


Tundub, et koolivormid on alati olemas olnud. Vana aja piltidel näevad 

õpilased ühesugused välja. Kuid veel sada aastat tagasi ei kandnud keegi 

maakoolides koolivormi. Pigem muretseti selle pärast, et üldse midagi 

selga ja jalga oleks panna.

Karilatsi Vabaõhumuuseumi virtuaalnäitus koos rohke fotomaterjaliga 

annab ülevaate koolivormide kasutamisest külakoolides ja maa 

algkoolides.



Enne 1917. a talurahvakoolides sh külakoolides koolivormi ei kantud. 

Linnakoolides ja gümnaasiumides kandsid nii õpetajad kui õpilased mundrit. 



Kodukooli õpilased Riias umbes 1900. Linnalapsed on alati paremini riides kui maalapsed. 
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Vormis noormees 

Karilatsi Vabaõhumuuseumi fotokogust  

PTMF64_88-F10-187_6_1



Arvatavalt külakooli õpilased, enne 1917. Karilatsi Vabaõhumuuseumi abikogu



Maakoolides koolivormi ei tuntud. Sageli olid vaesemate perede lapsed 

probleemi ees, et puudusid üldse kooliriided ja jalanõud. 

Veel 1926.-1930. aastatel oli maal tavaline, 

et koolis käidi pasteldes või paljajalu.



Võru õpetajate seminari harjutuskool 1920.

Vana Võrumaa Kultuurikoja fotokogust VKF1345_15



Süvahavva algkooli pidulikult riides õpilased umbes 1920. Laste keskel koolijuhataja Ernst Palgi ning õpetaja preili Pragi
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Karilatsi Algkooli õpilased 1926. 

Karilatsi Vabaõhumuuseumi kogust PTMF0075_021F5-162_



Nooritsmetsa algkooli õpilased 1928.

Erakogu



Eesti Vabariigi ajal üldist vormikandmise kohustust ei olnud, aga kui kool oli 

otsustanud vormi kasutusele võtta, pidid kõik õpilased seda kandma.

Tütarlastel oli selleks tavaliselt tumedamast villasest riidest valge kraega kleit. 

Kui argipäevane krae oli tagasihoidlik, siis pidulikud kraed olid uhkete 

volangide ja plisseedega. Noormeeste vormirõivas oli tume, enamasti sinine 

või hall ülikond. Muidugi kuulus vormi juurde kooli värvides müts, mida 

kaunistas mütsimärk.

Vorm näitas kuulumist mitte lihtsalt õpilaste hulka, vaid ühe kindla kooli perre.

1930. aastate keskel püüti nii kooliõpilaste peakatteid kui vormiriietust 

ühtlustada vastavalt kooliastmele ja -tüübile, aga vormikandmise kohustus jäi 

ikkagi kooli otsustada.



Adiste Algkooli pidulikult riides õpilased koolimaja ees 13. mail 1931. 
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Linnakoolides oli koolilaste riietuse olukord parem kui maakoolides. Koolilapsed olid riides puhtalt ja korrastatult ning jalas olid kingad.

Võru Algkooli I klassi õpilased 1939.

Vana-Võrumaa Kultuurikoja (Võrumaa muuseum) fotokogu VK F 239:24 F



Kooli lõpetamine on alati olnud oluline sündmus kogu perekonna jaoks.

Kooli lõpupilt 1939. Koolilõpetaja kooli vormimütsiga keskel.
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Ühtseks riietuseks tüdrukutel valge kraega tume kleit ja poistel tume ülikond.

Karilatsi Algkooli lõpetajad 1940. 

Foto: Bleier. Karilatsi Vabaõhumuuseumi kogust.



Kiuma Algkooli õpilased 1940. aastate alguses. Õpilaste riietus on tagasihoidlik, korrektne ja korralik.

Karilatsi Vabaõhumuuseumi abikogu.



Nõukogude võimu kehtestamise järel 1940. aastal lubati senist 

vormiriietust edasi kanda, kuid sellelt tuli kõrvaldada kõik endise kooli 

tunnusmärgid.

Sõjajärgsetel aastatel, kui riietega oli kehvasti, vormikandmist ei nõutud. 

Igaüks käis koolis sellise riidega, mis tal saada oli.

1960. a muutus koolivorm kohustuslikuks. Tüdrukutel triibuline pluus ja 

tumesinine volditud seelik. Võis kanda ka kas musta või tumesinist 

koolikleiti. Poistel oli tumesinine ülikond, väikestel poistel lühikesed 

püksid. 



Kiuma Algkooli õpilased 1958. a. Tähelepanu ei pööratud riietusele, peaasi, et oli midagi selga panna. 
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Kalana kooli õpilased 1955. Maa algkoolides otseselt vormi ei nõutud, kanti seda, mida saada oli. 

Tüdrukutel sitsikleidid, poistel värvliga pintsakud. Erakogu 



1950. aastate keskel hakati NSVLi kõikidele liiduvabariikidele ühesugust koolivormi 

välja töötama, autoriteks Moskva moekunstnikud. Tüdruk kandis pruuni valge krae ja 

kätistega kleiti ning musta (pidulikul puhul valget) põlle, poiss aga tumesinist või musta 

ülikonda. Vormi kasutuselevõtt jäi iga kooli otsustada.

Eesti NSVs see vorm kuigi laialt ei levinud ja juba kümnendi lõpus võeti siin kasutusele 

kohalike moeloojate kujundatud kooliriietus. 1960. aastate keskel muudeti vormi 

kandmine õpilastele kohustuslikuks. Vormimütsid – tüdrukutel barett, poistel tekkel –

olid sinihallid. Alates 1973. aastast lubati tüdrukutel seeliku asemel kanda pikki pükse. 

Viimane nõukogudeaegne koolivorm kinnitati 1983. aastal.

Koolivormi kandmisest loobuti 1980. aastate lõpus, misjärel muutus pilt koolimajas 

päris kirjuks.

1990ndate keskel hakkasid koolid taas kasutusele võtma vormimütse, millele edaspidi 

lisandusid kooli värvides, sageli logoga kaunistatud pluusid, lipsud, vestid ja 

kampsunid.



1960. algas Eestis kohustusliku koolivormiga. 

Kärsa Algkooli tüdrukud.

Sirje Hüva erakogu.



1960. kasutusele tulnud koolivorm. Tüdrukutel olid sinivalgetriibulised pluusid ja poistel tumesinised ülikonnad. Klassipilt 1967. 

Tiiu Niinemägi erakogu.



Pidulikus koolivormis õpilased 1969.

Tiiu Niinemägi erakogu



Pidulikus koolivormis õpilased 1967. 
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1967. kasutusel olnud koolivorm, tüdrukutel sinine vöötatud pihikseelik, poistel ülikond.

Klassipilt Ahja Keskkoolist, Sirje Hüva erakogu



Õpilane pidulikus pioneerivormis

Karilatsi Vabaõhumuuseumi fotokogust PTM F 105:78/F12-252



Muutus mood ja koos sellega ka koolivorm. 1979. aastast tuli 

kasutusele uus, moodi järgiv teksavorm. Tüdrukutel olid 

pihikseelikud, vanemates klassides seelikud, vestid ja jakid. 

Poistel püksid ja jakid. Alguses moodne ja noortepärane vorm 

kaotas kiirelt oma uudsuse. Teksavormi aeg kestis neli aastat. 



Poiste koolivormi teksasjakk
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Koolimüts.

Esimene tüdrukute koolimüts oli tumesinine barett kollase viiluga, tuli kasutusele 1960. koos esimese koolivormiga. Ajapikku asendusid 

kollased triibud hallidega. Oli kasutusel koolimütsina kuni 1990. alguseni.



1983. tuli kasutusele uus koolivorm, mis jäi pikaks ajaks viimaseks. 

Poistel tumesinine ülikond, väikestel tüdrukutel tumesinine pihikseelik ja suurematel ruuduline seelik ning jakk ja vest.

Mooste kooli õpilased 1989.  Autor: Mati Ülenurm
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Kanepi Keskkooli 6-aastaste klassi õpilased.

Koolivormi suhtuti juba vabamalt, kasutada võis kampsuneid ja teistsuguseid seelikuid.

Karilatsi Vabaõhumuuseumi abikogust 



Himmaste kooli õpilased 2003. koolimaja ees. Koolivormi enam ei nõutud ega soovitatud. Igaüks käis riides nagu soovis. 

Karilatsi Vabaõhumuuseumi kogust. PTMF0208_441F5-482_



Endise Mammaste kooli õpilaste koolivorm 

Karilatsi Vabaõhumuuseumi kogust



Koolivormid 2023. aastal 

Kohustuslik koolivorm kadus Eestimaa koolides koos riigikorra 

muutumisega.

Vormiga või vormita? Tänasel päeval on koolivormid igas koolis isesugused. 

Oma vorm seob kooli õpilased ühtseks koolipereks, annab 

ühtekuuluvustunde. 

Valiku Karilatsi Vabaõhumuuseumi ja Vana-Võromaa Kultuurikoja (Võrumaa muuseumi) 

fotokogust tegi Maris Veski Karilatsi Vabaõhumuuseumist.


