
Intervjuu õpetaja Halti Jaansoga 

 

1. Miks sulle meeldib koolis töötada? Mulle meeldib üldse väikeste 
lastega tööd teha, sellepärast ka töötan koolis. 

1. Miks ja kas meeldib õpetaja amet? Õpetaja amet meeldib, aga 
põhjuseks on taas ikkagi väikesed lapsed, just lasteaia lapsed. 

2. Kus oled varem töötanud ja millistes ametites? Oi...kunagi ammu, 
ammu tegin ühe aasta sekretäritööd ja siis tulingi siia, Porkunisse, kus 
olen töötanud 50 aastat. 

3. Millises koolis oled õppinud? Väätsa 8- klassilises Koolis, Paide 
Õhtukeskkoolis, Tallinna Pedagoogilises Koolis ja Pedagoogilises 
Instituudis. 

4. Kelleks soovisid noorena saada? Ega noorena ei teadnudki veel. 
Mõtlesin kaua ega osanudki midagi soovida. Kui abiellusin, suundusin 
abikaasa juurde Porkunisse ja sellega algaski see töö, mida praegu teen. 
Tulin, küsisin ja sain kohe koha. Sel ajal juhtis kooli direktor Kuriks.  

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Olen sündinud Türil, elanud Väätsal 
Paide külje all ja Paides. 

6. Kuidas said endale nime? Ema- isa panid... algul tahtis ema panna Haldi, 
aga kui isa läks nime registreerima, siis muutis Haltiks. 

7. Kui suur on pere? 4-liikmeline: peale minu poeg Taivo, tütar Naimi ja 
abikaasa. 

8. Mida tahaksid oma elus muuta? Praegu ei taha enam midagi muuta. 

9. Lemmikud: toit- supid, loom- kass, auto- see, mis sõidab hästi, mark ei 
ole oluline, aga peaks olema väiksem ja automaatkäigukastiga, värv- 
sinised toonid, spordiala- kõndimine, matkamine, reisimine, telesaade- 
reisimisega seotud saated, kuu- kõik suvekuud. 

10. Millised on hobid? Matkamine, kõndimine, reisimine. 

11. Milline on olnud reisides kõige kaugem sihtkoht ja kuhu tahaks veel 
minna? Hiina. Külastada tahaks veel Euroopa riikidest Portugali. 

12. Milline on unistus? Unistust nagu enam eriti ei olegi...aga töötada 
tahaks veel  natuke aega... 

13. Mida teeksid miljoniga? Reisiksin. 



14. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Hea tervis, reisimine ja rahu. 

15. Milline on viimane meeldejääv kultuurisündmus? Tamsalus vana- aasta 
ärasaatmine 30. detsembril. 

16. Milline on elu suurim õppetund? Võibolla kurtide lastega töötamine. 

17. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Teise riiki 
ei tahaks minna. Alati tahaks peale reisi ikka koju. Aga kui peaks, siis 
võibolla Soome. 

18. Kas sa maagiasse usud? Ei. 

19. Milline oleks üks soov kooliperele? Saaks koroonast lahti ja ilusasti 
edasi elada ning töötada . 
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