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Kuigi 1. augustil 1930. aastal suleti Võru Õpetajate Seminar, siiski seminari tegevus ei lõppenud. 

Kurvad mõtted ja tunded haarasid inimesi, sest neil tuli lahkuda oma armsast ja kallist „Valgest 

Majast“ (nii kutsuti hellitavalt Võru Õpetajate Seminari), kuid ei laskutud masendusse ja hakati 

tegutsema.  

Jah, vaimne kodu kaotati, kuid see sõprustunne, ühtekuuluvus- ja töövaim, mis liitis kõiki Valge 

Maja lapsi ühiseks pereks ei võinud kaduda. Tundus selgesti, et tuleb leida mingi kindel vorm 

selleks, et Võru Seminari pere võiks edasi tegutseda. Kuna Võru Õpetajate Seminari juures juba 

tegutses oma ühing, kuhu kuulusid seminari ja harjutuskooli õpetajad, aga ka mitmed endised 

kasvandikud-õpetajad. Oli selge, et see ühing tuleb ümber korraldada nii, et ta võtaks oma 

ülesandeks ühendada kõik  seminari õpetajad ja kasvandikud, niihästi neid, kes juba töötasid 

kohtadele, aga ka neid, kes pidid katkestama oma õpingud  seminari likvideeri-mise tõttu ja jätkama 

seda mujal (Rakvere, Tartu, Läänemaa Õpetajate Seminaris või Tallinna Pedagoogiumis).  7. 

septembril 1930. aastal koguneski Võrru 73 Valge Maja last, et luua alus seminari peret ühendavale 

organisatsioonile - Pedagoogiline ühing VÕRU SEMINAR. Tõdeti, et kõigele vaatamata pole 

suudetud hävitada seda vaimu, mis neid liitis, mis pani neid tööle – selles tões veenduti alati, kui 

kohtuti endiste Võru seminaristidega. See vaim elas ja vajas säilitamist. 

Ent mitte ainult need head mälestused ei vajanud elustamist vaid ka see aatetöö, mida tehti Eesti 

hariduselu uuendamisel ja edasiarendamisel. 

Valiti ühingu esimene juhatus, kuhu kuulusid Johannes Käis, Enn Tuuling (Meinhard Aleksa), Karl 

Kisand, Anette Budkovsky ja Aksel Pallits - kõik tuntud Võru Õpetajate Seminariga seotud 

inimesed.  Juhatusele seati ülesandeks ühingu põhikirja registreerimine ja töö korraldamine.  

 

Pedagoogilise ühingu „Võru Seminar“ juhatuse koosolek 28.juulil 1939.aastal.  

Fotol vasakult VÕS  õpetaja Karl Kisand (varakantsler), seminarist Enn Tuuling (Meinhard Aleksa) 

abiesimees ja Johannes Käis esimees, pildilt puuduvad Rudolf Taba Teadete kaastööline ja Alleks 

Vallner  Teadete kaastööline. Johannes Käisi kogust. 



Võru Õpetajate Seminari üheks teeneks jääb kahtlemata see, et ta tõi tõhusat lisa meie 

pedagoogilisele kirjandusele aastaraamatute „Teel töökoolile I-VI“ 1925-1930.aastail ja peeti 

loomulikuks, et ühing jätkaks seda liini ja et asja paremini korraldada, selleks asutati isegi oma 

kirjanduskapital.  1935.aastal ilmuski „Teel töökoolile VII“  Johannes Käisi „Isetegevus ja 

individuaalne tööviis“, mis tõlgiti kahe aasta pärast ka soome keelde ja nõukogude ajal ilmus sellest 

ka kordustrükk. 

Otsustati koostada ja välja anda koguteos, mis annaks küllalti põhjaliku ülevaate Võru Õpetajate 

Seminari tegevusest  ja taotlustest, moodustati väljaandmise toimkond, kuigi põhitöö tegi 

toimetajana ära J.Käis.  Koguteos ilmuski 1936.aastal, kui Võru Õpetajate Seminar tähistas oma 15 

aasta möödumist seminari avamisest ja sel puhul korraldati pidulik aktus kus osales ka palju 

Võrumaa ja Eesti avaliku elu tegelasi. 

Koguteos „Võru Õpetajate Seminar“ kujunes suuremaks ja tõhusmaks kui alul plaaniti ja sai 

küllaltki tähtsaks „dokumendiks“ Eesti hariduselu ajaloos ja kauniks mälestuseks  seminari perele ja 

eriti tänuväärseks osaks on VÕS õpetajaskonna ,kasvandike ja lendude lõpetajate  eluloolised 

andmed (koos fotode ja kirjutistega on kajastatud 243 lõpetaja andmed, mida on nüüd meie 

ülesannde täiendada). 

Seminaristide sidumiseks ja teavitamiseks hakkas 1932.aastal ilmuma Pedagoogilise Ühing „Võru 

Seminar“ Teated, aastas ilmus kaheksa numbrit ja 1940.aastaks oli jõutud 70 numbrini, kus ilmus 

info ühingu tegevuse kohta ja kaastõid seminaristidelt ja õppejõududelt. Kõige viljakamad olid 

selles liinis Karl Laane 23 ja Albert Ivask 21 artikliga. 

Tihenesid sidemed seminari perelaste vahel, korraldati väikesi omavahelisi kokkutulekuid või 

külastati naabruses töötavaid seminarist pärit õpetajaid. Hakati korraldama üksikute lendude 

kokkutulekuid, neist IV lennu (1927.a.) kokkutulekutest enne ja pärast sõda olen rääkinud ühel 

varasemal J.Käsi seltsi  kokkutulekul. Kohe, alates 1931.aastast, hakti korraldama kokkutulekuid, 

kus arutati kooliuuenduslikke ja üldkultuurilisi küsimusi ja seda osa koosviibimistest nimetatigi 

„pedagoogiliseks päevaks“, mille sisustajaks olid seminari õppejõud, vilistlased aga ka 

külalisesinejad, nii on nendel päevadel käsitletud individuaalset tööviisi, kooliaedu, psühholoogia 

küsimusi,emakeele ja matemaatika õpetamist, aga ka üldhariduse  ja õpetamise küsimusi, korraldati 

näitusi, praktilis õppusi jne. 

Kokkutulekutelt ei puudunud ka meelelahutuslik osa, nii korraldati 1932-34 aastail avalik kontsert-

ball, kus esinesid koorid J.Lohu juhatusel, mitmed solistid - õpetajatest Peeter Laja, Karl Pütsep, 

Erich Rumm, vilistlastest Jaan ja Johanna Aia, Paul Härm, Eik Toivi jt., tuletades meelde  

seminariaegseid aastapäevapidusid. Kokkutulekute lõppvaatusena olid ka väljasõidud loodusesse, 

nii käidi 1936 .a. Pühajärvel, 1937.a. Taevaskojas, 1938.a. Rõuges ja Viitinas, 1939.a. Munamäel – 

nii nagu vanadel headel seminari aastatel koos õpilastega - seega olid kokkutulekud 3 päevased. 

Kõige suurem ja südamlikum oli 1.augustl  1936.aasta vilistlaste kokkutulek, millega tähistati kooli 

asutamise XV ja sulgemise VI aastapäeva, kus vilistlased panid kokku oma fotolehed (60 x 90 cm 

lehele oli koondatud ligi 20 fotot, osa tekstidega, osa ilma) ja 2014 aastal enne Võru I Põhikooli 

sulgemist said need kooli ajalookabinetist nn. Käisi kapist Võrumaa muuseumi kogudesse ja 

meeldiv on tõdeda, et meieni jõudnud ligi 200 fotost oli vaid 10, mis kordusid. Seega oli igal 

vilistlasel omad meenutused ja omad  ülesvõtted kooliajast  ja nüüdseks on paljud need jõudnud ka 



muuseumi kogudesse ja muusemide avaliku veebivärava muis.ee kaudu võimalik ka laial üldsusel 

vaadata. 

 

Võru Õpetajate Seminari vilistlaste kokkutulek  1.augustil 1936.aastal kooli XV aastapäeva puhul ja 

kooli sulgemise 6 aastapäeval koolimaja ees Võrus. Foto tegi Warik , foto pärit seminarist 

Leonhard Hallopi kogust. 

Ühingul tekkisid omad osakonnad Tallinnas ja Valgas ja 1940.aasta seisuga oli ühinguga liitunud 

260 liiget (nende seas 32 Võru Õpetaja Seminari õpetajat) üle Eesti jagunenud järgmiselt:  

Võrumaal 140 

                     Petserimaal 31 ( siin oli enamus õpetajaid VÕS haridusega). 

                     Valgamaal 20 

                      Tartumaal 17 

                      Tallinnas 15 

                      Pärnumaal 8 

                      Tartu linnas 7 

                      Viljandi – ja Järvamaa ` a 6 

                      Harju- ja Virumaa `a 3  

                     Saare – ja Läänemaa ´a 2 

Ühingu suureks tähtsuseks on see, et suudeti ühendada endiste seminaristide jõud ja suudeti välja 

anda koolikirjandust (õpikud, töövihikud,vaatluslehed, abimaterjalid jms.) - kõik see, mis oli alanud 

1921.aastal Võrus jätkus ka pärast seminari sulgemist 1930.aastal  ja jätkus ka Eesti NSV ajajärgul, 



kui koolielu kujundajatena oli suur roll seminaristidel Ferdinand Eisenil, Albert Ivaskil, Julius 

Ungrul, Enn Tuulingul ja paljudel, paljudel teistel. 

Aitäh Võru Õpetajate Seminarile, mis on läbi aegade ja ka tänaselgi päeval mõjutamas meie 

hariduselu, meie õpetamist ja metoodikat - Johannes Käisi ja VÕS seminari alustatud 

õppetöövormid ja õppevahendid haakuvad hästi ka tänasesse päeva.  

 


