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„Lasteaia lood”. Näitus esimesest 
Eesti rahvuslikust lasteaiast 
1905–1988 teatri ja laulupidude 
sünnipaigas Tartus Jaama tänavas

K r i s t i i n a  T a e l

Käesolevas artiklis on püütud avada ühe näituse ettevalmistamise köögipoolt 
ning keskenduda lahendustele, kuidas eksponeerida ühe asutuse, üle kaheksa-
kümne aasta tegutsenud lasteaia loomise ja tegutsemise ajalugu publikut haa-
raval moel. 

Tartu laulupeomuuseumis on ajutisi näitusi võimalik eksponeerida teise 
korruse saalis, kus korraldatakse mitmesuguseid üritusi. Näituseruumi mit-
meotstarbelisest kasutamisest tingituna olid valitud eksponeerimisvahendid 
võrdlemisi lihtsad, kuid loodetavasti pakkus näitus nii uusi teadmisi alusha-
riduse ajaloost kui ka äratundmisrõõmu ja nostalgiat nõukogude ajal lasteaias 
viibinud lastele ja kasvatajatele. 

Näituse idee kujunemine

Laulupeomuuseumi hoone ajalugu on pikk ja rikas. Aastail 1870–1903 tegutses 
siin Vanemuise Selts, kes pani aluse eesti laulupidude traditsioonile. Hoones 
leidsid kodu ja korraldasid oma üritusi ka teised rahvuskultuuri kujunemist 
tuntavalt mõjutanud ühendused: Tartu Eesti Põllumeeste Selts, Eesti Kirja-
meeste Selts ja Eesti Üliõpilaste Selts. 1870. aasta jaanipäeval etendati siin Lydia 
Koidula rahvatükki „Saaremaa onupoeg”, millega pandi alus eesti rahvuslikule 
teatrile. Hoonet ümbritsevas aias toimusid 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algu-
ses Vanemuise Seltsi korraldatud rahvapeod, millest võttis parematel aastatel 
osa ligi 10 000 inimest. Muuseumi püsiekspositsioon ja ajutised näitused on se-
nise kümne tegutsemisaasta jooksul kajastanud laulupidude ja seltsiliikumise 
ajalugu. Tagaplaanile jäi kõige pikem periood Jaama tänava maja auväärsest ja 
pikast ajaloost – 80 tegutsemisaastat lasteaiana. 

Lasteaiaperioodi kajastamise vajalikkusele oleme mõelnud muuseumi ava-
misest alates. Kümne tegutsemisaasta jooksul on muuseumi külastanud palju 
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inimesi, kellele see hoone on just tänu lasteaiana tegutsemisele emotsionaalse 
tähendusega. Juhuslikud kohtumised lasteaia nüüdseks juba hallipäiste endis-
te kasvandike ja töötajatega tõid arusaama, et lasteaiaperiood on tükike hoone 
ajaloost ning vajab süsteemset jäädvustamist. 

Tugeva tõuke näituse valmimisele andis 2016. aastal näituse „Ülejõe esime-
sed”1 koostamine. Näitus võttis luubi alla sündmused, mis on aegade jooksul 
leidnud esimest korda aset ühtviisi Ülejõel, Tartus ja kogu Eestis. Ühena ka-
heksateistkümnest teemast käsitles näitus esimese eestikeelse ja eestimeelse 
lasteaia sündi. Mõistagi polnud Tartu Eesti Lasteaia Seltsi (edaspidi TELS) ellu 
kutsutud lasteaed esimene lastehoiuasutus Eesti ajaloos. Tegemist oli uue lä-
henemisega laste hoolekandes 20. sajandi alguse Eestis. Uus lasteaed täitis nii 
haridus- kui hoolekandeasutuse rolli ning väärib Eesti haridus- ja kultuuriloo 
seisukohalt uurimist, talletamist ja avalikkusele esitamist. 

2017. aasta oli näituse eksponeerimiseks väga sobilik. Teema-aastana oli see 
pühendatud laste- ja noortekultuurile ning 110 aastat möödus lasteaia avami-
sest Jaama 14 hoones. 

1 Näitus „Ülejõe esimesed” valmis Tartu Linnamuuseumi Üle Jõe kogukonnaprojekti raames ja eksponeeriti Tartu 
Kaarsillal 13.6–9.11.2016. Näituse koostasid Kaari Siemer (Eesti Rahva Muuseum), Kristiina Tael ja Marge Ren-
nit (mõlemad Tartu Linnamuuseum) ning kujundas Marje Eelma (Tuumik Stuudio).

Näituse „Lasteaia lood” perehommikul meisterdasid lapsed hüpiknukke. Foto: Kaire-Lea Pihlap.
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Jaama tänava lasteaia tähtsusest Eesti haridusloos

20. sajandi alguses, mil venestuspoliitika Eestis oli haripunktis, leidis Tartu ha-
ritlaskond eesotsas Jaan Tõnissoniga, et võitluses eestluse eest on tähtis kasva-
tada sirguvat põlvkonda rahvuslikus vaimus. Rahvuslikult meelestatud harit-
laskonna eestvedamisel asutati 1905. aastal Tartu Lasteaia Selts, mis avas sama 
aasta kevadel Eesti esimese rahvusliku suunitlusega lasteaia. Kaks suve töötas 
lasteaed Eesti Põllumeeste Seltsi ruumides Viljandi (praegu Jaan Tõnissoni) tä-
naval ja seejärel lühikest aega Tähe tänaval. 1907. aastal ostis selts annetuste ja 
laenu abil Vanemuise Seltsile kuulunud hoone Ülejõel Jaama 14, mis oli 1903. 
aasta tulekahjus kahjustada saanud, ja seda ümbritseva avara aia. Eesti laulupi-
dude ja seltsiliikumise häll sai uue hingamise ja sisu. Esimene Eesti rahvuslik 
lasteaed avati Jaama tänaval 2. juunil (vkj 20. mail) 1907. aastal suure aiapeo-
ga, mille keskmeks oli haridustegelase ja lasteaia seltsi liikme Peeter Põllu kõne 

„Lasteaia tähtsusest”. Esimestel aastatel viibis majas korraga 300–350 last, see 
jäi lasteaia ajaloos suurimaks laste arvuks. Aastatel 1910–1935 tegutses lasteaia 
juures ka vaeslaste varjupaik, tänapäeva mõistes lastekodu. Maja teisel korrusel 
olid ruumid lastele, kelle vanemad olid surnud või kes olid hüljatud. Varjupai-
gas kasvas 25 aasta jooksul üles 45 last. 

Lasteaia asutamisele ja toimimisele aitas palju kaasa Jaan Tõnissoni juhitud 
ajaleht Postimees. Kõik mudilaste hoidmise, toitmise ja tihti ka katmisega seo-
tud kulud olid valdavas osas seltsi enese kanda, Tartu linnavalitsus panustas 
lasteaia tegevusse suhteliselt väikese toetusrahaga. Kuna aias käisid vaesemate 
perede lapsed, hoiti kohamaks pigem sümboolne, väike osa lastest käis kohal 
täiesti tasuta. Lasteaia põhisissetulek tuli annetuste kogumisest ning korjan-
duste, pidude ja õnnelooside korraldamisest. Lasteaia esimestel tegutsemisaas-
tatel võis kui mitte iga nädal, siis paari nädala tagant lugeda ajalehes Postimees 
üleskutseid palvega annetada lasteaia toimimiseks raha, toiduaineid, riideid, 
ehitusmaterjale või võtta osa seltsi korraldatud tuluüritustest ja korjandustest.

Teise maailmasõja eelses Tartus tegutsenud üheksast lasteaiast oli Jaama 
tänava lasteaed suurim. Nõukogude okupatsiooni algus tähistas uue ajajärgu 
algust lasteaia elus. Eralasteaiad likvideeriti või riigistati. Muutused toimusid 
lasteaia töökorralduses: lastega tegelemine viidi „uuele” ideoloogilisele aluse-
le, eeskujuks nõukogulikud traditsioonid, kasvatus- ja moraalinõuded. Jaama 
tänava hoone jäi sõjakahjustustest puutumata ja 1941. aastal munitsipaliseeri-
tud lasteaed tegutses edasi nii Saksa okupatsiooni kui ka taaskehtestatud Nõu-
kogude okupatsiooni kestel. 1940.–1944. aastani kandis see Tartu 5. lasteaia 
nimetust. 1945. aastal oli lasteaed remonditööde tõttu pikemat aega suletud. 
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Renoveeritud hoone avati juba Tartu 3. lasteaiana. 1972. aasta alguses toimus 
lasteasutuste viimane ümbernummerdamine. Kuni tegutsemise lõpuni kandis 
Jaama tänava lasteaed Tartu 23. lasteaia nimetust. 80 aastat tegutsenud lasteaed 
sulges uksed 1. novembril 1988. aastal, amortiseerunud hoone oli lasteasutuse-
le jäänud kitsaks ega vastanud enam aja nõuetele. 

Näituse ettevalmistused

Näituse „Lasteaia lood” kavandamine algas umbes kolmveerand aastat enne 
planeeritud avamisaega, ettevalmistused algasid seniavaldatud materjali läbi-
töötamisega. Et näitus oli kavandatud suures osas stendidele, oli üks eesmär-
ke kasutada võimalikult mitmekesist fotomaterjali. Jaama tänava lasteaia elu 
kajastav fotomaterjal on pillutatud Eesti mäluasutustesse laiali. Kõige rohkem 
kujutisi Teise maailmasõja eelsest perioodist leidub Tartu Linnamuuseumi fo-
tokogus ja Rahvusarhiivi ajalehe Postimees trükikäitiste fondis.2 

Rahvusliku lasteaia sünniloo ning eesti soost lasteaednike koolitamise aja-
looga on põhjalikumalt tegelenud Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi teadu-
rina töötanud Mare Torm.3 Parima ülevaate Tartu linna lasteaedade ajaloost 
annab Ülle Tederi 1984. aastal Tallinna Pedagoogilises Instituudis koostatud 
lõputöö.4 Näituse koostaja rõõmuks on lasteaia asutamisest ning tegutsemis-
aastatest säilinud palju algallikaid. Rahvusarhiivis leiduvad TELSi materja-
lid alates seltsi loomisest 1905. aastal kuni tegevuse lõpetamiseni 1940. aastal.5 

Lasteaia asutamisest ja igapäevasest toimimisest annavad põhjaliku ülevaate 
TELSi protokolliraamatud. Samas fondis leiduvad ka lasteaia pikaaegse juhata-
ja Veera Jõgeveri kirja pandud tagasivaated lasteaia tegutsemisele seltsi 30 aasta 
tegutsemisjuubeli puhul.6 Lasteaia elust ning kasvatajate ettevalmistusest Jaa-
ma tänava lasteaias lasteaiakasvataja pilgu läbi leiab huvitavat materjali Marta 
Haasi Eesti Ajaloomuuseumis asuvatest mälestustest.7

Alates 1940. aastast on teateid lasteaia eluolu kohta väga vähe. Lasteaia töö-
korraldusest võib lugeda üksikutest ajaleheteadetest ning säilinud on mõni foto 
Tartu Linnamuuseumi fotokogus. Näituse ettevalmistamisel seadsin eesmär-
giks mitte ainult lasteaia ajaloo, vaid ka lasteaialaste ja kasvatajate igapäevaelu 
kujutamise. Muuseum kuulutas 2017. aasta jaanuaris välja kogumisaktsiooni 

2 Rahvusarhiiv, EAA.2111, ajalehe Postimees trükikäitised. 
3 Mare Torm. Tartu – rahvusliku lasteaia häll. – Haridus 1995, nr 3, lk 69–72.
4 Ülle Teder. Koolieelsete lasteasutuste tekkimine ja areng Tartu linnas aastail 1897–1984. Lõputöö (käsikiri). 

Eduard Vilde nim Tallinna Pedagoogiline Instituut, Tallinn 1984.
5 Rahvusarhiiv, EAA.3704, Tartu Eesti Lasteaia Selts.
6 Rahvusarhiiv, EAA.3704.1.2. Veera Jõgever. 30 aastat rahva ja seltskonna teenistuses. Tartu 1935. 
7 Marta Haas. Killud Marta Haas̀ i tööst ja mängust. Tallinn 1968. EAM F295-1-8.
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„Jaama tänava lasteaia lood”, mille käigus lootsime saada lasteaiaga seotud ini-
meste – kasvandikud, õpetajad ja muul moel lasteaiaga kokkupuuteid omanud 

– mälestusi, fotosid ja esemeid. Kampaania osutus oodatust populaarsemaks. 
Kuigi esimeste nädalate jooksul võttis muuseumiga ühendust ligi poolsada ini-
mest, nõustus mälestuste suulise või kirjaliku vormistamisega neist 30. Vanim 
intervjueeritav oli 81-aastane kasvataja ning noorim 39-aastane endine lasteaia-
laps. Enamik inimesi soovis mälestusi jagada suulise intervjuu käigus, vahe-
tult peale salvestamist said lindistused ka litereeritud ja Tartu Linnamuuseumi 
kogusse vastu võetud. Palju sai läbi töötatud intervjueeritavate fotomaterjali, 
kujutiste hulk ligines 300-le. Et tegu oli inimestele unikaalsete ja emotsionaal-
selt väärtuslike fotodega, olid nendest muuseumi kasuks loobuma nõus vähe-
sed. Siiski täienes Tartu Linnamuuseumi kogu kampaania käigus ligi 50 fotoga.

Tulemus

Mälestuste ja fotode kogumise käigus sai selgeks ka kavandatava näituse struk-
tuur. Avastendid kajastasid esimese eesti rahvusliku lasteaia asutamist ning te-
gutsemist kuni Nõukogude okupatsioonini. Teine ja mahukam osa jutustas 
lasteaialaste, kasvatajate, söögitädide, majahoidjate meenutuste kaudu laste-

Näituse „Lasteaia lood” avamine laulupeomuuseumis 17. mail 2017. Foto: Marje Eelma.
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aia igapäevaelust aastatel 1940–1988. Iga stend oli pühendatud ühele teema-
le: lasteaia hoone, õppimine ja mängimine, kasvatajad, riietus, toit, haigused 
ja nende ennetustöö jne. Stendide kõrval eksponeerisime vitriinides nõukogu-
de perioodil Tartus toodetud lasteriideid, mänguasju ja lasteraamatuid. Lin-
namuuseumi kogus leidub arvukalt Tartu õmblusvabriku Sangar, Tartu Plast-
masstoodete Katsetehase ja ETKVLi Tartu Kaubandusliku Inventari Tehase 
tootenäidiseid. Lisaks õnnestus näidata ka üksikuid Jaama tänava lasteaia-
ga seotud autentseid esemeid, näiteks lasteaeda tulekuks õmmeldud kleidike. 
Pruutkleidist ja vanast kostüümist kokkuõmmeldud punavalge kleidi on val-
mis teinud 1970. aastal lasteaia kokk Velli Pulk lasteaiateed alustavale kahe ja 
poole aastasele tütrele. 

Alates 1940. aastatest ei erinenud Jaama tänava lasteaed teistest Tartu ega ka 
Eesti lasteaedadest. Seega oli näituse koostaja soov pakkuda nostalgiat ja ära-
tundmisrõõmu nõukogude ajal lasteaiaga kokku puutunud inimestele. Külas-
tajate hulga ning meediaväljaannete huvi põhjal võib väita, et see on olnud lau-
lupeomuuseumi populaarseim ajutine näitus: väljapanekut ning sellega kaas-
nevaid publikuprogramme külastas ligi 2000 inimest. Lisaks Jaama tänava las-
teaiaga otsest seost omavatele inimestele oli huviliste seas ka noori lasteaiaõpe-
tajaid ja lapsevanemaid, kel kokkupuuteid sõjaväelise korra sugemetega nõu-
kogude lasteaiaeluga pole. Näitusega kaasnesid koolieelikutele mõeldud pere-
hommikud ning lasteaiarühmadele õpituba „Vana aja mänguasjad”. 

„Lasteaia lood” – näitus esimesest Eesti rahvuslikust lasteaiast 1905–1988 
teatri ja laulupidude sünnipaigas Tartus Jaama tänavas.
Tartu laulupeomuuseumis 20. maist 2. detsembrini 2017.

Näituse koostaja Kristiina Tael (Tartu laulupeomuuseum)
Konsultant Mare Torm (Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum)
Näituse kujundaja Marje Eelma (Tuumik Stuudio)
Keeleline toimetaja Külliki Kuusk
Teostus: Reklaamikompanii
Haridusprogramm: Kristiina Tael, Katrin Välja
Näituse valmimist toetas Eesti Kultuurkapital.
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„Nursery school stories”. An 
exhibition about the fi rst Estonian 
national nursery school in 1905–
1988, in the birthplace of the 
Estonian theatre and song festivals 
in Jaama Street, Tartu.

K r i s t i i n a  T a e l

Th e building currently housing the Tartu Song Festival Museum has a long and 
rich history. In 1870–1903, the Vanemuine Society that laid the foundation to 
the tradition of Estonian song festivals was operating from here. Th e building 
off ered accommodation and venue for events also to other associations that ex-
erted considerable infl uence on the development of national culture. Th rough-
out the ten years of operation, the museum’s permanent and temporary ex-
positions have displayed the history of song festivals and society movement. 
However, the longest period in the dignifi ed history of the building in Jaama 
Street – 80 years as a nursery school – has remained in the background. 

On the initiative of the nationally-minded intelligentsia, the Tartu Nursery 
School Society was established in 1905, and in the spring of the same year the 
society opened the fi rst Estonian nationally oriented nursery school. During 
two summers the nursery school worked on the premises of the Estonian Agri-
cultural Society. In 1907, with the help of donations and loans, the society pur-
chased the building and the surrounding spacious garden at 14 Jaama Street, 
Ülejõe district, which had formerly been in possession of the Vanemuine Soci-
ety. Th e fi rst Estonian national nursery school was opened in Jaama Street on 
2 June (20 May O.S.) 1907, and it operated in the building at 14 Jaama Street 
until 1988. 

Th e nursery school established by the Tartu Estonian Nursery School So-
ciety was certainly not the fi rst children care institution in the history of Es-
tonia. It was an example of a novel approach in child welfare in Estonia in the 
early 20th century. Th e new nursery school performed the role of both an ed-
ucational and a welfare institution and, from the point of view of Estonian ed-
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ucational and cultural history, deserves to be studied, preserved, and present-
ed to the general public. Th e year 2017 suited well for an exhibition on the his-
tory of the nursery school. As a theme-year, it was dedicated to children’s and 
youth culture, and the nursery school at 14 Jaama Street had opened 110 years 
back. Th e exhibition “Nursery school stories” about the fi rst Estonian national 
nursery school in 1905–1988 in the birthplace of the Estonian theatre and song 
festivals in Jaama Street, Tartu, was displayed at the museum from 20 May to 
2 December 2017. Th e opening stands in the exhibition were dedicated to the 
foundation of the fi rst Estonian national nursery school and its operation until 
the Soviet occupation. Th e second, more voluminous part introduced, through 
the recollections of children, nursery school teachers, nursery assistants, and 
caretakers the everyday life of the nursery school in the years 1940–1988. Each 
stand was dedicated to one topic: the building, studying and playing, nurs-
ery school teachers, clothing, food, illnesses and their prevention, etc. Next to 
stands, showcases displayed children’s clothes, books, and toys manufactured 
in Tartu during the Soviet period. Th e curator of the exhibition aimed at of-
fering new knowledge about the history of pre-school education, nostalgia and 
joy of recognition to those who had had something to do with the Soviet-peri-
od nursery school. Th e number of visitors and the interest shown by the media 
prove that so far “Nursery school stories” has been the most popular temporary 
exhibition at the Song Festival Museum: the exposition and the accompanying 
programmes were visited by approximately 2000 people.
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