Intervjuu „kõike-teha-oskava“ Enn Griffeliga

1. Miks sa töötad koolis ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat?
Mulle meeldib lastega töötada ja eriti eriliste lastega. Meeldib näha
oma silmaga tagajärge, mida laps on õppinud ja meisterdanud.
Õpetaja ametis olen olnud vähe aega ning praegugi töötan puutöö
asendusõpetajana.
2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Kui lõpetasin
kutsekooli, suunati mind üheks aastaks Tallinna Tööpunalipu
Ordeniga Lauristini nimelisesse Masinatehasesesse tööle. Peale
seda töötasin Tamsalu Autobaasis. Seejärel peale kahte aastat
sõjaväge olin 4 aastat Tallinna Bussipargis
ja hiljem ka
elektrivõrkudes tööl. Mingi aja töötasin ka Tamsalu EPT-s.
Selle aasta 9. märtsil sai mul Porkuni Koolis täis 30 aastat, kuhu
kutsus mind endine direktor Avo Hein. Siin koolis olen olnud nii
katlakütja, elektrik, remondimees, bussijuht ja nüüd ka õpetaja
3. Millises koolis oled õppinud? Tamsalu Keskkoolis, kus lõpetasin
põhikooli (sel ajal oli 8 klassi) ja 9. klassi ning siis läksin Tallinnasse
6. Kutsekeskkooli, kus õppisin 3 aastat ning omandasin
instrumentaallukksepa eriala. Samal ajal käisin ka autokoolis.
4. Kelleks soovisid noorena saada? Tahtsin meremeheks saada.
Sõitsin noorena palju paadiga, sellepärast. Aga ei… maa peal on
kindlam.
5. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündinud Tamsalus ja elanud
kogu elu Porkunis.
6. Kui suur on pere? Naine ja tütar Liisi.
7. Mida tahaksid muuta elus? Ei taha midagi muuta. Kõik on elus
hästi läinud ja mis tuleb, on ka kindlasti hea.
8. Lemmikud: toit- hapukapsasupp; loom- koer; film- „Kevade“, mis on
juba pähe kulunud; raamat- „Vahva sõduri Švejki juhtumised“; autoSubaru; saade- „Kuldvillak“; värv- oli punane, nüüd must; spordialaralli, mida olen sõitnud Tallinnas „Estoplasti“ rallitiimis; mänguasimootoriga lennuk, mille ise kokku sai panna; õppeaine- füüsika;
kuu- august, siis on saagikoristamise ning kalal ja seenelkäimise
aeg; aastaaeg- kevad- tärkamise aeg .
9. Millised on hobid? Kalal käimine.

10. Millised on parimad saavutused? Olen terve, tervislikult elanud ja
palju liikunud.
11. Mida teeksid miljoniga? Annetaksin vaestele.
12. Mida muudaksid enda juures? Et ma oleksin leebem oma liigse
konkreetsuse juures.
13. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Tervist, tervist, tervist.
Ülejäänu tuleb ise.
14. Viimane
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15. Milline on elu suurim õppetund? Kogu elu on samm sammult
mind õpetanud.
16. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus?
Ei läheks kuskile. Eesti on kõige parem koht, kus elada.
17. Kas sa maagiasse usud? Ei usu.
18. Üks soov kooliperele. Rahu kõigile!!!
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