
Õppekäik SUURE TÕLLU RADADEL Saaremaal 

Vanus: 6.-7. aastased lapsed 

Soovitatav läbiviimise aeg: mai 

Ettevalmistustöö:  

• Kokkulepped bussifirmaga (sõidu algus lõpp, maksumus); 

• piknik (söök, jook, taldrikud, joogitopsid, kahvlid, salvrätikud, prügikotid); 

• lastel on eelnevalt teadmised Suurest Tõllust; 

• vastutav pedagoog (õppealajuhataja) jutustab lastele paikkonnaga seotud legende ja 

muistendeid; 

• kõigil lastel kaelas kartongist ja paelast rippuv medaljon, lisaks kaasas kahepoolne 

teip, kilekott igas punktis kogutud materjali hoidmiseks; 

• pesukauss järve mudeli tegemiseks, paberist volditud vesiroosid vette panemiseks. 
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Soovituslikud reeglid: 

• Iga 6 lapse kohta peab kaasas olema üks täiskasvanu; 

• Lapsed ja täiskasvanud kannavad turvaveste; 

• Reas esimesel täiskasvanul peab olema helkurkinnas või sau; 

• Kõik lapsevanemad on õppereisi toimumisest teadlikud; 

• Kaasas olevad täiskasvanud täidavad kokkulepitud ülesandeid; 

• Kantakse ilmale vastavat riietust ja „sissekantud“ jalanõusid 

• Lasteaia direktoril on kirjalik teave õppekäigu marsruudist, ajakavast ja 

osalejatest. 

 

 



Lapse seljakotis on: 

• Väike joogipudel; 

• Salvrätikud; 

• Vihmakeep (mitte talvel); 

• Nimekaart nime, koduse aadressi ja õpetaja ja vanemate mobiilinumbritega; 

• Istumisalus; 

• Väike kilekott kogutud materjali hoidmiseks. 

Õpetaja seljakotis on: 

• Nimekiri laste vanemate mobiilinumbritega; 

• Mobiiltelefon; 

• Esmaabikomplekt: plaastrid, antiseptik jt vahendid; 

• Vile; 

• Salvrätikud; 

• Suvel päikesekaitsekreem, sääsetõrjevahend; 

• Üllatusmeelehea (küpsis, komm, porgand vms); 

• Õppekäigu tegevuste läbiviimiseks vajalikud vahendid: igal lapsel on kaelas 

kartongist ja paelast rippuv medaljon kahepoolse teibiga, kaasas väike kilekott 

igas punktis materjali kogumiseks, pesukauss, paberist volditud vesiroosid. 

Eesmärgid: 

Laps 

-teab muistendeid ja legende Saaremaa vägilasest Suurest Tõllust oskab seostada neid 

läbitud paikkonnaga; 

-oskab hinnata meie esivanemate vaimurikkust; 

-tunneb kodukoha loodusobjekte; 

-oskab väärtustada kodusaare pärimuskultuuri. 

Läbiviimise marsruut ja soovitatav ajakava: 

VÄLJASÕIT Kuressaarest kell 9.30 (avalik tualett: Kuressaare Bussijaamas, igas 

läbitavas punktis v.a Oo- kivi). 

OSALEVAD koolieelikute rühma lapsed ja pedagoogid, õpetajaabid, lapsevanemad. 

Kokku .......... last ja ............ pedagoogi ........... õpetajaabi ......... lapsevanemat.  

LÄBIVIIJA: õppealajuhataja  



KAASA: söök, jook, ühekordseks kasutamiseks mõeldud tassid, taldrikud, kahvlid. 

KELL 9.30 väljume Kuressaarest, sõidame mööda Kihelkonna maanteed.  

1. peatus: 

KELL 9.45-9.50 Legend OO KIVI-st (hobusekivi) (vt lisa 1), VANAPAGANAST 

JA SUUREST TÕLLUST  

Oo – (Hobuse) kivi 

Kui sõidame Kuressaare linnast seda teed mööda välja, mis Kihelkonna poole läheb, siis 

näeme viienda versta sees üsna maantee ligidal pahemat kätt üht kivi, mida Ookiviks 

kutsutakse.  

Muiste olnud Vanapagana mammal Babilonal toaneitsit vaja. See pidi üks väga ilus ja 

tark ja töökas neiu olema. Vanapagan leidnudki ühe niisuguse tüdruku. Neiu olnud 

raske unega ja seepärast otsustanud Vanapagan ta ära varastada. Ta muutis end 

hobuseks ja kinnitas neiu nõiduse väega oma selga. Nõnda kandnud ta ilusat neiut 

kiirelt, aga tasa ja vaikselt vastu põhjatuult põrgu poole. Juba jõudis ta Kellamäe 

ligidale. Samal ajal oli aga Suur Tõll seal ligidal olnud. Korraga oli kuulda kukelaulu, ja 

üks kirju lind hüüdnud suure heleda häälega: „Võtke neiuvaras kinni!“ Neiuvaras 

komistas ja neiu ärkas üles ning hakkas appi hüüdma. Suur Tõll kuulis nii, kukelaulu ja 

appihüüdu ning ta ruttas hüüdjale appi. Ta lõi kolme pihlakase kepiga vastu hobuse 

kaela. Klops! Hobuse pea otsast ära ja see vajus visisedes maa põhja, aga hobuse keha 

muutis ennast kiviks. 

Seda kivi nimetataksegi nüüd oo-hobusekiviks.  

2. peatus: 

KELL 10.20 – 11.00 MIHKLI TALUMUUSEUM 

Viki külas, Kuressaarest 28 km, Kihelkonna poole, asub Eesti üks omapärasemaid 

muuseume - Mihkli Talumuuseum. 

Mihkli talule pani aluse Wicki Peter 18. sajandi lõpus, praeguse nime sai see tema 

pojapoja Mihkli järgi 19. sajandi algul. Mihkli on Viki küla vanimaid talusid. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

www.saaremaamuuseum.ee (vt Külastusajad ja piletite hinnad  ning kokkulepe giidiga) 

1. Rehetare 

Seal elati ja söödi, sageli kui talvel külm oli, toodi ka utetalled ja väikesed seapõrsad 

rehetuppa. Rehetoas pikkadel talveõhtutel istuti peeruvalgel ja lauldi rahvaviise ja 

jutustati jutte, legende, muinasjutte, lahendati mõistatusi. Rehetoas asub ka suur reheahi, 

kus leiba küpsetati, kuna reheahi oli hästi suur, kuivatati seal ka vilja, tihti ka magati. 

2. Köök 

Jõukamates taludes oli köök omaette olemas. Talu seintel on pildid kunagi elanud 

pererahvast. 

3. Talu õu  

Seal asuvad hooned, rehealune, ait, kuur tööriistade tarbeks, sepikoda, väike tapuaed - 

kus jõukamad taluperenaised silmailuks lilli kasvatasid. 

Talukompleksi lähedal on veski ja külakiige. Kiige peal saavad lapsed kiikuda. 

3. peatus: 

KELL 11.15-11.40 ODALÄTSI ALLIKAD (vt lisa 2) 

Saaremaal, Kihelkonna – Pidula maantee 9. kilomeetril jäävad teest vasakule Odalätsi 

allikad 

http://www.saarepuhkus.ee/pidula-forell/puhkekula/saaremaa-odalatsi-allikad 

http://www.saaremaa.ee/ 



Allikate vesi, mis tuleb ümbruskonna soodest ja tõenäoliselt ka Karujärvest, jookseb 

mööda maa-aluseid karstipragusid mere suunas. Odalätsi küla juures pääseb vesi 

paljude avade kaudu maapinnale, moodustades veidi kaugemal nn Pidula Veskioja ja 

Veskitiigi, Pidula Forell puhkekeskuse territooriumil. 

1. Vanapagan oli suur pahanduste tekitaja. Tükk aega mõtles ta, mida jälle ette võtta. 

Kuna Tõll oli liiga suur, et teda põrgusse vedada, otsustas vanapagan saaremaale uue 

põrgu ehitada, ainult Tõllu ja saarlaste jaoks. Kõige parema paiga leidis ta Karujärve 

olevat. Et aga Karujärves palju vett oli, mis tule ära kustutas, otsustas Vanapagan 

kõigepealt järve tühjaks lasta. Et vett jooksma lasta, hakkas ta Teesu järvest jalgadega 

laia kraavi trampima. Nii jõudis ta oma tööjärjega Pidulasse. 

Külamehed said Vanapagana tegemistest teada ja kutsusid Tõllu appi. Tõll pistis 

külamehed taskusse ja tõttas appi. Tõll elas ju Tõllustes Pihtlas. Metsast läbi minnes 

murdis ta endale 3 parajat pihlakakeppi, millega Vanakurja nuhelda. 

Kui Tõll kohale jõudis, oli Vanapagan parajasti pikali heitnud. Ta magas selili maas, 

suur oda põigiti pea all. Suur Tõll tõmbas Vanakurjale pihlakakeppidega 3 vägevat 

matsu mööda kõhtu. Vanakuri tegi suure valu pärast 3 uperpalli ja karates kargas oma 

surmaoda otsa, nii et see puruks läks. 

„Oda läts, oda läts!“ karjus Vanapagan. Sellest Vanapagana hüüdnimest on Odalätsi 

küla endale nime saanud. 

Vanapagan pistis tulistjalu jooksu. Tal olid aga nii rasked sammud, et iga sammuga maa 

seest allika välja pigistas. Sellest ajast saadik ongi Pidula kandis palju allikaid. 

2. Suur Tõll olevat oma odaga need Odalätsi allikad löönd. Tal olnd suur oda, selle 

löönd maha sellest saanudki need allikad. Tema on seal ka oma jalgu puhanud. Üks on 

silmaallikas. Kui inimese silmad on haiged, siis tuleb selle allika veega pesta. 

Nimi „Odaläts“ tulevat sellest, et kui Suur Tõll sinna oma oda visanud, siis ise öelnud: 

„Oda läts!“ 



4. peatus: 

KELL 11.50-12.10 PIDULA KALAKASVATUS 

 Pidula forell asub Saaremaal Kihelkonna-Orissaare          

maantee ääres Pidula oja vasakkaldal Pidula 

Vanaveski juures endise kalakasvatusfarmi 

territooriumitel. Vajalik vesi järve ja forellidele 

tuleb Saaremaa puhtaima Odalätsi allikatest 

 

http://www.saarepuhkus.ee/pidula-forell/ 

5. peatus 

KELL 12.20-12.45 SUURE TÕLLU KERISEKIVI 

Suure Tõllu kerisekivi asub Kihelkonna vallas 700 

meetri kaugusel Pidula-Üru teeristist. See on 

suurim kivi Kihelkonna vallas ja on looduskaitse 

all. Kivi lähedal on infotahvel ja parkimisvõimalus 

10 sõiduautole või 2 bussile. Kivi kõrgus on 4,6 

meetrit, pikkus 6,6 meetrit, laius 4,5 meetrit, maht 

62m³ ja ümbermõõt 17,3 meetrit. Suure Tõllu 

kerisekivi on rändrahn, mis nii nagu teisedki 

rändrahnud on meile jõudnud viimasel jääajal koos 

jääga ja kliima soojenemisel jäänud sinna, kus jää  

nende ümbert sulas. 

http://www.saaremaa.ee/ 

Üks Tõllu lemmikpaiku olnud aga Kihelkonna kant ja Viidumäe ümbrus. Viidumäel 

armastanud Tõll puhata, kuna sealt avanes hea vaade merele. Tõll olnud suur 

puhtusearmastaja ja tahtnud pärast oma raskeid rassimisi ja pikki rännakuid kõvasti 

vihelda. Selleks tuli aga saun ehitada. Sauna raius üles muidugi peremees ise, kuid 

selline väike asi nagu kerisekivide kohalekandmine jäi naise hooleks. Korjaski siis Piret 

kogu Saaremaalt sobilikke kive ja kandis need põlles kokku. Ehitus pidi olema mehe 



mõõtudele vastav ja kerisekividki selle väärilised. Vahel aga sattus Pireti põlle ka mõni 

pisut suurevõitu kivi. Võib-olla oli see kerisele just paras, kuid ega see esimene põlletäis 

polnud ja põllepaelad lihtsalt ei pidanud nende koormate raskusele vastu. Nii nad 

katkesid ja kivi pudenes maha. Nii ta siia metsa alla vedelema jäigi. 

6. peatus: 

KELL 12.55-13.30 või -14.00 KARUJÄRV 

Karujärv asub Kärla vallas Lääne-

Saaremaa kõrgustikul metsarikkas 

maastikus, pindala u. 3,3km², suurim 

sügavus 6 m 

 

 

 

http://www.karlavald.ee/ 

Kord elasid Saaremaal Kärla vallas kolm suurt musta ninaotsa ja pruuni kasukaga karu. 

Neil oli üks mure – polnud kuskilt juua ja nad ei saanud ka uisutada, kuna meri oli 

kaugel, kust üks kord nädalas vett käidi toomas. Merevesi aga oli soolane ja polnud tal 

erilist maitset.  

„Mingi lahendus peab ju olema,“ ütles üks karudest. 

„Ja ongi,“ leidis lõpuks kolmas karu. „Kõigepealt kaevame suure ja laia augu, siis 

küsime Kirikukülast puuri ja puurime augu põhjavee allikasse. Sealt hakkab tulema 

vesi.“ 

Öeldud, tehtud. Asuti tööle. Läks päev, teine – järv läks üha suuremaks ja laiemaks. 

Varsti oligi järv valmis. Ja sellest ajas peale hakati seda järve kutsuma Karujärveks. 

Kirja pannud Kaspar Harjus 1996. a Sõmera k Kärla v. Rahvasuust. 

Tegevused õppekäigul (mängud jms): valmib kaelakee (vt lisa 3), peetakse pikniku. 



Karujärvel mängitakse mängu: 

Järve mudel 

Pesukauss täidetakse veega, sellest saab „Karujärv“. Pesukaussi asetatakse varem 

volditud „vesiroosid“, mis vees avanevad (MTÜ Hared). 

Vesiroosi meisterdamine ja katse 

Vahendid: A4 koopiapaber või õhuke A4 värviline paber, „vesiroosi“ šabloon,  

 Harilik pliiats, käärid, värvipliiatsid, pesukauss, vesi. 

Meisterdamise käik: Joonista šablooni järgi „vesiroos“ paberile. Seejärel kaunista 

värvipliiatsitega ning lõika mööda piirjoont „vesiroos“ välja. Peale seda voldi täpselt 

„vesiroosi“ kroonlehed ehk kolmnurgad sissepoole ringi keskele (vt joonis 1). 

Katse:  Täida pesukauss veega. Aseta eelnevalt meisterdatud ja kaunistatud „vesiroos“ 

veega täidetud pesukaussi nii, et „vesiroosi“ kroonlehed ehk volditud  kolmnurgad 

oleksid peal pool. Seejärel oota hetk ning sa näed, kuidas kroonlehed hakkavad tasapisi 

„vesiroosil“ avanema. 

 

Joonis 1. Vesiroosi valmistamine 



 

Kaelaehe 

Vahendid: Takupael, kartong või papp, kahepoolne ehitusteip, käärid, aukraud, väike   

kilekott või tikutoos, looduses leiduv materjal (taimed, käbid, liiv, muld,   

kivid jne). 

Meisterdamise käik: Lõika kartongist või papist välja ristkülik mõõtmetes 5 x 10 cm. 

Kleebi sellele kahepoolne ehitusteibi riba (soovitavalt ristkülikust kitsam ning lühem). 

Seejärel tee ristküliku lühema külje keskele aukrauaga üks auk, millest saaksid läbi 

panna umbes 40 cm pikkuse takupaela jubi, mille abil saad hiljem kee kaela riputada. 

Kui kee on valmis meisterdatud, siis võta väike kilekott või tikutoos ning korja sinna 

sisse väikseid looduses leiduvaid materjale (taimed, käbid, liiv, muld, kivid jne). Kui 

oled materjali korjamisega lõpule jõudnud, siis tõmba kahepoolsel ehitusteibi ribal ära 

kile, et saaksid hakata teibile kleepima loodusest korjatud materjali. Kui meelepärased 

asjad on  teibile kleebitud, siis soovitavalt on viimaseks sammuks enne kee kaela 

panekut puistata teibile õrnalt liiva või mulda, et kogu kleepuv pind saaks kaetud. 

 

Suur Tõll 

Suur Tõll (juhtmängija magab. Teised mängijad liiguvad ümber Tõllu ja laulavad: 

„Tillu-Tõllu, tõuse üles, sõda juba Sõrvemaal.“ Suur Tõll tõuseb, haigutab, vastab – 

sõda pole kuskil, heidab jälle magama. Sama kordub ka teistel korral. Kolmandal korral 

aga Suur Tõll vihastab narrimise pärast, kargab järsku üles ja hakkab narritajaid 

jälitama, püüdes mõnda kepiga puudutada. Tabatu hakkab Suureks Tõlluks ja mäng 

kordub (Seppel 1990: 52). 

Inara Seppel. Programmilised liikumismängud lasteaias. Tallinn: A/S Trükkal,1990, 53 

lk. 

Praktilised juhised (kuidas kohale tulla jms): (vt lisa 4) 

KELL14.00 või 14.30 TAGASITULEK LASTEAEDA 



Lisa 1. Oo-kivi 

(Autor: Eleriin Eller) 

 

 

 

 

 

 



Lisa 2. Odalätsi allikad 

 

(Autor: Eleriin Eller)



Lisa 3. Kaelakee 
 

 
(Autor: MTÜ Hared) 

 



Lisa 4. Saaremaa kaart 

 

 



Lisa 5. Saaremaa legende 

Muistendeid Suurest Tõllust ja Piretist  

Muiste elas Saaremaal Tõlluste Tõll ehk Suur Tõll, keda rahvasuu Saarema valitsejaks, 

rahvavanemaks, kuningaks kutsub.  

Juba poisikesepõlvest peale hakkas ta kanget jõudu ja vahvust näitama. Kolmeaastaselt 

oli Tõllul hariliku mehe ramm ja kasv käes. Aga seitsmeaastaselt sõi ta juba viie mehe 

eest ja norskas magada nii, et uksed ja aknad  lahti lendasid. Isa oli poisiga püsti hädas. 

Tööle ei saanud teda panna, sest kuhu Tõll käe külge pistis, seal olid kohe tükid taga. Ja 

katsu sa niisugust vägimeest toita – varsti sööb talu tühjaks. 

Mõne arvamuse järgi peab Suur Tõll 5 sülla pikkune olema. Näidatakse ta 5 sülla 

pikkust haudagi. Peale selle kõneldakse ta 5 sülla pikkusest kepist. Kuna kepp tavaliselt 

ikka kandjast lühem on, arvatakse Tõllu pikkuseksolevat 18 ja 35 jala vahel. 

Tõllu suurest jõust annavad teada mitmed ta teod. Nagu Kalevipoeg 700 saelauda turjal 

kannab, teeb seda muidugi suure maa vägimehe muistendi mõjul saarlastegi Tõll. Tõll 

paneb vastase tasku ja viskab pärast vastu taevast, kust vastane alles tüki aja pärast maa 

peale maha langeb. Kui korra Tõllu Sõrve vaenlase vastu kutsutakse, mahutab ta igasse 

kuuetaskusse 10 meest ja nende peade kohal kinniõmmeldud taskutesse igaühesse veel 

10 meest.  

Suure Tõllu kuulsus ulatus iga päevaga ikka kaugemale ja kaugemale ja lõpuks hakkas 

ka Vanapaganeale muret tegema. Vanapagan kutsus oma kõige kangema ja targema 

sulase enda juurde ning ütles: „Mine kuula järele, mis nad seal Saaremaal Suur-Tõllust 

ka pajatanud – head või kurja.“ 

Põrgusulane asus teele ja jõudis õhtuks Kurelaiu külla. Palus seal öömaja, mida lahked 

külamehed ka lubasid. Eks ta siis hakanud ääri-veeri Suur-Tõllust juttu tegema, kuulis 

aga varsti, et külarahvas vägimehe kohta ainult kiitust kõneleb. Selle peale sai ta hirmus 

vihaseks ja läks külast ära. Istus ühe päratu suure kivi peale maha ja pidas kaua aru, 

kuidas külarahvale kätte tasuda. Viimaks tuli ometi hea mõte pähe. Ta teadis Kuramaal 

ühe suure mäe olevat. Selle tahtis ta ära tuua ja Kurelaiu külale kaela visata. Moondas 

siis põrgupoiss enda suureks mustaks linnuks ja lendas otse Kuamaa poole. Sinna 



jõudes võttis mäe selga, ja kohe tuldud teed tagasi. Ning küllap ta oleks kogu küla mäe 

alla matnud, kui Suur Tõll enne poleks jaole jõudnud. Aga õnneks juhtus Tõll lindu 

nägema. Ta haaras maast suure kivimüraka ja viskas linnule pihta, nii et  see oma 

koormaga kohinal merre kukkus. Sedaviisi sündis Abruka saar, mis linnu kuju meelde 

tuletab. 

Ühel tormisel päeval tuli Suur Tõll Abrukast pähklilt tagasi ja astus otse Loode metsa 

nuki peale. Seal juhtus ühe Sõrve kalapüüdja laeval see õnnetus, et just Suure Tõllu 

jalge ette tormist ja lainetest sai laev viga ja läks ümber. Halastaja mees võttis laevast 

kinni, kallas vee välja ja pani laeva õieti vee peale seisma. Teise käega noppis vaesed 

uppujad merest üles. Ka kõik nende aerud, võrgud, leivakotid ja kalakarbid. 

Igal inimesel on omad soovimised. Nii oli Tõllu soov see, et ta väga kangesti saunas 

tahtis vihelda. Tõll käis saunas oma vennapoeg Leigeri juures Hiiumaal. Kuid siis 

võttiski ta saunaehitamise ise käsile. Kogu materjali otsimist ja kandmist võttis ta enese 

hooleks. Aga naine Piret pidi ahju kerisekivid üle Saaremaa ülesse otsima ja paigale 

panema, sest mees oli talle seda õpetanud, missugused kivid kõige puhtamat leili 

annavad. 

Kui hoolas naisterahvas, kes keha suuruse poolest mehest ühtigi tagasi ei jäänud, juba 

mõned kivid oli leidnud, läks ta uusi otsima. Ta juhtus äkki üht väga head leilikivi 

leidma, kuigi sel ajal mõisat veel ei olnud. Kivi oli Pireti poolest vähe suurem kui väike 

kerisekivi, aga ta ei raatsinud seda maha jätta ... Pani kivi põlle sisse ja hakkas astuma. 

Põllepaelad aga läksid katki ja kivi kukkus Piretile varba peale. Ta nuttis kaua ja 

valjusti, nii et ümberkaudne maa tema silmaveest pehmeks ligunes. Kivi, mis maha 

kukkus, nimetatakse Suure Tõllu kerisekiviks. 

Piret, väginaine, hiid, kontide ja rammu poolest olnud ta Tõlluga peaaegu ühesarnane. 

Suuruse poolest aga jäävat Tõllust maha. 

Pireti hooleks olid kõik kodused tööd, teab rahvasuu. Et Tõll tihti ära oli, küll 

vaenlastega võitlemas, kirikuid ehitamas, siis oligi majatalitus Pireti õlgadel. Piret 

hoolitseb kodus söögi eest, künnab, külvab, ja lõikab nurmel, aitab peale selle veel 

meest ehitusel. Kapsaleem ja puder on talurahva elus sagedasti esinevad toidud. Need 

on ka Pireti toidulaual.  
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