
Intervjuu õpetaja Merlin Kivibergiga  

 

1. Miks sa töötad koolis ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat? 

Eks ma töötan ikka sellepärast, et mulle meeldivad lapsed. Siin on üks asi veel- 
see töö on loominguline ja vaheldusrikas. Ma ei kujuta ette, et peaksin töötama 
kuskil laua taga istudes hommikust õhtuni. 

1. Kus oled varem töötanud ja mis ametites?  

Läksin tööle juba 15- aastaselt… Töötanud olen kiirtoitlustuskohas 
klienditeenindajana, suviti  administraatorina spordiklubis ja maasikakorjajana. 
Aga esimene pikemaajalisem töökoht oli siis, kui ma käisin meditsiinikoolis ja 
läksin Tallinnasse Onkoloogiakeskusesse intensiivravi osakonda hooldajaks. 
Töötasin seal 5 aastat. Pärast seda olin oma lapsega 5 aastat kodus. Peale 
seda tulin Porkuni Kooli ja töötan siin juba 13. aastat. 

2. Millises koolis oled õppinud? 

Põhikoolis käisin Gustav Adolfi Gümnaasiumis, keskkoolis Liivalaia 
Gümnaasiumis. Pärast seda õppisin Tallinna Meditsiinikoolis, mida praegu 
nimetatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliks. Olen õppinud ka Lääne-Virumaa 
Rakenduskõrgkoolis ja Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Võibolla lähen veel 
õppima, kes teab. 

3. Kelleks soovisid noorena saada? 

Sellega on üks huvitav lugu. Minu ema tahtis, et minust saaks rätsep, sest tol 
ajal ei olnud riideid saada. Meie peres oli oma rätsep, kelle juures me käisime 
ja kes õmbles meile kleidid, püksid ja isegi mantlid. Kuid minule õmblemine ei 
sobinud. Mina soovisin kirglikult saada kirjanikuks. Nii väga tahtsin saada 
kirjanikuks, et ema-isa kinkisid mulle väikese mehaanilise trükimasina. 
Kirjanikku minust küll pole saanud, aga ma olen kirjutanud luuletusi, isegi oma 
rühma lastest. Äkki saab minust veel kunagi kirjanik? 

4. Kus oled sündinud, kus elanud? 

Kui ma laps olin, siis isa ütles mulle, et ema leidis mind kapsalehe alt. 😊 

Hiljem, kui ema oli haiglas mind sünnitamas ja isa läks talle järgi, ütles, et üks 
tädi andis mind emale. Tegelikult olen sündinud Tallinna Keskhaiglas. Elanud 
olen esimesed 25 aastat Tallinnas ja nüüd elan Tamsalus. 

5. Kui suur on pere? 

Mul on väike pere: tütar Caroline ja elukaaslane Jüri. Kuid minu perre kuuluvad 
ka loomad: 2 kassi- Printsess Mia, kes saab juba 14- aastaseks ja Peperoni 
Findus, kes saab 10- aastaseks, 2 hamstrit- 1- aastane Cucci ja tema vend 
Versace, aafrika hiidtigu Homunculus  oma kahe pojaga ja 3 kala- Kirke, Elina 
ja Lennu. 

6. Kuidas said endale nime? 



Mul on 2 vanemat venda ja kui minu ema mind ootas, siis ta tundis end 
samamoodi, kui vendadega ning arvas, et tal sünnib kindlasti veel üks poeg. 
Vendade nimed on Ivo ja Indrek ning mina oleks pidanud olema Ivar. Aga 
sündis hoopis tüdruk. Sel ajal pidi kuu aja jooksul nime ära registreerima, kuid 
emal polnud ühtegi mõtet. Oli kätte jõudnud juba viimane nimepanemise päev. 
Ema läks oma sõbranna juurde, kel oli tütar Annika ja kes tegelikult ei pidanudki 
Annika olema. See nimi tuli sellest, et ta mees oli meremees ja nägi ühes 
sadamas üht imeilusat tüdrukut, kelle nimi oli Annika ja sedasi ta saigi oma 
nime. Sõbrannal oli aga varuks ka teine nimi, kuid ta ei tahtnud seda öelda, 
sest tahtis hoida oma tulevasele tütrele, kuid lõpuks leebus ja ütleski, et see 
nimi on Merlin. Nii ma nime saingi. 

7. Lemmikud: toit- sushi, loom- kass, film- „Hommikueine Tiffany juures“, 
raamat- „Alkeemik“, mida olen lugenud mitmeid kordi ja Shakespeare 
„Sonetid“, mida ma lapsena lugesin ja mis on mul ka peas, auto- lemmikut pole, 
aga erilisemad ja vanaaegsed, saade- „Prillitoos“, värv-roheline, spordiala- 
kepikõnd, mänguasi- kogusin lapsena keraamilisi kujukesi, mis on senini alles, 
õppeaine- füüsika ja kehaline kasvatus (kehalise kasvatuse õpetaja moto järgi 
elan ma siiamaani- „ei ole mitte midagi kaotada, ainult võita“), kuu- jõulukuu 
detsember, aastaaeg- kõik. 

8.  Millised on su hobid? 

Üks suurtest hobidest on aiapidamine. Kui ma aeda lähen, siis süda hakkab 
kohe kiiremini lööma. Meeldib ka väga pildistada putukaid. 

     10.Milline on unistus? 

Mulle meeldib väga unistada. Unistused ei peagi alati täituma. Aga üks unistus 
on küll selline, mis võiks täituda, kuid see oleneb minust endast, kas ma viin 
selle täide. Nimelt tahaksin minna palverännakule Tiibetisse. Kui ma piisavalt 
raha kogun ja asja kätte võtan, siis usun, et viin selle unistuse ka täide. 
Mõttekaaslase olen siit majast juba leidnud… 

    11.Mida muudaksid elus?  

Tegelikult ei taha ma midagi muuta. Kõik tuleb ellu põhjusega. Kui inimene 
midagi muuta tahab, siis tuleb teha seda siis, kui see olukord on käes. 

    12.Mida muudaksid enda juures? 

Kui noor olin, siis mõtlesin küll, et võiks midagi muuta, aga praegu ei muudaks 
midagi. Olen selline nagu olen. 

13 .Mis on sinu meelest inimese parimad ja halvimad omadused? 

Inimese parimad omadused võiksid olla ausus, lugupidamine, tolerantsus, 
korrektsus. Kuid parimad omadused võivad olla ka halvimad…kuidas võtta. 

    14. Millised on parimad saavutused? 

Oma õpilaste näite põhjal saan öelda, et kui üks saab näiteks võistlustel mingi 
koha ja teine ei saa, siis olen alati neile öelnud, et tore on see, et osa võtsid, 
siis oledki juba tubli.  



Kõige suurem saavutus minu elus on see, et kõiki olukordi, mis ette on tulnud, 
olen võtnud alati positiivselt. Ei ole kunagi vaadanud, et mu tass on pooltühi, 
vaid et ta on pooltäis. See ongi kõige suurem saavutus, et suudan leida igas 
hetkes midagi positiivset ja head. 

   15. Milline on elu suurim õppetund? 

Neid on olnud päris palju, aga ütlen seda, et kõige suurem õppetund on see, et 
peab kuulama oma sisetunnet. Kui sa seda ei kuula, siis… 

    16. Mida teeksid miljoniga? 

Ostaksin oma tütrele Setomaale talu ja läheksin palverännakule. 

    17. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 

Et kõik mu lähedased oleksid terved, õnnelikud ja et mu õpilastel läheks elus 
hästi. 

     18.Viimane meeldejääv kultuurisündmus? 

Seto folk, kus käime igal aastal. 

   19. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks      

         võimalus? 

Ma ei läheks kuskile mujale elama. Me peaksime olema õnnelikud, et elame 
sellisel maal, kus on 4 imelist aastaaega. 

    20. Kas sa maagiasse usud? Kui jah, siis kirjelda palun.  

Jah, eriti usun ma mõtte ja sõna jõudu. Olen seda oma elus  näinud, kui töötasin 
haiglas. Seal olid patsiendid, kelle tervis oli väga kehv, aga elutahe oli nii suur, 
et nad said terveks. Peab mõtlema, et kõik on hästi juba hommikul ärgates. 

Usun ka taimede ravivasse jõusse. 

   21. Üks soov kooliperele! 

Et täituksid kõik teie südamesoovid! 
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