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Teise maailmasõja monumentide uurimine
Lääne-Virumaa näitel

Sissejuhatuseks monumentide e-kataloogist
Monumentidest internetikataloogi tegemiseks on eelkõige kaks põhjust:
1. Paljud monumendid on tänaseks lihtsalt kivid, sammaldunud ja täiesti unustusse vajunud. Koos saame
muuta nad elavaks.
2. Sarnaselt monumentidele on unustusse vajunud ka arhiivides, muuseumides, raamatukogudes ja ka
erakogudes asuvad monumenditeemalised infomaterjalid. Miks mitte panna neid internetti kõigile
koduloohuvilistele vaatamiseks?
Kõik monumentide uurimistööd on siia veebilehele väga oodatud!
Eesti monumentide e-kataloogi saamisloost on juttu http://www.monument.ee/idee. Vaata ka www.monument.ee
lehel teisi teemasid:

Novembris 2014 on e-kataloogis:
• 400 Lääne-Virumaa monumenti,
• fotod ja natuke juttu on ka Keila valla monumentidest ja skulptor Endel Taniloo looming, samuti mitmed
fotod Haapsalu monumentidest.
Põhjalikumalt on uurinud Ida-Virumaa monumente Mait Sepp (mait.sepp@ut.ee) ja Hiiumaa monumente Mart
Mõniste Hiiumaa Militaarmuuseumist (mart.moniste@hiiumaa.ee). See aga ei tähenda, et neid monumente ei
saaks veel põhjalikumalt uurida. Need mehed on kaastööst väga huvitatud. Loodetavasti saan nende kahe
maakonna monumendid lähikuudel siia üles pandud.

Kust leida infot, kui suur on töö maht?
Need on väga olulised kaks küsimust. Tuleb vähemalt püüda selle poole, et n-ö leiud oleksid mõttestatud töö
tagajärg. Muidugi palju on ka juhuslikkust ja paraku osa infost jääbki leidmata.
Eestis asuvatest monumentidest on olemas päris paks raamat „Kivid kõnelevad“. Raamat on mahukas selle
pärast, et Eestis asub palju monumente ja kui igale monumendile pühendada kasvõi ainult väike foto ja natuke
juttu, siis kokku tulebki mitmesajaleheküljeline raamat. Nimetatud raamatus on Lääne-Virumaalt esindatud 140
monumenti. Tuletan meelde, et minu e-kataloogis on juba 400 Lääne-Virumaa monumendi fotod ja enamikest ka
pikemad kirjeldused. Raamatust puuduvad näiteks need monumendid, mida enam ei ole ja muidugi ka uuemad
monumendid.
Monumentide kaitsega tegeleb Muinsuskaitseamet. Nemad haldavad kultuurimälestiste riiklikku registrit,
http://register.muinas.ee/public.php. Siin on esindatud 48 Lääne-Virumaa monumenti (põhiliselt Vabadussõja
monumendid ja vennashaudade monumendid, aga ka mõned büstiga monumendid). Tuletan taaskord meelde, et
minu teada on maakonnas 400 monumenti. Nii võib järeldada, et riiklikus registris on natuke üle 10%
monumentidest.
Kuigi kohalikke muuseumi on palju, siis enamik neist on mingid teemamuuseumid või tegelevad ümbruskonna
ajaloo (põhiliselt vanade asjade) kogumisega. Nii on neis monumentidega seonduv info väga juhuslik või puudub
üldsegi. Aga küsida ja uurida tasub igal juhul. Äkki näkkab!
Ma ei tahaks päris lootusetuks ja ajaraiskamiseks nimetada vallaametnike küsitlemist. Võib-olla teie kodukohas
on asjad paremad ja saate neilt vajalikku infot. Proovida tasub.
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Muidugi guugeldamine, arhiivi erinevad andmebaasid http://www.ra.ee/vau/, Rahvusraamatukogu hallatavad
registrid on headeks info allikateks.
Alustage monumentide (või tegelikult ükskõik mille) uurimist lihtsamini kättesaadavast infost:
1. Rääkige kodus emale, isale, vanaemale, vanaisale ja teistele sugulastele ja tuttavatele. Mitme küsitletava
kohta saate kindlasti natukenegi vajalikku infot.
2. Küsige oma kooli raamatukogutöötajalt ja ajalooõpetajalt. Kohalikku elu tutvustavaid raamatuid on aegade
jooksul üllatavalt palju välja antud.
3. Katseta ajaleheartiklite otsingut erinevate märksõnadega, näiteks www.dea.digar.ee, www.lugeja.ee (aga
küsi kindlasti soovitusi ka raamatukogutöötajalt, tema teab häid otsingukohti).
4. Vabadussõja monumentidest on mitu väga põhjaliku sisuga raamatut, aga ka sealsele sisule saab veel
palju infot juurde hankida.
Raamatuid lugedes pange muidugi tähele, millal on raamat välja antud. Üks asi nõukaaegses jutus võib hoopis
teist moodi kirjas olla kaasaegses kirjanduses. Kas te saate aru, mida tähendavad nõukaaegsed mõisted: partei,
komsomol, pioneerid, kolhoos, sovhoos, lööktöö, miiting, vabastamine, okupatsioon, rahvavaenlane? Lisaks peate
arvestama, et nõukaajal olid igasugused liialdused väga tavalised.
Samas ei saa ka tänapäevast kirjandust n-ö üks-ühele võtta. Alati tasub infot veel üle kontrollida. Pange tähele,
et sõja ajal kipub igasugune inimlikkus kaduma. Seega ei tapetud mitte ainult kellegi veendumuste põhjal. Keegi
ju pidi täitma pioneerijuhi või komsomoliorganisaatori ametit. Sõda võimaldas paljudel karistamatult oma isiklikku
vihavaenu välja elada.
Nõukogudeaegsetest monumentidest on Muinsuskaitseameti arhiivis päris palju materjali (ka nende kohta, mida
enam ei ole või mis ei ole kaitse all). Kontakteeruge ilme.maesalu@muinas.ee (viimati asusid need kaustad tema
kabinetis Tallinna vanalinnas) või veel parem – alustuseks kontakteeruge oma maakonna
muinsuskaitseinspektoritega http://muinas.ee/meie/kontaktandmed.
Info hankimine on väga ajamahuks. Rahaliselt kulukas on lasta teha arhiivides ja muuseumides koopiaid (tavaliselt
meil endil ei lubata koopiaid teha).
Arvesta iga sammu puhul ka autorikaitsest tulenevate piirangutega.
Nüüdseks, kus ma olen läbi vaadanud väga suure osa Lääne-Virumaa maakonnaajalehest Virumaa Teataja
(nõukaajal ka nimedega Punane Täht ja Viru Sõna), siis võin täie kindlusega väita, et väga-väga suure osa
infost saabki maakonnaajalehest. Küsimus on ainult selles, kuidas vajalikud artiklid üles leida. Mõned
abistavad lingid ma eelnevalt esitasin.
Kirjutasin mõni aasta tagasi magistritöö nimega „Metaandmete probleeme mäluasutuste e-andmebaasides
monumentide teabeotsingu näitel„. Selle töö lühivariant on üleval http://www.monument.ee/heiki-cv lehel. Asja
sisuks on õpetuste jagamine, kuidas leida soovitud infot järgmistelt veebilehtedelt:
• http://www.muis.ee/search
• http://register.muinas.ee/public.php
• Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi andmebaasist http://arhmus.tlu.ee/cgi-bin/epam.
Aeg on vahepeal edasi läinud ja ka nimetatud andmebaaside sisu on palju täienenud ja tõenäoliselt on ka otsingute
tegemine paranenud, aga põhiprobleemid on arvatavasti jäänud samaks.
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Mõned näited www.muis.ee otsingust (siit leiad palju vajalikke vanu fotosid):

Erinevalt magistritöös kirjeldatule, saad nüüd siin otsida ka sõnaosa põhjal. Nii on palju mugavam otsida, kui
hakata vajalikke märksõnu erinevates käänetes katsetama. Pane ka tähele, et sõnade järjekord võib samuti oluline
olla. Mõned näited (11.11.2014 seisuga):
• monument = 1300 vastust
• monumen* = 2337
• pärnu monument = 4 (neist ainult 1 Pärnus)
• pärnu monumen* = 18 vastust
• monumen* pärnu = 0
Monumentidega seonduvad ka mälestised, mälestustahvlid, mälestuskivid, bareljeefid, mälestussambad jms
märksõnad. Järelikult pead tegema päris palju katsetusi.

Info koolides
Ma eelnevalt juba kirjutasin, et alusta info kogumist oma koolist. Nõukaajal olid koolid vägagi kaasatud
igasugusesse propagandaga seonduvasse ja ka koolis sees, koolihoone välisseinal või maja ümbruses võid leida
mitmesuguseid monumente (osad võib-olla on tänaseks eemaldatud).

Kivist mälestustahvel on alles Uhtna koolis.

Metallist tahvlit säilitatakse Kadrina koolis.
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Üritused (tähtpäevad, külalised), monumentide ümbruse korrashoid.

Sissekanded pioneeri- ja
komsomolipäevikusse jms
kroonikatesse.
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Info ajalehtedes

Tüüpilised näited monumendi juures
toimuvatest üritustest.

Ma arvan, et peaaegu kõikide monumentide avamisest on maakonnaajalehes juttu.
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Vahel on raske märgata, et muu jutu sees on ka näiteks monumendi avamisest juttu.
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Info arhiivides
http://ais.ra.ee/ veebilehelt või sealt avanevalt veel täpsemast otsingust leiad tõenäoliselt päris palju viiteid.
Milliseid neist kasutada oma uurimistöös? Kuhu arhiivi pead minema? Siin on raske ühte ja alati toimivat head nõu
anda. Väga palju on juhuslikkust.
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Päris suur osa arhiivimaterjalidest on seotud monumentide ehitusega ja näiteks vennashaudade puhul ka siia
maetutega.
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Saksa poolel sõdinute monumendid
Ma ei hakanud nendest Tartus pikemalt rääkima, sest need on viimastel aastakümnetel püstitatud ja järelikult on
vajalik info kergesti kättesaadav.
Kui enam-vähem tead monumendi avamise kuupäeva, siis vaata ka kohalikku ajalehte näiteks nädala jagu enne
ja peale avamist ja üsna kindlasti leiadki vajalikud artiklid.
Saksa poolel sõdinute matmiskohtades olevad monumendid

Vistla memoriaal Porkuni lahingus hukkunutele.
Matmiskohad on ka Rakveres (Rakvere ümbruses hukkunutele) ja Saueaugus (Porkuni lahingus hukkunutele).
Sõjaväe juhtidele pühendatud monumendid

Alfons Rebase monument Viitna lähedal.
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Mingi konkreetse sõjasündmuse mälestuseks pühendatud monumendid

Eesti leegionäride mälestuskivi Kadrinas.
Muud monumendid
•
•

Metsavendade hukkumis- ja matmiskohad.
Sõja ajal hukkunud kohalikele elanikele.

Metsavendade hukkumiskoht metsanurga külas ja nende matmiskoht Esku kalmistul.
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Punamonumendid ehk Nõukogude Liidu/Punaarmee tegevusega seotud monumendid

Teema

Arv

Matmiskohad:
• II
maailmasõjas
hukkunute
(vennashauad)
• üksikud sõdurid
• olematud vennashauad

ühishauad

16 (neist 13 riikliku kaitse all)
3 (tundmatu sõdur, nimi teada, pioneerid)
5 (mujale ümber maetud, tegelikult palju enam)

Hukkunud isikud (pioneeri- ja komsomolijuhid,
abistajad, koolijuhid, parteilased, tavakodanikud)

14

Väejuhid

2 (kindral Lembit Pärn)

Tehnika

1 (kahur)

Lahingupaigad

1 (Porkuni lahing)

Asutused

1? (Tapa koonduslaager)

Sõja mälestus

1 (Väike-Maarja)

Tapa sõjaväeosas

2 (kindral Karbõšev)

Eelmine tabel uues jaotuses:

Monument

23

Mälestuskivi

11

Mälestustahvel

7

Alles

29

Eemaldatud

9

Kadunud

3

Originaal

11

Muutunud

15

Asukoht muutunud

3
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Vennashauad
Tabelist selgus, et kõige rohkem on monumente vennashaudadel. Eks see on ka üsna loomulik, sest
matmiskohtadesse on alati mingigi tähis pandud ja punamonumentide hävitamise kampaanias on jäänud haudade
monumendid õnneks puutumata.
Nendel monumentidel on mitmed just neile väga iseloomulikud omadused:
1. Erinevalt teistest punamonumentidest on need peaaegu kõik säilinud ja seejuures ei ole ka mingit kavatsust
neid eemaldada. Mis samuti väga oluline – monumentide ümbrus on kenasti hooldatud, asuvad need ju
enamasti parkides, kalmistutel.
2. Tõenäoliselt juba matmise päeval asetati hauale sobiv tähis. Edaspidi tähistati hauakoht monumendiga, mis
aja möödudes asendati sageli uue monumendiga või lisati nimetahvlid, muudeti haljastust jms. Uuenemise on
läbi teinud peaaegu kõik vennashaudade monumendid.
3. Võrreldes haudadesse maetute arvuga, on maetute nimedest sageli teada vaid üksikud. Mõnes kohas on ka
nimeplaadid olemas, mitmest kohast on need eemaldatud, mõnes kohas on nimed monumendile raiutud.
Nimesid on hea kontrollid veebilehelt http://www.obd-memorial.ru
• Kirjuta siia vene tähtedega. (näiteks Wordis on valikus Symbol-Normal text vene tähed olemas. Kirjuta
nimi algul Wordi ja siis copy-pastega tõsta eelnevalt nimetatud veebilehe otsingusse.

колесников василий иванович
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Klõpsates õigel nimel (antud juhul on määrav surma kuupäev 28.01.1945), siis avaneb põhjalikum info nii
sõjamehe perekonnaseisust, sõjaväkke kutsumise kohast, hukkumisest ja matmiskohast.

•

Kaks monumenti on klassikalised nn tundmatute sõdurite hauad (neist pioneeride vennashauda maetute
nimed olid tegelikult teda. Vilgu ristile maetu nime ei ole aga tõesti õnnestunud hiljem tuvastada).

•

Viimasel ajal on olnud juttu, et osadesse vennashaudadesse on maetud koos nii nõukogude kui ka saksa
poolel sõdinud võitlejaid. Kahjuks paljud matjad ei ole elavate hulgas või nad ei mäleta enam täpselt tolle
aja sündmusi.

•

Kui sõja ajal maeti hukkunud sageli hukkumiskoha lähedusse, siis
peale sõda hakati maetuid ümber matma suurematesse
keskustesse. Näiteks ajalehest ma olen leidnud mitmeid viiteid
kunagistele
vennashaudadele
ja
nendega
seotud
ümbermatmistele (Haljala, Karitsa, Kolu, Laekvere, Roela, Salla,
Ulvi, Tõrremäe). Kuhu need nõukogude sõdurid ümber maeti ja
mis sai monumendist on kahjuks vägagi segane.

Ulvi kunagise vennashaua asukohas on monumendi jäänused. Ka arhiivist võib leida infot selle vennashaua kohta
4. Monumentidel on enamasti aastaarvud 1941-1944, mõnel ka 1941-1945. Tegelikult on siia sageli maetud juba
ka Vabadussõja käigus hukkunud punaarmeelasi ja hukatud punaaktiviste. Lisaks veel peale sõda (1944 ja
hilisemad aastad) võitluses metsavendadega langenud.
5. Kui tekstid „igavene au”, „Nõukogude kodumaa sõltumatus ja vabadus” on peaaegu igal monumendil, siis
osadel on ka vastane ära nimetatud: „saksa fašistlikud (rööv)vallutajad”, „fašistlikud hordid”. Umbes pooltel
monumentidest on tekst esitatud ka vene keeles. Monumendi juures olevatel nimetahvlitel on enamasti
eestipärased nimed eesti keeles ja muud nimed vene keeles.
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6. Kui arhitekt Alar Kotli projekteeritud monumendid välja jätta, siis paljudel juhtudel on monumendi autor
teadmata. Arvatavasti on külanõukogu või partei tellimuse täitnud kohalik kiviraiumistöökoda.
7. Kuna nõukaaegses propagandas olid ka vennashaudade monumendid kesksel kohal, siis leidub nende kohta
päris palju infot. Enamasti leiate ajalehest teateid monumentide juures toimunud üritustest (enamasti 23.02,
1.05, 9.05, septembris vabastamise/uuesti okupeerimise üritused, 7.11).

Rakvere vennashaua juures toimunud muud üritused koos vastavate ajaleheartiklitega maakonnaajalehes
Punane Täht.
Vennashaudade tüüpprojektid
Enamik Lääne-Virumaa vennashaudade monumentidest on tehtud vastavalt arhitekt Alar Kotli tüüpprojektidele.
Kõik monumendid on siiski erinevad, sest kasutusel on mitmesugused lisad ja ka teksti monumendil on erinevas
sõnastuses. Suure tõenäosusega leiad sarnaseid monumente ka oma maakonnast.
Alar Kotli vennashaudade tüüpprojektid:

Rakvere

Aaspere

Narva

Ao

Pikasilla

Uhtna

14
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Viru-Jaagupi
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Võsu

Mõned näited vennashauamonumentide muutumistest
See võib suure üllatusena tulla, aga enamik monumente ei ole päris sellised, nagu nad avamise hetkel olid. Ma ei
mõtle siin seda hauatähist, mis matmise ajal pandi ja seda, mis on tänasel päev.

Algne Rakvere vennashaua puust monument.

Tänane monument.

Praegused monumendid on püstitatud alates 1940-ndate lõpust ja ma mõtlengi just neid praeguste monumentide
muutmisi.
Kunda vennashaud
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Algselt oli vennashaua monumendi keskel Eesti NSV vapp ja üleval viisnurk. Aastate pärast enam vappi ja
viisnurka ei olnud. Millalgi pandi keskele valge tahvel Teises maailmasõjas hukkunud punaväelaste nimedega
(väidetavalt õpilaste kogutud ravimtaimede müügist saadud raha eest). Tänasel päeval on keskel tumedast kivist
tahvel hukkunute nimedega.
Kadina vennashaud pargis

Algne monument asendati uuega 1973. aastal. Nimetahvleid tänasel päeval siin enam ei ole.
Kadrina vennashaud kalmistul

Kunagine tellistest ja plaadiga monument asendati 1973. aastal mälestuskiviga.
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Aaspere vennashaud

Aastal 1973 avati suure pidulikkusega monumendi ees mälestustahvel kolme siia maetud isiku nimedega.
Võsu vennashaud

Monumendi ümbrus on mitmel korral muudetud. Millalgi on ära võetud/lõhutud üleval asunud kivist viisnurk.
Haljala vennashaud

Monumendilt on eemaldatud tipust metallist viisnurk ja lisatud mälestustahvel.
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Viru-Jaagupi vennashaud

Monumenti ümbritsevat haljasala on mitmel korral muudetud.

Pioneeride/komsomolide tahvel monumendi küljes avati 1957. Miks ja millal see eemaldati, kus see nüüd asub?

Algselt oli monumendi ees ainult üks mälestustahvel siia maetud hävituspataljoni võitlejale.

1978 lisati siia maetud pioneeride ja komsomolide nimetahvlid.

Millal ja miks eemaldati hävituspataljoni võitleja nimetahvel ja paigutati pioneeride ja komsomolide tahvlid ümber?
Enam polegi arusaadav, et siin on varasemalt veel üks tahvel olnud.
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Pioneerid

Kõige lihtsam muutumine – kivi on pikali lükatud.

Tundmatu sõdur

Vilgu teeristi lähedal asuv mälestuskivil on vahetatud tahvel (varem isikud mitmuses, nüüd üks isik) ja kivi ise on
ristmiku ümberehituse käigus mõnikümmend meetrit teise kohta tõstetud.
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Kindralleitnant Lembit Pärna monument Vohnjas
Mõnest monumendist võib saada üllatavalt mitmekesise jutu. Nii näiteks juhtus Eesti Laskurkorpuse
komandöri Lembit Pärna monumendiga mitmeid ootamatuid „pöördeid“.

30. oktoobril 1976 avati Vohnja mõisahoones Lembit Pärna bareljeef.
Mais 1977 toimus bareljeefi juures miiting, mis jätkus lähedal asuvasse
Kolu mõisa parki saja pärna istutamisega. Puud olid mõeldud Lembit Pärna
vanemate mälestuseks, kes siit kandist 100 aastat tagasi Venemaale
elama asusid.

Sõjamehe 80-sünniaastapäevaks avati 25. juunil 1983 mõisa
ees monument.

Tekkis mõte teha mõisa ette lipuväljak. Pärna monument ei sobiks
enam siia. Mida monumendiga teha? Võimalikud lahendused: ära
lõhkuda, viia okupatsioonide muuseumisse, alust kasutada Alfons
Rebase monumendiks jne. Ajakirjanduses avaldati mitmeid
teemakohaseid artikleid. Mõisas asuva raamatukogu juures olid
stendil mitmed artiklid ja fotod. Tegelikult ka nõukaajal oli
mõisahoones sõjamehele pühendatud stend.
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Monument viidi siit ära Vara valda Tartumaal. Nüüd seisab see ühe talumaja ees. Siia on kavatsus kokku koguda
veel teisigi punamonumente.

Lembit Pärna sünnikohas Jašaltinskis (Kalmõkkia vabariik, Venemaa) avati monument mais 2000.
Foto: http://85250.rk08.ru/news/news/621-pern.html.
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Rakvere kahur

Kahuri saamislugu on kirjas Rakvere II Keskkooli (oli venekeelse õppega kool) kroonikas.

Avamisest oli foto ja artikkel maakonnaajalehes.

Monumendi jalamil olid infotahvlid.

Monument eemaldati nõukaaja lõpus. Esialgu seisis kahur kooli
hoovis, aga tänaseks asub see juba palju aastaid Harjumaal,
Lagedil asuvas Eesti vabadusvõitluse muuseumis.
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Porkuni lahingupaik
Paljud vennashauad asuvadki oluliste lahingute asupaikades või nende läheduses. Võid ka selliseid monumente
leida, mis on pühendatud üksikule lahingule. Näiteks Tamsalu lähedal asuvas Loksa külas on monument
21.09.1944 siinses ümbruses toimunud lahingule (tuntakse Porkuni lahingu nime all).
Mälestuskivi lahingu ajal 925. laskurpolgu staabi asukohaks olnud künkal avati
29. mail 1965.

Tahvlit uuendati 9. mail 1992. Tegemist on vana tahvliga, ainult
tekst raiuti uus.
Tapa koonduslaager

Mina teadsin alati Tapal monumenti koonduslaagris
hukkunutele. Kui aga mõned mitu aastat tagasi
metallist tahvlid lahti võeti, siis tulid nende alt välja
hoopis teistsuguse sisuga tekstid.
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Sõduri ema/Sõbra ema/Lahkumine
Monument võib oma asukohta vahetada. Nii juhtus Väike-Maarja keskuses 1979. aastal avatud
monumentaalskulptuuriga. Kokkuleppel monumendi autoriga paigutati skulptuur aastal 1992 ümber Väike-Maarja
vanale kalmistule. Kui mitut suunaviita monumentide juurde oled kohanud?

Tapa sõjaväeosas
Nõukaajal asusid Tapal mitmed suured sõjaväeosad (tuntuim lennuväeosa). See võib natuke üllatusena tulla, aga
siin oli päris palju kõikvõimalikel teemadel monumente. Tagantjärgi on neid muidugi keeruline uurida, aga ka
üksikud leiud võivad huvitavad olla. Seejuures osad monumendid on praegugi alles.

Kindral Karbõševile (hukkus 18.02.1945 Mathauseni koonduslaagris) oli siin kaks monumenti. Betoonist
monument on praegugi alles, aga pronksist büsti koos alusega võttis sõjaväeosa Venemaale kolides kaasa.
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Vinni NST klubis
Eks iga uurimistööga peab juba alguses otsustama, mida konkreetselt uuritakse. Monumentide puhul on raske
piiri tõmmata just kalmistutel asuvate monumentidega. Ühest küljest on need hauatähised, aga teisest küljest
võivad need olla meie kultuuriloos väga olulised objektid. Parem on siis juba mõni asi rohkem uurida, kui midagi
olulist uurimata jätta.
Üks omapärane teema on mälestusstendid. Otseselt neid päris monumentideks nimetada ei saa, aga ka nende
puhul toimusid pidulikud avamised, mälestusüritused siin jms. tegevus. Näiteks Vinnis oli selline stend, kuhu pandi
hulgaliselt kohalike elanike nimeplaate, kes olid sõja ajal hukkunud. Muidugi ainult need isikud, kes hukkusid
punaarmee ridades võideldes või hukati sakslaste või metsavendade poolt.

Loodetavasti sain kõige olulisemad mõtted kirja pandud. Loodan ka, et märkasid, kui mitmekülgne võib olla
monumentide uurimine, kui palju on igasugu pisinüansse, mis alles põhjalikumal uurimisel „pinnale ujuvad“.
Oluline on julgelt peale hakata. Probleemide korral konsulteeri
muuseumitöötajaga (kõlab nagu ravimi reklaamis) või ka minuga.

õpetaja,

raamatukogu-

või

Ma arvan endiselt, et maakondade katalooge võiks teha kooliõpilaste ühistööna. Selleks on vaja ühest
maakonnast vähemalt 10 õpilast (nii ei muutu kataloogi tegemine ajaliselt väga koormavaks). Kui huvilisi on
piisavalt, siis andke mulle teada, aitan teid uurimistööga alustada.
Muidugi võite ka muude koduloo küsimustega julgelt minu poole pöörduda.
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