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Järeltegevused muuseumitunnile „Jõuluks oleme tagasi“ ÕPETAJALE 

 
1. Kordavad küsimused iseseisvaks tegevuseks või grupitööks 

 

a) Küsimusi saab kasutada individuaalseks või grupitööna läbiviidud kordamiseks, 
õpilased saavad endale küsimused loosiga tõmmata. Iga grupi kohta valik küsimusi, 
igaühele üks. 

b) Küsimused on abiks ka põgeniketeemalise ettekande koostamisel: 
A. Tee intervjuu teadlasega või mõne isikuga, kes on põgenemist omal nahal kogenud. 

B. Otsi materjali mõnest kuulsast inimesest (kas eestist või välismaalt), kes on mingil 
eluetapil põgenik olnud ning kuidas see on tema elukäiku mõjutanud. 

 

1) Mis oli eestlaste Suure Põgenemise ajendiks? 

2) Miks oli Rootsi eesti paadipõgenikele eelistatud sihtkoht? 

3) Miks oli Saksa okupatsiooni lõppedes Eestis raske põgenemiseks paati leida? 

4) Miks põgenes enamik inimesi just vahemikus 20. – 24. September 1944? 

5) Kuidas ja miks püüti oma põgenemiskavatsusi varjata? Miks lahkusid laevad tihti 
öösel? 

6) Millised ohud varitsesid põgenikke Soome lahel? Mis oli teekonna juures raske? 
Kuidas põgenikud merel orienteerusid? 

7) Millisele Rootsi saarele maabus enamik eesti põgenikke? Miks just sinna? Mis oli 
selle saare vana nimi eesti keeles? 

8) Milline organisatsioon abistas eesti põgenikke Rootsis toidu ja riietega? Millised 
on tänapäeval Euroopas põgenikega tegelevad organisatsioonid? 

9) Milline oli suhtumine saksa mundris sõdinud eesti meestesse (sh. Lendurid, 
allveelaevnikud) Läänes? NSVL-is? 

10) Millistest riikidest toimub tänapäeval Euroopasse sisseränne? Millistest Euroopa 
riikidest toimub väljaränne? Miks? 

11) Millised põhimõtted kehtivad praegu Eestis ja Euroopas laiemalt põgenike 
vastuvõtmisel? Miks ei ole Eesti varjupaigataotlejatele eelistatud sihtriik? 

12) Kuidas erinevad/sarnanevad II MS eesti paadipõgeniku ja tänapäeva süüria või 
afganistani sõjapõgenike teekonnad Lääne-Euroopasse? 

 
2. Essee  

„Jõuludeks oleme tagasi 2.0 ehk kui see kõik juhtuks praegu“ 
 
Õpilased kirjutavad ca 3600 tähemärgi pikkuse arutleva essee, kus peavad kasutama vähemalt 3 
erinevat kontrollitud andmetega allikat. Kriitiline mõtlemine just allikate analüüsimisel on sellise 
essee puhul primaarne, sest pagulasteema valguses on ilmunud nii ühele kui teisele poole 
kallutatud informatsiooni (eriti kontrollimatu sisu on veebiväljaannetel), mida õpilased peaksid 
õppima kriitiliselt mõtestama ja hindama. Töid on soovitav hinnata koos emakeele õpetajaga, et 
saaks ühe hooga anda tagasisidet nii essee struktuurile, keelekasutusele kui ka sisule. 
Keeltekallakuga koolis võib essee kirjutada vabalt ka võõrkeeles.  



 

„Jõuluks oleme tagasi“ Eesti Meremuuseumi muuseumitunni järeltegevusmaterjal 

i. Millised poliitilised, majanduslikud või keskkonnast tingitud sündmused võiksid täna 
vallandada massilise põgenemislaine Baltikumist? 

ii. Osad ühiskonnateadlased ütlevad, et Eesti on juba praegu rändekriisis, mis põhjustel on 
paljud eestimaalased viimase 20 aasta jooksul Lääne-Euroopasse ja näiteks Soome 
kolinud? 

iii. Millised riigid tuleksid Eestile appi ja võtaksid vastu Eestist tulevad põgenikud, kui meid 
peaks tagama suur looduskatastroof või sõda? Milliseid probleeme võib esile kerkida? 
Kas teisi riike saab sundida põgenikke (meid) aitama? 

iv. Mida võtta ja mida jätta? Millistest asjadest, oskustest, teadmistest või kontaktidest on 
kasu põgenikul? Mida sina kaasa võtaksid? 
 

3. Võrdlevat luulet. Selleks, et põgenemise tragöödia kõrvale panna ka pagulaste hilisem 

elu, kohanemine uues riigis, sobib väga hästi näiteks analüüsida Karl Ristikivi luuletust 
„Meie juured ei ole lapsepõlves, …“ mis ilmus 1972 luulekogus „Inimese teekond.“ Karl 
Ristikivi (1912. Läänemaa – 1977. Stockholm) põgenes Soome kaudu Rootsi samuti 1944. 
aastal. Ristikivi iseloomust ja rännakutest on huvitavalt kirjutanud Tiit Pruuli Sirbis: 
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/igatsuste-maa-karl-ristikivi-pogenemine-reisides/  
 
Võimalikke aruteluküsimusi: 

 Kus on sinu juured? Kuidas sa mõistad üldse väljendit „juured“? Kuidas sarnaneb või 
erineb sinu arusaam juurtest Ristikivi nägemusele? 

 Ristikivi oli väidetavalt küllalt pessimistlik inimene, kuid kas selles luuletuses leiab 
viiteid ka lootusele ja leppimisele? Millised sõnad või laused sellele vihjavad? 

 Kui „meie juured on igas paigas, kust me kunagi mööda oleme käinud,“ siis millised 
kohad, inimesed ja sündmused on sinu isiksust kõige enam mõjutanud? 

 

  

Joonis 1 Virnrohi ehk roomav madar.  
Foto allikas: http://pargililled.weebly.com/ 

 

 
 

Meie juured ei ole lapsepõlves, 

kodumullas ja maakamaras, 
murukoplis, 
kus aabitsalapsed mängivad. 
Meie juured on igas paigas, 
kust me kunagi mööda käinud. 
 
Nii me kasvame virnrohu kombel 
kinni hakates siit ja sealt. 
Ja need lõputa keerlevad teed 
ja need kauguses sinavad metsad, 
unistuste mägedest rääkimata, 
võõrad paigad ja võõrad nimed 
saavad omaks ja uuesti võõraks. 
 
Ei nad päriselt kao. 
Äkki haljendab ränduri kepp 

ning kasvatab juuri ja õisi. 

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/igatsuste-maa-karl-ristikivi-pogenemine-reisides/

