
XII Nukitsa konkursi  tulemused Saku Vallaraamatukogus 

Nukitsa konkursi eesmärk on välja selgitada laste lemmikkirjanik ja -illustraator. 

Seekord olid võistlustules 2012. ja 2013. aastal ilmunud algupärase 

lastekirjanduse esmatrükid. Hindamisel oli 199 raamatut (172 kirjaniku- ja 163 

kunstnikutööd).  Konkursi pidulik lõpetamine toimub 5. aprillil 2014 Eesti 

Rahvusraamatukogus Tallinna Raamatumessi raames. Lõpetamisele on oodatud 

lisaks auhinnasaajatele hääletuses osalenud lapsed, kes valitakse loosi teel 

proportsionaalselt maakondades/linnades hääletanute arvuga. 

6. jaanuarist kuni 20. veebruarini oli Saku valla kuni 16-aastastel lastel võimalus 

hääletada oma lemmikautori ja -illustraatori poolt. Sedeleid täideti Sakus ja 

Kurtnas. Kokku oli osalejaid 73 vanuses 5 kuni 16, 33 tüdrukut ja 40 poissi. 

Vanuseliselt oli hääletajaid kõige enam 11-aastaste laste seast -19, järgnesid 9-

aastased -13, 10-aastased - 10 ja 7-aastased - 9. Võrdluseks 15-aastased - 2 ja 

16-aastaste hulgast ainult 1, kes sedelit soovis täita. Siinkohal pean vajalikuks 

mainida, et muretsemiseks pole põhjust, sest need arvud ei peegelda 

lugemishuvi, vaid ainult konkreetselt Nukitsa konkursil osalemist. Noored 

loevad tegelikult kooli ja huviringide kõrvalt piisavalt ja kuna hääletada oli 

võimalik ka internetis Lastekirjanduse Keskuse kodulehel, siis loodan, et 

kasutati seda „nutikamat“ varianti.  

Konkursil osalenud raamatute nimekirjad olid jaotatud lugejate vanuserühmade 

järgi kolme ossa: A – väiksemate laste raamatud (0-7 a.) B – suuremate laste 

raamatud (8-12 a.) ja C – noorteraamatud (13-16 a.). Järgnevas tekstis on samad 

tähed lisatud raamatu pealkirja juurde, siis on näha, mis vanusele mõeldud 

raamatuid lapsed kõige rohkem nimetasid. Kirjanike kategoorias märkisid 

lapsed sedelitele 34 erinevat autorit ja raamatut. Kunstnike kategoorias 27 

erinevat illustraatorit ja raamatut.  

Kokkuvõttest selgus, et näiteks Olivia Saarelt meeldisid lastele lausa kolm 

erinevat raamatut ja kahe raamatuga jõudsid Saku laste lemmikute nimekirja 

Piret Raud, Heli Illipe-Sootak, Reeli Reinaus, Ilmar Tomusk ja Eve Hele Sits. 

Illustraatorid Piret Raud, Marja-Liisa Plats, Elina Sildre ja Epp Marguste on 

nimekirjas kahe erineva raamatu kunstnikutööga. Huvitaval kombel jäävad 

mõnest raamatust lastele meelde vaid pildid, aga õnneks enamasti see nii siiski 

ei ole, mida tõestab ka käesolev hääletustulemuste kokkuvõte.  



Saku Vallaraamatukogu tänab Kurtna kooli õpilasi, kes suhtusid konkursil 

hääletamisse täie tõsidusega ja täitsid enamiku sedelitest. Samuti täname tubli 

töö eest laste suunamisel Kurtna kooli õpetajaid ja raamatukoguhoidjat! 

Nüüd jääme huviga ootama XII Nukitsa konkursi lõplikke tulemusi. Kas Saku 

laste poolt valitud lemmikautor ja kunstnik on ka kogu Eesti laste lemmikud 

selgub juba aprilli alguses. Lastevanematel ja kasvatajatel/õpetajatel soovitan 

selles kokkuvõttes nimetatud lasteraamatuid lähemalt uurida, sest midagi neis 

peab olema, et lastele meelde jäid. Kahtlemata on konkursi ja hääletamise kõige 

suurem pluss, et suur hulk lasteraamatuid sai läbi loetud, kõik emakeeles ja 

Eestimaa autorite looming. Igati tubli tegu, eriti kui silmas pidada tänast 

emakeelepäeva. 

 

Kes siis on Saku valla laste lemmikkirjanikud ja -raamatukunstnikud? 

Lemmikkirjanik on ülekaalukalt ja konkurentsitult Janno Põldma raamatuga 

„Lotte ja kuukivi saladus“(A) - 12 häält. Sama raamatu kunstnik Heiki Ernits 

võitis kunstnike kategoorias 16 häälega. See on raamat, mis meeldib Saku 

lastele nii sisu kui piltide poolest. Ega siin midagi väga üllatavat ei ole, sest 

koeratüdruk Lotte raamatud ja filmid on kuulsad juba üle maailma. 

Kirjanike kategoorias jagavad teist kohta võrdse häälearvuga kaks autorit Reeli 

Reinaus „Detektiiv Triibik loomaaias“(B) ja Kairi Look „Leemuripoeg Ville 

teeb sääred“(B), mõlemad said 5 häält. 

Kolmanda koha võrdselt 4 häälega said kolm autorit: Markus Saksatamm 

„Kass ja kinopilet“(B), Aino Pervik „Isegi Max ei usu enam“(A) ja Riina 

Pauklin „Suure Lohe maa“(B) 

3 häält: 

Gerda Kordemets „Klass. 1. osa“(C) ja Mika Keränen „Professor Must: salaselts 

Rampsu viies juhtum“(B) 

2 häält: 

Jaanus Vaiksoo „Supipotikarneval“(B) 

Kiiri Saar „Ruubeni liblikad. Jordan“(C) 

Heli Illipe-Sootak „Pörkölt“(B) 



Ilmar Tomusk „Mauno saladuslik kadumine“(B) 

Evelin Mikker „Epu“(B) 

Elo-Maria Roots „Vaimude jaam“(C) 

1 hääl: 

Janka Lee Leis „Hanna ja Aleksi lood. 1. osa“(A) 

Olivia Saar „Täpi Triinu“(A) 

Piret Raud „Natuke napakad lood“(A) 

Heljo Mänd „Tuulehunt“(A) 

Kirill Teiter „Kati ja Jeti: liiklusraamat lumeinimestele“(B) 

Heiki Raudla „Väike Albert“(B) 

Olivia Saar „Robi“(A) 

Heli Illipe-Sootak „Väike jope“(A) 

Kätlin Kaldmaa „Lugu Keegi Eikellegitütre isast“(B) 

Eve Hele Sits „Mooni metsauudistaja“(B) 

Siiri Laidla „Toometondu“(B) 

Piret Raud „Kolm soovi“(A) 

Eve Hele Sits „Mooni Eestimaa raamat“(B) 

Andrus Kivirähk „Konna musi“(A) 

Olivia Saar „Hiirepoiss Krips ja rotipoiss Kraps“(A) 

Ilmar Tomusk „Kolmanda A kriminalistid“(B) 

Erik Ehasoo „Minu esimene äri“(A) 

Adeele Rass „Kasuisa“(C) 

Reeli Reinaus „Aguliurka lapsed“(B) 

Juhan Voolaid „Kullamäe lood“(B) 



Kunstnikest said teise koha väärilise 6 häält võrdselt Anni Mäger „Kass ja 

kinopilet“(B), autor M. Saksatamm ja Ott Vallik „Detektiiv Triibik 

loomaaias“(B), autor R. Reinaus.  

Kolmas koht ja 5 häält Elina Sildre „Leemuripoeg Ville teeb sääred“(B), autor 

K. Look. 

4 häält: 

Kaspar Jancis „Supipotikarneval“(B), autor J. Vaiksoo 

Marja-Liisa Plats „Väike Albert“(A), autor H. Raudla 

3 häält: 

Marja-Liisa Plats „Pörkölt“(B), autor H. Illipe-Sootak 

Kaupo Sardis „Suure Lohe maa“(B), autor R. Pauklin 

Lembit Mikker „Epu“(B), autor E. Mikker 

2 häält: 

Kärt Koosapoeg „Klass“(C), autor G. Kordemets 

Kamille Saabre „Tuulehunt“(A), autor H. Mänd 

Sven Parker „Kati ja Jeti: liiklusraamat lumeinimestele“(B), autor K. Teiter 

1 hääl: 

Silvi Väljal „Täpi Triinu“(A), autor O. Saar 

Anu Kalm „Isegi Max ei usu enam“(A), autor A. Pervik 

Piret Raud „Natuke napakad lood“(A), autor P. Raud 

Ülle Meister „Robi“(A), autor O. Saar 

Elina Sildre „Väike jope“(A), H. Illipe-Sootak 

Marge Nelk „Lugu Keegi Eikellegitütre isast“(B), autor K. Kaldmaa 

Epp Marguste „Mooni metsauudistaja“(B), autor E H. Sits 

Piret Raud „Kolm soovi“(A), autor P. Raud 

Epp Marguste „Mooni Eestimaa raamat“(B), autor E H. Sits 



Ilmar Trull „Tuvi jalutab“(B), autor I. Trull 

Mare Hunt „Toometondu“(B), autor S. Laidla 

Anne Pikkov „Konna musi“(A), autor A. Kivirähk 

Olivia Lipartia „Soolikarohu Eva ja Mägede Hugo“(A), autor J. Järva 

Kirke Kangro „Südasuvi“(B), autor L. Tungal 

Andres Kuura „Kullamäe lood“(B), autor J. Voolaid 

 

Saku Vallaraamatukogu kodulehekülg lib.sakuvald.ee  

ja veebikataloog saku.webriks.ee - siin saab ülaltoodud nimekirjast raamatuid 

reserveerida 

Lastekirjanduse Keskus www.elk.ee - siit saab rohkem infot Nukitsa konkursi 

kohta ja üldse kõige kohta, mis puudutab lastekirjandust. 

Alates 16. märtsist on Saku raamatukogu lasteosakonnas (Teaduse 1) näitus 

Saku valla laste lemmikautorite ja lemmikkunstnike raamatutest. 

 

Kokkuvõtte konkursi tulemustest Saku vallas koostas Küllike Printseva 

 

 

 


