
Intervjuu õpetaja Tiiu Tammiksaarega 

 

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

Õpetajaks sattusin juhuslikult.  Plaan oli arstiks õppida. Aga üsna juhuslikult kohtusin enne 
dokumentide esitamist oma muusikaõpetajaga, kes keeras mu unistused  peapeale: 
tulemuseks õppimine muusikaõpetajaks Tartu Pedagoogilises Koolis. Seega jäid minu 
arstiunistused sinnapaika. Tartu - aega ma ei kahetse, sest seal olid/on  mu elu parimad 
sõbrad/ mälestused  senini. Õpetaja ameti juures on palju meeldivat: viibid kogu aeg noorte 
keskel, näed nende kasvamist/arenemist ja mis seal salata – need vaheajad igal aastaajal! 

2.Kus oled varem töötanud ja mis ametites?  

Olen töötanud Porkuni Koolis vanempioneerijuhina, kasvatajana, logopeedina ja õpetajana. 
Peale Tartu kooli lõpetamist oli tööle suunamine. Unistustes soovisin tööle  mere äärde – 
pakkumine oli Pootsi Kooli. Valisin siiski  Porkuni Kooli - järve järgi. Olin ühe korra varem 
Porkunit külastanud, see tundus imedemaana. Ühe aasta töötasin ka kunagises kodukoolis 
liitklassiga klassiõpetajana – mälestused väga head, aga miski kutsus Porkunisse tagasi… 

3.Millises koolis oled õppinud?  

Pärnumaal Kergu Koolis 8 aastat, 4 aastat Tartu Pedagoogilises Koolis ja 5 aastat Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis = kokku 17 aastat. 

4.Kelleks soovisid noorena saada?  

Arstiks. Meil oli pinginaabriga kokkulepe, et läheme koos õppima, kuid läks teisiti. Hiljem 
kirjutas ta mulle, kuidas nad koolis konni lahkasid. Siis oli mul küll hea meel, et Tallinna 
med-kooli ei läinud. 

5.Kus oled sündinud, kus elanud?   

Sündinud olen Pärnumaal. Lapsepõlves elasin samuti seal, aga alates 1971. aastast 
Porkunis. Pärnumaa kodu on alles, vabad hetked olen ja toimetan seal=MINU KALLIS 
KODU! 

6.Kui suur on pere?  

Pere on üsna väikeseks jäänud. Ema ja isa on lahkunud, kauaaegne elukaaslane samuti. 
Alles olen mina ja minu poeg. Suguvõsa on ometi päris suur – isapoolseid sugulasi on väga 
palju ning ootan nendega kohtumist juba selle suve juulikuus Tuhalaanes.  

7.Kuidas said endale nime?  Ei teagi. Eks see oli tol ajal moenimi. 

8.Mida tahaksid muuta elus?  

Ei soovi midagi muuta. Ehk seda, et saaks olla rohkem Pärnumaal ja ootan alati suve, et 
pikal vaheajal seal oma aega veeta. 

9.Lemmikud: toit- sõltub aastaajast nt augustikuised maisijahus praetud rääbised ; loom- 
suured koerad ; film- „Mees ja naine“ ; raamat- rahvusvaheline menuk „Maailm ookeanide 
vahel“ ; auto- mul ei ole autot ja kahetsen väga, et pole endale autojuhilube teinud; saade- 
„Esmakohtingud“; värv- kõik värvid on kaunid; spordiala- meeldib vaadata poksi, 
olümpiamänge; mänguasi- nukk Anne, mille sisse tahtsin väga vaadata; õppeaine- eesti 
keel ja kirjandus; kuu- mai ; aastaaeg- kõik aastaajad on parim, mis Eestis olla saab. 



10.Millised on hobid?  

Lugemine, ristsõnade lahendamine, aiandus, reisimine. 

11.Milline on unistus?  

Tahaksin päriselt elada Pärnus, sest seal on meri ja palju mälestusi. 

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

Parim- ausus, halvim- valelikkus ja tagaselja rääkimine. 

13.Millised on parimad saavutused? 

 Et olen Porkunis nii kaua vastu pidanud… 

14.Mida teeksid miljoniga?  

Kuna mulle meeldib unistada, siis selle raha paigutamisega probleeme poleks. 

15.Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale?  

*et sõda Ukrainas lõpeks kohe  

*et oleks tervist 

* ja huumorimeelt 

16.Viimane meeldejääv kultuurisündmus?  

Lihula mõisas Tarmo Pihlapi mälestuskontsert. 

17.Milline on elu suurim õppetund?   

Vanemate surm. Kodu jäi nendeta igavesti tühjaks.  Nüüd saame kokku vaid kalmistul. 

18.Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus?   

Olen Eestimaa patrioot. Olen väga palju reisinud: nt Kesk-Aasiast  Baikali järve äärde välja, 
kuid elada tahaks ikka Eestimaal. But ”never say never!” 

19.Kas sa maagiasse usud?  

Loomulikult. Panen endale aeg-ajalt kaarte. 

20.Üks soov kooliperele. 

 Et see imeline kool ja lõpmatult meeldiv kollektiiv kestaks hästi kaua=i-ga-ves-ti! 

 

Küsitlesid Elise ja Elisa 

9. mai 2022 

 

 

 


