
Intervjuu kasvataja Annely Aalperega 

 

1. Miks sa töötad koolis ja mis on kasvataja ameti juures meeldivat? Kooli tööle 
juhtisid saatuse rajad. Meeldiv on see, kui saad lapse naerma panna või 
õpetad lapsele mingi uue oskuse, mille üle on tal hea meel. 

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites?  Ametiredel algas varakult: 
kooliajal puhkuste asendajana. Hiljem aga erialaselt pagar-kondiitrina, kuna 
töö hakkas minu tervisele halvasti mõjuma, siis asusin veidi kergemale tööle. 
Töötasin klienditeenindajana Tallinna Kaubamajas ja Järve Keskuses. Veel olen 
olnud lapsehoidja Norras ning ka lasteaias tööd teinud.  

3. Millises koolis oled õppinud? Esimesed õpingusammud lõpetasin Tamsalu 
Gümnaasiumis. Järgnes Rakvere Pedagoogiline Kool, mis jäi lõpetamata, sest 
kunst kutsus Tartusse, kus hakkasin käima ettevalmistuskursustel, et asuda 
õppima kunstikooli. Samal ajal läksin õppima Tartu 44. Kutsekooli, kus sain 
eriala ning tuttavaks toredate klassikaaslastega, kellest üks kutsus mind 
Norramaa radadele.   

4. Kelleks soovisid noorena saada? Arstiks või farmatseudiks, kuid miks ei 
läinud, ei mäleta öelda. Lapsena meeldis taimedega mängida ja neist 
erinevaid värvilisi leotisi teha ning mängunukke ja loomi ravida. 

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündinud olen Tallinnas, lapsepõlv möödus 
väikeses külas Vajangul, õpingute- ja tööaastatel olen elanud Rakveres, Tartus 
ning  Tallinnas, nüüd elan Tamsalus. 

6. Kui suur on pere? Väikene: mina ja lapsed, 14- aastane Kaarel ja 18- aastane 
Annabel. 

7. Kuidas said endale nime? Ema soovis nimeks kas Mirjam või Mariann, see 
viimane nimi isale üldse ühe laulusõnade järgi ei meeldinud. Mõlemale sobis 
nimi Annely, mille nad ühest väga väikesest soome- keelsest nimeraamatust 
välja valisid. 

8. Mida tahaksid muuta elus?  Et inimesed oskaksid ning julgeksid rohkem 
positiivselt mõelda. Et kui raamat lugemiseks kätte võtta, siis jääks aeg seisma, 
sest raamatuid, mida lugeda, on väga palju, aga aega napib. 

9. Lemmikud: toit- polegi lemmikut, söön kõike nii jäätist kui pekki 😊; loom- 
koer ja kass; film- meeldib vaadata krimkasid, eriti skandinaavia ja briti sarju; 
raamat-ajaloolised, praegu loen „Siiditeed“; auto- lemmikut ei ole, aga mulle 
meeldib sõita mootorrattal; saade- „Kodukäijad“; värv- roheline; spordiala- 
laskesuusatamine; mänguasi- lapsepõlvest kollane mõmmibeebi; õppeaine- 
ajalugu ja kirjandus; kuu- maikuu; aastaaeg-kevad. 



10. Millised on hobid? Neid on omajagu- rattasõit, aiandus, talisuplus, 
remontimine, matkamine, raamatute lugemine, genialoogia, käsitöö, 
tantsimine, muusika kuulamine, teatris/kontserdil käimine, võimlemine… 

11. Milline on unistus? Et pilvedele saaks istuda ja nendega ringi sõita. 

12. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Nägemine ja kuulmine- 
pimedas ja kurdis maailmas on kurb olla. Abivalmidus, naljasoon.  

13. Millised on parimad saavutused? Lapsed, mägironimine, osalemine 
talisupluse EMV-l. 

14. Mida teeksid miljoniga? Läheksin reisima, et maailma kultuure näha. 

15. Mida muudaksid enda juures? Midagi ei muudaks, aga võõrkeeli võiks rohkem 
osata. 

16. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Et ei oleks haiguseid, et maakeral püsiks 
rahu ning puhas loodus ja et päikese soojust jaguks veel pikaks ajaks. 

17. Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Linnateatri etendus ”Põhjas” ja ka 
osalemine Vabaduse väljakul Ukraina toetuseks toimunud miitingul. 

18. Milline on elu suurim õppetund? Elu ise ongi suurim õppetund 😉 

19. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Üldiselt 
kummitab mind koduigatsus, kuid Norra on üks riik, kus olen pikemalt elanud 
ja see sobib mulle. Seal kohatud inimesed olid avatud, laia silmaringiga, 
heatahtlikud, aktiivsed vabas õhus liikujad, heade kokkamisoskustega ja 
hubaste kodudega. 

20. Kas sa maagiasse usud? Usun.  

21. Üks soov kooliperele. Palged päikese poole ja nautige kevade tulekut! 
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