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Kivikestest näitus (muuseum)

Meie kodu ümbruses ei olnud kive. Kui tee 
parandamiseks veeti koormate viisi kruusaaugust 
kruusa, kogusin karjas olles tee peale ühte kohta 
värvilisi kivikesi üksteise kõrvale, nii et jäi ilus 
värviline muster. Oleksin tahtnud seda säilitada 
kauemaks ja kellelegi veel näidata (nagu muuseum).

EFA I 168, 56/7 (1) < Iisaku khk., Lõpe k. - Anu Soon, s. 1951 (2014).



Talulapsi liivahunnikus mängimas. Nõo khk., Tähtvere v., Tedre t. 
Foto: Richard Viidalepp (1942). ERA, Foto 1941





Kivide tõstmine, tõstekivid

Richard Viidalepp, 
„Eesti Noorus“ 1935/6



Poisse kivimängu mängimas. Foto Richard Viidalepp. 

ERA, Foto 196



Reeglitega mängud
kivikuningas, kivikull, kivisõda jt.

Kohavahetus kividel

"Vahetage, vahetage, mustad kepid," ütles üks, ja 
teised pidid vahetama kohad ühe kivi pealt teisele. 
See, kes ütles, püüdis nüüd ise ka vahetamise ajal kivi 
peale saada. See, kes kivi-kohast ilma jäi, see hakkas 
nüüd ütlema.

EFA I 169, 30 < Põlva khk., Raiste k., Endeli t. < Jämaja khk., Rahuste k. –
Leida Oeselg, s. 1934. a. (2013)





Laste mänguplats < Varbla, Paatsalu v., Allika k. 
Foto: Richard Viidalepp (1936). ERA, Foto 285



Kolhoosi lehmalaut

Mõisa tallis oli kolhoosi lehmalaut ja külanaisi oli seal
lüpsjateks. Kalda talus paiknes kolhoosi pull. /---/

Ma läksin ühel päeval Muhu teise serva Kallaste külla oma 
klassiõdede juurde (üks ots 12 km). Aega veetsime mere ääres 
ja ma leidsin sealt tükk maad suurema ümmarguse kivi, kui 
meie laudas lehmad, umbes kahe mehe rusika suuruse. Mu 
rõõm oli suur, sest saan oma kolhoosi ka pulli viia. Järgmisel 
päeval hakkasingi, pull rätiku sisse seotud, vedades kodu 
poole minema. Teel tuli muidugi ühtteist ette, aga õhtul ma 
ikka koju jõudsin (12 km). Vanemad vangutasid mu kandamit 
nähes päid. 

ERA, DK 124, 6/7 (5.3) < Tallinn < Muhu khk., Suuremõisa k. - Maret Lehto, 
s. 1940 (2013).



Meie koduõue taga oli väike metsatukk, nimetasime seda kohta 
"peesastevaheks". Seal sai veedetud suur osa oma vabast ajast. 
Metsatukas olid kivid, mättad, põõsapuhmad, väike sootükk. 
Fantaasiat meil jätkus, igal asjal oli oma otstarve. Alati toimus 
mäng ka seal, kus olid kivid, ja kuna mereäärne küla on kivide 
poolest rikas, siis kohtadest puudu ei tulnud. Kivid olid meie 
kodud, laevad, koolid ja poed. 

Aino, Uno, naabritüdruk Mare 1961. aastal Jumindal.



Milgi Aabakivi Vaskjala küla Jüri khk. 
Foto: M.-A. Remmel



Tüdruk, snd. 2001. a. Karksi-Nuia (2018)

Kogun väiksest peale juba erinevaid kive. Nii mere 
äärest kui metsaradadelt. Vahepeal hakkas huvi juba 
selle vastu kaduma kuid siis nägin ühest youtube
videost kuidas tehti erinevatest kividest vaipu ning 
see andis mulle inspiratsiooni. Jätkasin sellega. Käin 
tihti metsaradadel ning suveti mereääres, et leida 
huvitavaid ja omapäraseid kive. Kivid peavad olema 
võimalikult lapikud, sest siis tuleb vaip ilus.



http://maaarhitektuur.blogspot.com/2016/06/laste-onnide-ehitamise-
laager.html



Mäng PetShoppidega, teiste asjade kõrval 
kasutuses ka kivid. Tartu, 2013
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