü. “ Igatahes vahva 

arvamine.  

Õpetaja ametist ma ei unistanud. Aga juhtus nii ,et mu esimene õpetaja meelitas mu peale 

keskkooli lõpetamist Pressi algkooli lapsi õpetama. Tema tegi elukutsevaliku minu eest ära. 

Aga ma ei ole kunagi kahetsenud seda valikut. Kooli läksin alati hea meelega, iga päev oli 

eelmisest erinev.” 
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5. Noorkotkaste ja kodutütarde tegevus 

 

Noorkotkaste ja kodutütarde rühma loomist meie koolis meenutab tolleaegne huvijuht Airika 

Saamo (Pilt). 

2001. aastal alustas Haanja koolis tegevust noorkotkaste ja kodutütarde rühm. See oli pärast 

seda, kui viis tüdrukut ja rühmajuht käisid Obinitsa Põhikoolis laagris. Kuigi Haanjal veel 

oma rühma polnud, said noored aimu, millega kodutütred ja noorkotkad tegelevad. Sealt 

tekkiski mõte luua Haanjasse oma noorkotkaste ja kodutütarde rühm (Haanimaa Uma Leht, 

2001). 

 Algasid ettevalmistused, mille käigus tutvustati kogu kooliperele organisatsiooni tegevust, 

õpiti vannet ja telliti vormiriietus. Haanja kooli esimesed noorkotkad ja kodutütred võeti vastu 

22. veebruaril 2002. aastal Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel (vt 

Joonis 14). (Saamo, 2019) 

 

Joonis 14. Ettevalmistused Haanja kooli esimeste noorkotkaste ja kodutütarde vastuvõtmiseks 

22. veebruaril 2002  

Allikas: Airika Saamo erakogu 
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Kohal viibisid ka Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde instruktorid Silver Sild ja Eve Täht. 

Peale pühaliku tõotuse andmist seoti 15 tüdrukule ja 6 noormehele kaela organisatsiooni 

kaelarätid. (Haanimaa Uma Leht, 2002) 

Kodutütarde vormi juurde kuulus kollane kaelarätt, noorkotkaste vormile valis kaelaräti värvi 

iga rühm ise. Haanja kooli noorkotkaste kaelarätt sai sinakashalli värvi. Haanja noorkotkaste 

ja kodutütarde rühma asus juhtima huvijuht Airika Saamo, kes osales ka vastavatel koolitustel 

ja üritustel (vt Joonis 15). (Saamo, 2019) 

 

Joonis 15. Võrumaa kodutütarde rühmajuhid Tallinnas kodutütarde konverentsil 11.mail 2002 

Allikas: Airika Saamo erakogu 

 

Sama aasta talvel osales Haanja kooli rühm juba aktiivselt organisatsiooni tegevustes. Võrus 

toimunud maakondlikul maleturniiril saavutas Aksel Mängli esikoha. Osaleti ka 

laskejooksuvõistlustel ja piirkondlikes laagrites. 25. oktoobril 2002. aastal võeti Haanja kooli 

noorkotkaste ja kodutütarde perre vastu veel 16 uut liiget. (Saamo, 2019) 

2002. aasta novembris lahkus rühma juht Airika Saamo töölt. 2003. aastast hakkas 

rühmajuhiks Maire Nirk, kes juhendas rühma 2014. aastani, peale teda hakkas rühmajuhiks 
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Kadri Parts, kes on rühmajuht tänaseni. Rühma põhilisteks tegevusteks on laagrid, koondused, 

võistlused, õppekäigud ja ekskursioonid. Meie kooli noorkotkad ja kodutütred on saavutanud 

erinevatel võistlustel häid kohti ning osalenud mitmetel tänuüritustel (vt Joonis 16). (Haanja 

kool läbi aegade, 2014) 

.  

Joonis 16. Tublimad noorkotkad ja kodutütred tänuüritusel detsembris 2017 

Allikas: 

https://photos.google.com/share/AF1QipPHFUZtR_mQ4xEyuZQfnjFCnTTG0Wvm1cusSXAG0kCLf

QvmxZrG1wXL7BdKdXVYlg/photo/AF1QipO4Mx246NlhEx1o0M14m4Rv3YuMBZek8JNnIwxk?k

ey=OTY0T2hNMDluekVsaE82b0RlV1RCdG1nSnphY293 (22.03.2019)  

 

  

https://photos.google.com/share/AF1QipPHFUZtR_mQ4xEyuZQfnjFCnTTG0Wvm1cusSXAG0kCLfQvmxZrG1wXL7BdKdXVYlg/photo/AF1QipO4Mx246NlhEx1o0M14m4Rv3YuMBZek8JNnIwxk?key=OTY0T2hNMDluekVsaE82b0RlV1RCdG1nSnphY293
https://photos.google.com/share/AF1QipPHFUZtR_mQ4xEyuZQfnjFCnTTG0Wvm1cusSXAG0kCLfQvmxZrG1wXL7BdKdXVYlg/photo/AF1QipO4Mx246NlhEx1o0M14m4Rv3YuMBZek8JNnIwxk?key=OTY0T2hNMDluekVsaE82b0RlV1RCdG1nSnphY293
https://photos.google.com/share/AF1QipPHFUZtR_mQ4xEyuZQfnjFCnTTG0Wvm1cusSXAG0kCLfQvmxZrG1wXL7BdKdXVYlg/photo/AF1QipO4Mx246NlhEx1o0M14m4Rv3YuMBZek8JNnIwxk?key=OTY0T2hNMDluekVsaE82b0RlV1RCdG1nSnphY293
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5.1 Intervjuu Maire Nirgiga 

Tegime intervjuu noorkotkaste-kodutütarde rühmajuhi Maire Nirgiga, kes oli rühmajuhiks 

aastatel 2003-2014. (20.02.2019) 

1. Miks hakkasite noorkotkaste ja kodutütarde rühmajuhiks? 

Kui mina 2002. a sügisel lapsehoolduspuhkuselt Haanja kooli tagasi tulin, oli noorkotkaste 

(hiljem NK) ja kodutütarde (hiljem KT) rühm Haanjasse juba loodud. Haanja koolis töötasin 

ma muusikaõpetaja/ huvijuhina. Paljudes koolides toimetasid just huvijuhid kooli NK, KT. 

Arvan, et just sellepärast võtsid Kaitseliidu Võrumaa NK, KT instruktorid minuga ühendust ja 

palusid, et ma need noored enda hoole alla võtaksin. Tõsi, otsus NK, KT tegelema hakata ei 

tulnud kergelt, sest olen sellise loomuga, et kui midagi teha, siis täie pühendumisega. Oma 

tähelepanu vajasid ka kodus olevad 8- ja 3-a lapsed.  

Noorteinstruktorid lubasid mulle igati toeks ja abiks olla ja nii see otsus sündis. 2003. a 

jaanuariks olin ennast sidunud Haanja NK, KT rühmaga. 

 

2. Kas rühma algusaastatel astusid paljud õpilased noorkotkasteks ja kodutütardeks või 

pigem vähesed?  

Esimestel aastatel oli rühma suurus 15 noorkotka-kodutütre ringis. Minu meelest oli see paras 

arv, sest mina vajasin õppimiseks aega ja ka lastele oli see organisatsioon suhteliselt võõras.  

 

3. Mis aastatel oli kõige rohkem õpilasi Haanja kooli NK/KT rühmas ja kui palju?  

NK, KT arv rühmas oli suhteliselt stabiilne. Algusaastatel oli vähem (alla 20 õpilase rühmas), 

kuid rühma edulugu tõi endaga kaasa uusi liikmeid. Keskmiselt oli liikmete arv 40 ringis, see 

tegi kooli õpilaste arvust 50%. 

 

4. Mis oli Teie tipphetk Haanja NK/KT rühmajuhina? 

Tipphetk rühmajuhina oli siis, kui Haanja rühm sai rühmadevahelises võistluses II koha. Võib 

öelda, et olime jõudnud parimate hulka. Sellest aastast algas Haanja rühma tõsine edulugu.  

2007 - I koht 

2008 - II koht 

2009 - I koht 

2010 - II koht 

2011 - I koht 
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2012 - I koht 

2013 - II koht 

2014 - I koht 

2015 - I koht 

2016 - II koht 

 

5. Mis alal/aladel olid Haanja kooli õpilased kõige paremad? 

Kuna Haanja kool on aegade algusest olnud ka suusakool, olid sel alal tublid ka kooli NK, 

KT. Väga hästi läks ka mitmepäevastel võistlustel Mini-Erna ja Rene Retk. Esimesi kohti 

saime ka kabe- ja malevõistlustel.Võib öelda, et Haanja NK, KT olid tublid paljudel aladel. 

 

6. Mis oli Haanja kooli NK/KT rühma juures toredat? 

Meie rühmal oli suurepärane kokkukuuluvustunne. NK, KT olid aktiivsed, osavõtlikud, 

kohusetundlikud ja heasüdamlikud. Meeldiv koostöö oli ka lastevanematega, kes vajadusel 

aitasid, kuid samas ei seganud oma osalemisega rühma tööd.  

 

7. Millistest üritustest Haanja rühm osa võttis, milliseid tulemusi saavutas? 

NK, KT tegevused toimusid aastaringselt. Meie eesmärk oli osaleda, n.ö pildil olla kogu aeg. 

Olid male-kabevõistlused, suusavõistlused, maakondlikud ja rühmalaagrid, erinevad retked 

jne. Iga aastaga läksid võistluste tulemused paremaks ja NK, KT tekkis hasart aina paremini 

ja paremini võistelda. Võistlusi üles lugeda on peaaegu võimatu, sest neid oli väga palju.  

 

Aitäh vastamast! 
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5.2 Intervjuu Kadri Partsiga 

Küsitlesime ka noorkotkaste-kodutütarde rühma praegust juhti Kadri Partsi. (25.03.2019) 

 

1. Mis on noorkotkaste-kodutütarde organisatsiooni tegevuse eesmärk? 

Selle organisatsiooni eesmärgiks on õpetada lastele ausust, kohusetunnet ja ka ellujäämist, 

samuti militaaroskusi ja isamaalisust. 

 

2. Kes on olnud aktiivsemad noorkotkad ja kodutütred ? 

Sellel ajal, kui mina olen olnud rühmavanem, on aktiivsemad noorkotkad ja kodutütred olnud 

Karl-Gustav Sok, Kristjan Sok, Kalle Himma, Miia Heleene Utsal, praegustest õpilastest 

Sanel Štein, Katriine Mõttus, Janete Talo ja Merli Mari Utsal. 

 

3. Mis Teile meeldib rühmavanemaks olemise juures ja mis mitte ? 

Mulle meeldib rühmavanemaks olemise juures laste tahe laagrites käia. 

Mulle ei meeldi, kui lapsed ei taha üritustel osaleda, aga seda juhtub harva. Veel ei meeldi, et 

üritusi on liiga palju ja väga vähe on vabasid nädalavahetusi, aga laste rõõmus tuju korvab 

selle. 

 

4. Mis Teie arvate, mis meeldib lastele selle organisatsiooni juures kõige rohkem? 

Ma arvan, et lastele meeldib selle organisatsiooni juures, et nad saavad õppida uusi asju, nad 

leiavad uusi sõpru, laagrid on tasuta, nad saavad käia oma silmaringi laiendamas. Tänu 

isamaalise hariduse programmile oleme käinud Kuutsemäel, saanud etiketti õppida, suvel 

läheme raftimatkale. 
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5. Jutustage kõige huvitavam seik, mis on laagrites toimunud. 

Laagrites on kogu aeg huvitav ja põnevaid seiku on olnud palju, aga kõige meeldejäävam oli 

see, kui me eelmisel aastal tegime rühmalaulu, mis on väga ilus. Paaril rühmavanemal tuli 

laulu kuulates pisar silma. Me esitasime selle laulu ka organisatsiooni pidulikul koondusel (vt 

Joonis 17). Veel oli üks huvitav seik see, kui eelmise aasta laagris toimus operatsioon 

“Herilased”. Kohale tuli mitu kiirabi- ja päästeametiautot ja ainult selleks, et õpetada lastele, 

mida teha herilasepesaga.  

 

Nagu juba ütlesin, on laagrites alati huvitav. 

Aitäh vastamast! 

 

 

Joonis 17. Haanja rühm pidulikul koondusel rühmalaulu esitamas 

Allikas: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157216846804914&set=pcb.814495725570833&type=

3&theater&ifg=1 (22.03.2019) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157216846804914&set=pcb.814495725570833&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157216846804914&set=pcb.814495725570833&type=3&theater&ifg=1
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6. IT-alane tegevus  

Haanja koolis on IT-alasele tegevusele alati suurt tähelepanu pööratud. Esimesed arvutid 

hangiti 1980. aastate lõpus. Arvutiõpetajatena on töötanud Lembit Pähnapuu, Jüri Lehtsalu, 

Margus Muts ja Triinu Grossmann. Alates käesolevast 2018/2019. õa on arvutiõpetajaks ja 

IT-juhiks Alar Voomets (Leit, 2019). 

Oma tegevust Haanja koolis meenutab esimene arvutiõpetaja Lembit Pähnapuu. (02.04.2019) 

“Töötasin 1992. aastal Võru Gaasianalüsaatorite Tehases  gaasianalüsaatorite AG0011 

häälestajana. Tehas oli Võru mastaabis suur - hiilgeaegadel peaaegu tuhat töötajat. AG0011 

oli tollel ajal suhteliselt innovaatiline - ta töötas mikroprotsessoril K580IK80, tema 

gradueerimiseks kasutati CP/M operatsioonisüsteemil töötavaid arvuteid. 

Tehases käis tihti ekskursioone, vahetevahel ka kooliõpilasi. Ühte Haanja Põhikooli õpilaste 

ekskursiooni juhtis 1992. aasta kevadel tööõpetuse õpetaja Algo Salumets. Kuna oleme 

Algoga ühe kandi mehed, saime jutule. Algo kutsus mind Haanjasse vaatama JUKU arvuteid, 

mida kooli direktor Sulev Leit oli hiljuti nö „välja ajanud“. 

JUKU-sid võis olla kolm tükki. Täiskomplektid, monokroomse monitori, kahe flopiseadme ja 

Epson LX-400 printeriga (JUKU kohta super, tihti jagati Poola printereid). 

Operatsioonisüsteemiks EKDOS (Teaduste Akadeemia Erikonstrueerimisbüroo ketta 

operatsioonisüsteem ), JUKU jaoks kohandatud CP/M. Süsteemis sisaldusid tekstiredaktor 

WordStar, graafika- ja tekstiredaktor GTR. Tabeliredaktor Multiplan ning andmebaasisüsteem 

dBase II. EKDOS komplektis oli ka üks mängude ketas. Mängude seas oli vaieldamatult 

parim tekstirežiimis töötav LADDER (RUNNER), millel oli 50 mängutaset, ekraanipilt oli 

kujundatud tekstisümbolitest, kasutas kaasaegses mõistes olematut arvutiressurssi, kuid oli 

vaatamata sellele haarav. Kuna mängul polnud võimalust vahetulemust salvestada, ei tohtinud 

mängu katkestada. Alustama pidi alati algusest. 

Arvuti JUKU saatus oli õnnetu: töötati välja 1980-ndate esimesel poolel, ootas tootmisse 

juurutamist mitu aastat. Ja kui lõpuks tootmisse jõuti, olid Eestis kohal 16-bitised IBM PC 

tüüpi arvutid, millele tarkvaraarendajad otsekohe ümber orienteerusid. JUKU jaoks 

õppeprogrammide väljatöötamine jäi entusiastidest kooliõpilaste osaks. Oli mõningaid häid 

programme, mille olid välja töötanud keskkooliõpilased, näiteks Aravete Keskkoolist üks 

programm eesti keele õigekirja kohta. 
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Oli kevad, kooliaasta kohe-kohe lõppemas. Arvutitega olin sina peal, kokkupuuted 

pedagoogikaga puudusid. Jäin aasta lõpuni. Arvutid panime üles õpetajate toa lähedale, vist 

endisse pioneerituppa, kui sellel ruumil muud nime polnud. Õpilased leidsid selle ruumi kohe 

üles, õpetajad sinna tihti ei sattunud.  

Järgmisel õppeaastal pakuti mulle veel tegevust arvutitega. Kuna mul oli parasjagu ideede 

kriis, siis nõustusin. Arvutiklass koliti koolimaja keldrisse. See oli teistest eemal. Juhuslikult 

sinna keegi ära ei eksinud. Enam-vähem kujunes arvutiklassis käivate õpilaste püsikontingent. 

Põhitegevus ikkagi mängimine jm klubiline tegevus. Ruum oli niiske, äsja valatud 

betoonpõrandaga. Niiskus mõjus halvasti flopiseadmete lugemispeadele ja flopide 

magnetkihile.  

Talvel tuli arvutiklassi direktor Sulev Leit, Õpetajate Leht käes. Selle tagaküljel oli väike 

kuulutus Haridusministeeriumi poolt koolidele välja kuulutatud arvutihanke kohta. 

Otsustasime osaleda. Kirjutasime projekti, konsulteerisime ka oma naabritega Ruusmäe 

Põhikoolist (arvutiõpetaja Maris Hanimägi, direktor Kalev Kalkun). Lubasime projektis kõiki 

hüvesid kõigile. Tulemuseks oli nii Haanja kui ka Ruusmäe koolile mõlemale kaks arvutit 

386SX protsessoriga, taktsagedust nii umbes 20 MHz, üks must-valge, teine värvilise 

monitoriga, tootja MikroLink. Arvutid töötasid MS-DOS operatsioonisüsteemis Norton 

Commanderiga. Et kaarte laduda, pidi käivitama Windowsi (Windows-3.1). 

Arvutite järel käisin Tallinnas tootja tehases Ruusmäe sovhoosi Latvia autobussiga. Arvutite 

tootja MikroLink asus veel TPI arvutuskeskuse alumisel korrusel Raja tänaval (praegu asub 

seal Mektory). Tõime ära mõlema kooli arvutid. Printereid ei saanud, kuid JUKU-dega kaasas 

olnud Epson LX-400 sobisid ka siia. 

Arvutite võrgukaarte ei peetud veel enesest mõistetavaks. Haanja kooli telefoniliin ragises nii, 

et unistada modemisidest oli mõttetu. Ruusmäe Põhikool sai endale mingi imeprojektiga 

suveks 1200 bit/sec kiirusega modemi. Seda oli e-posti jaoks piisavalt. NB! Ruusmäe kooli 

telefonid ragisesid vähem, kuigi kaugus Võrust eeldaks vastupidist.  

Programmvarustust liikus. Näiteks Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpilaste - arvutifännide kaudu. 

Flopidega sai kantud programme üpris suur hulk. 
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Õpilastest seltskond arvutiklassis oli kirju. Alates vanematest - vennad Marko ja Maido 

Mäeots Plaanilt, Paavo Rüütli. Ühe kandi poisid Mõksi torni lähedalt Margus Lehiste ja Priit 

Hillep. Koloriitne kuju Kalmer Aasa – hüüdnimega Savisaar.  

Tore oli vaadata, kuidas käis „rekordite alistamine“ näiteks LADDERis. Priit oli selline terase 

vaimuga poiss, kes uuris ja katsetas, kuidas järgmist mängu taset ületada. Maido tuli, vaatas, 

tegi uue rekordi. Temale sobisid tegevused, mis olid rajatud sõrmede perfektsele koostööle. 

Katsetasime ka arvutitundide läbiviimist, kuid sellest ei tulnud minul midagi välja. Õpilastel 

puudus igasugune motivatsioon õppimiseks. Kooli arvutil sai mängida nagunii, sest keegi 

mängu käima ikka pani. Kodus arvutid puudusid. Polnud kohta, kus oma teadmisi rakendada.  

Tegime lepingu: kahest tunnist ühe mängime, teise õpime. Peale mängutundi pani rahvas 

kähku oma ranitsad selga ja mina jäin klassi üksinda.  

Teine kord olin targem: esimese tunni õpime, teise mängime. Rahvas ootas kannatlikult 

eesruumis, mantlid, ranitsad seljas, esimese tunni lõppu, kus ainukesena Annela Mängli 

osales. Teine tund oli mängude tund.  

Mait Kägo ootas koolimaja kõrval kivi peal istudes, millal ma hommikul bussi pealt tulen. 

Kurjad keeled räägivad, et ta ei tundnud seieritega kella ja kartis hilineda. Arvutiklassis aga 

seisid isegi üheksanda klassi poisid valvel, kui Mait nendele mänge peale sättis. Tal oli oma 

sõbra Lauri Leidiga JUKU peal mängimisest süsteemiadministraatori kogemus olemas. 

Kooli töötajatest sattus arvutiklassi kõige rohkem majandusjuhataja Jüri Lehtsalu, kuid töö 

ajal oli ta oma toimetustega väga hõivatud. 

1994. a oktoobrist läksin tööle Võrumaa Tööstustehnikumi, kus JUKUsid oli hoopis rohkem, 

humanitaarabi arvutustehnikat tuli uksest ja aknast. Enamasti saatsid naabrid humanitaarabi 

pähe meile lootusetult vananenud ja riknenud tehnikat. Humanitaarabi saatjad polnud mingid 

tehnikaspetsialistid, eeldati, et seda pole ka saajad. Võrus kohtasin uuesti vendasid Maido ja 

Marko Mäeotsa, hiljem Väimelas ka elektrikuks õppivat Kalmer Aasat. 

1994/1995. aasta talvel arendasime Jüri Lehtsalu ning Ülo Perliga Haanja kooli arvutiklassis 

klubilist tegevust. Kohtusime kahel õhtul nädalas. Ülo poolt oli kohvimasin, kohv ja transport. 

Jüri ja Ülo uurisid arvutite hingeelu. Ka kohvi sai palju joodud.  

Jüri võttis kooli arvutid oma tiiva alla. Edaspidi kontakteerusime vastavalt vajadusele.” 
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Oma mälestusi jagas Jüri Lehtsalu. (7.04.2019) 

„Tegelesin Haanja koolis arvutitega  aastatel 1995 - 2006. Jätkasin arvutiringiga peale Lembit 

Pähnapuu töökohavahetust. Tegin seda huvist arvutite vastu ja majandustöö kõrvalt. Kui mul 

oli arvutitega mingi probleem, sain alati nõu ja abi Lembitult. 

Arvutiklass oli ikka maja keldris. Igal aastal proovisime direktoriga koos arvuteid juurde 

saada. 

Algul oli see keerulisem, kuid hiljem tuli Tiigrihüpe. 

Peale juurdeehituse valmimist ehitasin teise korruse saaliossa ruumi, millest sai uus 

arvutiklass. Vahepeal oli kool saanud püsiühenduse internetiga. See võimaldas uues 

arvutiklassis ja mujal majas olevad arvutid liita ühtsesse arvutivõrku. 

Selleks ajaks olid koolis ka arvutiõpetuse tunnid, mida andis Margus Muts. Minu hooldada 

olid arvutivõrk, arvutid ja nende toimimine. 

Oli vist aasta 2005, kui saime arvuteid terve arvutiklassi jaoks. Siis sai igasse klassi 

õpetajalauale arvuti, mille tarbeks sai klassidesse veetud arvutikaabel. Seda oli vaja e-kooli 

kasutuselevõtmise jaoks. Selle võrgu ehitamine ja töölesaamine oligi üks minu viimaseid töid 

kooli arvutitega, kuna vahetasin kevadel töökohta.“ 

2004. aastal hakkas Haanja-Ruusmäe põhikoolis arvutiõpetust andma Triinu Grossmann, 

algselt Ruusmäe majas ning 2006. aastal Haanja majas. Praegu on Haanja arvutiklassis 13 

arvutit ning Ruusmäe majas 8 arvutit. Igas aineklassis on ka projektor ja arvuti. Õpetajatel on 

kasutamiseks sülearvutid. Õppetöös saab kasutada ka tahvelarvuteid. (Haanja kool läbi 

aegade, 2014) 

Robootikaring alustas tegevust 2008. aastal, kui saadi Sihtasutuse Tiigrihüpe toel 4 NXT 

robootikakomplekti. Vahepeal oli kaheaastane paus ja ring alustas uuesti 2011. aastal. 

2012/2013. ja 2013/2014. õppeaastal toetas ringi tegevusi ja soetas vahendeid SA Vaata 

Maailma läbi projekti Nutilabor. Robootikaringi tarbeks on praegu mitmeid erinevaid   

robootikakomplekte. Haanja robootikaring on tutvustanud oma tegevust ka teistele. Rõuge 

põhikoolis viidi läbi töötuba “Mis loom on robootikaring”. Osaleti ka Meremäe koolis 

õppepäeval “Innovaatiline ja ettevõtlik kool”. Meremäe kooli õpilased tegid koos Haanja 

kooli õpilastega üritusel robotite demoesinemise. 2014. aastal viidi läbi robootika töötuba IT-
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ööl Rõuge Avatud Noortekeskuses. 2013/2014. õppeaastal alustas programmeerimisring. 

Alustati Godu Game Lab-is programmeerimisega ja hiljem tegeleti Scratch-iga. Esimene 

võistlus programmeerimise alal oli 2014. aastal Robomiku lahing. Kolmel aastal on osaletud 

ka võistlusel “Targalt Internetis”. Võistlusel osaleti kolme mänguga. Ruusmäe majas viidi 

läbi Rogosi mõisa ajaloo animatsioon. Seda animatsiooni näidati Unustatud Mõisate päevadel 

ja mitmel üritusel. Animatsioonis kasutatud nukud valmistas õpetaja Liivia Horn. (Haanja 

kool läbi aegade, 2014) 

Aastate jooksul on saavutatud häid kohti EENeti arvutijoonistuste võistlusel. Robootikaga on 

osaletud erinevatel üritustel: Robotex, First Lego League, RoboMiku lahing ja Võru Roboti 

Tsõõr (vt Joonis 18). Võru Roboti Tsõõril andis MTÜ Robootika Haanja Koolile aasta üllataja 

karika. (Haanja kool läbi aegade, 2014) 

2016. aastal anti Haanja koolile digitaalselt aktiivse kooli ning 2018/2019. õa eTwinningu 

kooli nimetus. (vt Lisa 9) 

 

 Joonis 18. HK Roboti meeskond ERM-is FLL finaalis (detsembris 2018) 

Allikas: 

https://www.facebook.com/HaanjaKooliNutilabor/photos/a.515561211829345/1431974970187960/?t

ype=3&theater (20.03.2019) 

https://www.facebook.com/HaanjaKooliNutilabor/photos/a.515561211829345/1431974970187960/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HaanjaKooliNutilabor/photos/a.515561211829345/1431974970187960/?type=3&theater
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Robotexi loovatest konkurssidest võeti osa 2015. ja 2016. a.  

2015. a luulekonkursi teemaks oli „Roboti jõulud“. Kristjan Lüüs sai luuletusega 

„Robotilapse jõulumõtted“ nooremas vanusegrupis I koha  ning Karl Gustav Sok vanemas 

vanusegrupis VI koha (vt Lisa 10). (Leit, 2019) 

2016. a luulekonkursi teemaks oli „Julge roboti rind on õline“. Miina Aleksandra Piho 

saavutas seal II koha (vt Lisa 11). Mõlemast luulekonkursist võtsid osa kõik meie kooli 

õpilased 5.-9. kl. (Leit, 2019) 
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Kokkuvõte 

 

Loovtöö eesmärgiks oli koguda võimalikult palju faktilist materjali Haanja kooli ajaloo kohta. 

Pikemalt käsitlesime järgmisi valdkondi: koorilaul ja laulupidudel käimine, sporditöö, võru 

keele õppimine, noorkotkaste ja kodutütarde tegevus ning IT-alane töö. Kuna Haanja kooli 

ajalugu ei ole eriti uuritud, saime kasutada põhiliselt kooli 70. juubeliks koostatud kogumikku 

“Haanja kool läbi aegade”.  

Lisaks kasutasime materjale kooli kroonikast, ajalehtedest ning internetist. Põhilise materjali 

saime kooli endiste ja ka praeguste töötajate mälestustest. Tegime ka intervjuusid.  

Tegime tööd enamasti koos, intervjuudeks koostasime küsimused teemast lähtuvalt eraldi. 

Sanel otsis infot koorilaulu ja laulupidude, sporditöö ja IT-alase tegevuse kohta. Karl-Markus 

tegeles Haanja kooli ajaloo, noorkotkaste ja kodutütarde tegevuse ning võru keelega. 

Loovtööd tehes saime teada palju uut ja huvitavat Haanja kooli ning siin õppinud ja töötanud 

inimeste kohta. On huvitav teada, milline on Haanja kool olnud ning missuguseid erinevaid 

tegevusi on siin toimunud. Ka meie mõlema emad on õppinud Haanja koolis ja selle ka 

lõpetanud. 

Töö käigus õppisime intervjuud tegema, materjali koguma ning loovtööd vormistama. 

Püstitatud eesmärgid said täidetud. Oleme oma tööga rahul. Koostöö sujus hästi, kumbki 

meist teadis, mida ta tegema peab. 

Meil oli palju abilisi, kellelt saime huvitavat materjali. Täname endisi töötajaid Maire Nirki, 

Heidi Trollat, Airika Saamot, Jüri Lehtsalu ja Lembit Pähnapuud, samuti Kadri Partsi, Ülle 

Mõime, Evi Lestbergi, Alar Voometsa ning oma juhendajat Kersti Leiti. 
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Lisad 

 

Lisa 1. Haanja kooli lõpetanud õpilased (1993-2018) (6 lehel) 

 

1993/94. õa 

Klassijuhataja Anne Heier 

Anita Keeman, Maris Kõva, Eino Prants, Ruta Sisas, Janar Sokk, Jaanus Vaher, Laivi Vodi 

 

1994/95. õa 

Klassijuhataja Evi Lestberg 

Kalmer Aasa, Alari Adel, Hendrik Hansberg, Priit Hillep, Ants Isak, Aili Kalk, Ele Prants, 

Taisto Tappo 

 

1995/96. õa 

Klassijuhataja Evi Niilits 

Ülle Hollo, Urmas Lestberg, Annela Mängli, Tea Pappel, Raigi Piht, Aivar Säde, Andres 

Vaher 

 

1996/97. õa 

Klassijuhataja Lehte Uba 

Andres Kõlli, Esta Kägo, Kaire Limbo, Tarmo Mölder, Janar Reemets, Janar Šamarin, Tairi 

Tappo, Maili Vodi 
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1997/98. õa 

Klassijuhataja Ülle Mõim 

Taavi Adel, Anne Kasesalu, Ailer Kuur, Jaan Kõlli, Annika Lehiste, Pille-Riin Loode, Kersti 

Reemets, Janeli Sokk, Siiri Udu 

 

1998/99. õa 

Klassijuhataja Kersti Leit 

Triinu Aasa, Teet Jõgi, Terje Kalk, Kristel Kallas, Kristi Kuus, Alar Salumets, Triinu 

Sinisalu, Ingmar Võsu 

 

1999/2000. õa 

Klassijuhataja Evi Lestberg 

Hindrek Kumm, Lauri Loode, Kadri Mõim, Aivo Mäeots, Merli Mölder, Merite Pant, Kaur 

Piho, Kersti Siim, Taavi Susi, Kadi-Regle Tammearu, Marek Trolla, Merike Vaher, Kaimar 

Valner, Li Vene 

 

2000/2001. õa 

Klassijuhataja Malle Peedumäe 

Liisi Eskla, Kristi Graf, Kairi Koemets, Veiko Kook, Mait Kägo, Aksel Mängli, Taavi 

Mölder, Argo Pittim, Katre Sinisalu, Jaanika Sokk, Signe Trolla, Viljar Võsu 

 

2001/2002. õa 

Klassijuhataja Lehte Uba 
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Raili Hansen, Aivar Hollo, Kadi Koemets, Katrin Kons, Claudius Kumm, Lauri Leit, Maris 

Lestberg, Tauno Mölder, Rait Puusaar, Harri Siim, Aire Teppo, Maret Trolla, Liis Valner, 

Heleen Vene 

2002/2003. õa 

Klassijuhataja Ülle Mõim 

Algo Eskla, Artur Hansen, Kristo Ivask, Kaido Kook, Mariliis Pehlak, Seilar Potsepp, Ave 

Salumets 

 

2003/2004. õa 

Klassijuhataja Kersti Leit 

Eleriin Aasa, Karel Graf, Helin Heier, Kaupo Kallas, Kaido Koemets, Katre Piho, Tuuli Pilv, 

Kaia Puusaar, Maret Susi, Allar Toots, Diana Vene 

 

2004/2005. õa 

Klassijuhataja Evi Lestberg 

Eleri Aedmaa, Helen Heier, Liina Ihats, Helen Irves, Made Isak, Kristine Ivask, Kai Mõim, 

Hugo Mängli, Priidik Mölder, Ele Pant, Kristi Potsepp, Kersti Puura, Juss Raudsep, Maarja 

Teppo, Kristjan Utsal 

 

2005/2006. õa 

Klassijuhataja Malle Peedumäe/ Maire Nirk 

Merle Lang, Jaak Lehtsalu, Ero Lukk, Anu Mölder, Mats Piho 

 

2006/2007. õa 

Klassijuhataja Maire Nirk 
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Mairi Aasa, Moonika Haili, Kristjan Hindrikson, Emma-Riin Ivask, Matis Kivila, Kadri 

Kook, Anna-Liisa Lestberg, Ursula Mängli, Kail Piho, Kaisa Potsepp, Rauno Reemets, Aiko 

Soe 

 

2007/2008. õa 

Klassijuhataja Ülle Mõim 

Jaanika Koort, Merike Lang, Jaanek Lehtsalu, Ego Lukk, Anne Raudsep, Jaanika Torp, Kristo 

Ummelk, Elise Võsu 

 

2008/2009. õa 

Klassijuhataja Kersti Leit 

Ets Aedmaa, Katrin Hindrikson, Stina Kraam, Indrek Mölder, Harmo Pant, Martin Parts, 

Kätlin Pehlak, Han Hendrik Piho, Jaanika Puura, Katarina Skott, Ken Säde, Triinu Tintso, 

Helena Utsal, Hendrik Vaab, Eevali Valb 

 

2009/2010. õa 

Klassijuhataja Maire Nirk 

Kristo Limbo, Katrin Luisk, Kristjan Perli, Karl Puusaar, Kady Sarik, Egle Vene 

 

2010/2011. õa  

Klassijuhataja Triinu Grossmann (66. lend) 

 Hanna Heier, Egle Kons, Kätlin Kõva, Ann Maria Piho, Jane Torp 

 

2011/2012. õa 

Klassijuhataja Evi Lestberg (67. lend) 
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 Mait Aasa, Kristi Kõva, Eno Lukk, Sandra Prutt, Linda Marie Skott, Karmen Škepasts, 

Timur-David Šurpik, Kristi Toots, Konstantin Yavnashan     

 

 

2012/2013. õa 

Klassijuhataja Ülle Mõim (68. lend) 

 Hentrik Hein, Aliina Pant, Madis Perli, Meelis Perli, Heidi Valb 

 

2013/2014. õa 

Klassijuhataja Kersti Leit  (69. lend) 

 Sander Hannust, Ain-Eerik Heier, Kairi Hein, Kristiina Himma, Märtin Kõva, Sigrit Lilloja, 

Priit Lüüs, Mihkel Parts, Andra Prutt, Jandra Prutt, Taavi Sügis, Ilmar Vodi                          

 

2014/2015. õa 

Klassijuhataja Kadri Parts (70.lend) 

Maria Aruoja, Sander Jõgeva, Andris Kõiv, Kristjan kõva, Kevin Limbo, Johann-Kristjan 

Toots, Mirjam Vodi 

 

2015/2016. õa 

Klassijuhataja Triinu Grossmann (71. lend) 

Mairo Hannust, Kalle Himma, Jan Ihats, Carlos Anti Koemets, Lauri Koiksaar, Keity Kuus, 

Ivo Lukk, Kätlin Luisk, Katre Toots, Leo Artur Skott, Karl Gustav Sok 

 

2016/2017. õa 

Klassijuhataja Kersti Leit (72. lend) 
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 Brendan Glenn Koemets, Germar Moorus, Juhan Eerik Perli, Jörgen Joonas Simson, Karolin 

Jõgeva, Miina Aleksandra Piho, Ragne Raili Lillipuu 

 

 

2017/2018. õa 

 Klassijuhataja Ülle Mõim (73. lend) 

Jan-Kustav Heier, Jannet Koemets, Karl-Gustav Vaab, Kristjan Sok, Marge Kons, Miia 

Heleene Utsal, Ao Põder, Robin Saarniit, Roomet Erik  

  

 

  



46 
 

Lisa 2. Haanja kooli kiitusega lõpetanud õpilased 

 

Sirje Põllumäe  1964 

Silvi Kurgjärv  1972 

Ülle Vodi  1978 

Rein Tšugurov  1979 

Annika Rebane 1988 

Monika Lestberg 1988 

Sirle Lestberg  1991 

Raigi Piht  1996 

Kersti Reemets 1998 

Kadri Mõim  2000 

Kersti Siim  2000 

Li Vene  2000 

Maris Lestberg            2002 

Heleen Vene  2002 

Helin Heier  2004 

Katre Piho  2004 

Eleri Aedmaa  2005 

Made Isak  2005 

Kai Mõim  2005 

Jaak Lehtsalu  2006 

Jaanek Lehtsalu 2008 

Stina Kraam  2009 

Katarina Skott  2009 

Ann Maria Piho 2011 

Jane Torp  2011 
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Lisa 3. Haanja kooli laul 
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Lisa 4. Jõulupeol esitatud näidendid (9. kl) 

2008  “Isevärki koolitund” 

 

2009  “Hiiglane-jõuluvana” 

 

2010  “Tagurpidi Joosep” 

 

2011  “Lustakas jõululugu” 

 

2012  “Jõulupidu raamaturiiulist” 

 

2013  “Imelik unenägu” - õhtut juhtis õpilane Kristjan Toots, jõuluvana oli saalis 

 

2014  “Uuele on õpetust vaja” 

 

2015  “Ameeriklased” 

 

2016  “Kuidas teha jõulueeskava” 

 

2017  “”Kevade” Paunveres” - jõuluvana tuli poole eeskava ajal saali 

 

2018  “Suure poisi suur mure” - jõuluvana tuli poole eeskava ajal saali 
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Lisa 5. Kunstinädalad koolis 

Kunstinädalate eesmärgiks on tutvustada lastele erinevate maade kultuuri ja kunstiväärtusi. 

1999 “Vana-Egiptus” 

2000 “Neli aastaaega” 

2001 “Vana-Kreeka” 

2002 “Gootika” 

2003 “Renessanss” 

2004 “Rokokoo” 

2005 “Ampiir-klassitsism” 

2006 “Impressionism, postimpressionism” 

2007 “Vana testamendi lood” 

2008 “Eesti 1920,1930,1940,1969” 

2009 “Romantism” 

2010 “Kuuba” 

2011 “Jaapan” 

2012 “Austraalia ja Okeaania” 

2013 “Bütsants ja varajane keskaeg Euroopas” 

2014 “Maarjamaa” 

2015 “Soome ja Lapimaa” 

2016 “Venemaa” 

2017 “Ameerika” 

2018 “Eesti 100”  
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Lisa 6. Haanja kooli esimene infoleht 
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Lisa 7. Tunnistus Haanja kooli lastekoorile 2. kategooria omistamise kohta 
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Lisa 8. Osalemine Adsoni-luulekonkurssidel 

 

11.03.2000 Garel Graf  „Lats ütsindä“            II koht 

 

8.03.2005        Egle Vene 

  Katrin Hindrikson 

  Hendrik Vaab 

25.04.2008      Johanna Peegel        „Presidendi man“                  I koht 

24.04.2009      Kristjan Toots          „Kesväesä“                            I koht 

  Ilmar Vodi 

Apr 2011        Johann Kristjan Toots 5. kl „Mäki pere“             Võro Seltsi ja 

  Ilmar Vodi 6. kl                                                   Võro Instituudi auhind 

25.04.2013     Mirjam Vodi               „Presidendi man“                II koht 

  Kristjan Toots 

24.04.2014     Ilmar Vodi                   „Kesväesä“                          I koht 

    Kristjan Toots  Sänna  külaseltsi eripreemia 

23.04.2015    Kristjan Lüüs               „Lats ütsindä“                     I koht 

           Kristjan Toots               „Vana sann“                       I koht 

           Mirjam Vodi (kannel) 

21.04.2016    Kirke-Lee Vodi              „Mu pere“                         I koht 

10.05.2018   Liisbet Rõõmusoks         „Mu kodo“                        I koht 

J.JAIGILE PÜHENDATUD JUTUSTAMISVÕISTLUS 

27.04.2017   Märt Viidu                      „Põimukuu üü“                 parim jutustaja  
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Lisa 9. Haanja koolile antud tunnustused ja autasud 
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Lisa 10. Robotex 2015. Luulekonkurss “Roboti jõulud” (2 lehel) 

 

Konkursile esitati 51 tööd, mida hindas 3-liikmeline žürii, kooseisus: Contra (luuletaja), 

Marlen Pruunlep (Emakeeleõpetajate Selts), Anne Tammaru (Emakeeleõpetajate Selts). Žürii 

valis mõlemast vanusegrupist 3 parimat tööd. Valitud töid oli võimalik näha Robotexi 

üritusel, samuti auhinnati üritusel mõlema vanusegrupi kolme esimest kohta. 

 

“Robotilapse jõulumõtted” Kristjan Lüüs 

1.koht 

Loodud mind on robotiks,  

toredaks ja usinaks.  

Töödega ma toime tulen  

kasvõi siis, kui silmad sulen.  

Juba jõulud ukse ees,  

palju rõõmu mõtetes.  

Ehkki süda on mul tehis,  

siiski kuuse ära ehin.  

Kinke mulle pole toodud,  

olen ise kingiks loodud.  

Vargsi kingikotti poen –  

laste soove mõtteis loen. 

 

 

Teema “Tehisintellekt” (alates 9. kl) Karl Gustav Sok 

6. koht 

Varem oli tehisintellekt robot,  

täna netikompott.  

Kui sul pole Facebook’i, kas siis pole sind olemaski  

või eksisteerid siiski?  

Kas varsti oleme robotid kõik  
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ja isemõtlev inimene on vaid õpikus üks tõik?  

Robot kontoris arve liidab,  

sinu eest ta muru niidab.  

Auto ise sõidab.  

Järjekordne äpp inimeste südameid võidab.  

Kanad e-mune munevad.  

Laste jõulukingid netikuuse alla tulevad. 
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Lisa 11. Robotex 2016. Luulekonkurss “Julge roboti rind on õline” 

 

 

9. klass ja vanemad - 14 tööd 

1. Milka Mukaetova 
 

2. Miina Aleksandra Piho 
 

3. Serela Ebber 
 

 

 

Julge roboti rind on õline  

(Akrostihhon) 

 Julgus...  

Unistavad kõik robotid sellest.  

Lasevad sellel ka välja paista. 

Gladiaatorid on eeskujuks.  

Uhke on olla julge.  

Seda soovivad nad kõik.  

 

Unistused lähevad täide.  

Hästi julge oled – saad tasutud.  

Kui teisi aitad – saad tasutud.      

Uhkus ja au on sulle tasuks.     

Sest julge roboti rind on õline.  

 

Miina Aleksandra Piho 

15-aastane 

Haanja Kool  

 

 


