
Intervjuu hooldusklassi õpetaja Reine Falteniga 

 

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

õpetajaks saada ja läksin kooli õppima. Kuna mul olnud mitu väikest õde- venda, 

harjusin selle tööga ära ja ei osanudki muud mõelda, kui hakata kas kasvatajaks 

või õpetajaks. Lapsed on mulle ikka meeldinud ja see, et nad oma arengus edasi 

liiguvad, käivad  koolis ja kuulavad, mis neile õpetatakse. Ka seda, mida mina 

neile õpetan. On lihtsalt hea vaadata, kuidas lapsed sirguvad ja tublideks saavad.  

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites?  Esimene töökoht oli Porkuni Kurtide 

Kool, kus töötasin 6 aastat. Siis ma läksin Tallinnasse ja töötasin Sikupilli lasteaias 

35 aastat õpetajana.  See lasteaed oli tollal Marati Trikotaaživabriku lasteaed, 

kus me olime kõik hoitud ja kaitstud. Praeguses Porkuni Koolis töötan viiendat 

aastat.  

3. Millises koolis oled õppinud? Mul on mitu kooli olnud. Esimeses klassis käisin 

Põdrangu Koolis, siis Porkuni Koolis ja alates 5. klassist Tamsalu Keskkoolis. 

Pärast  õppisin 5 aastat praeguses Tallinna Ülikoolis. Varem nimetati seda 

Tallinna Pedagoogiliseks Instituudiks. Lõpetasin selle 1986. a. 

4. Kelleks soovisid noorena saada? Tegelikult ma soovisingi õpetajaks saada.  

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Olen Tamsalus sündinud. Elasin Põdrangul. 

Hiljem ehitas isa Porkunisse maja, siis kolisime siia. Hiljem aga asusin elama  

Tallinnasse. Tegelikult elan ka praegu seal, olen sinna sisse kirjutatud. Porkunis 

on nagu suvekodu. 

6. Kui suur on pere? Mina, minu tütar ja lapselaps. Mul on 3 õde ja vend, keda 

enam ei ole. Olin peres esimene laps. Kõige noorem õde Evelyn on 15 aastat 

minust noorem. 

7. Mida tahaksid muuta elus? Ei tahagi midagi muuta. Ehk seda, et praegune 

olukord koroona pärast võiks muutuda normaalseks. 

8. Lemmikud: toit- mulgikapsad, loom- väikesed koerad.. meil oli kääbuspinšer, 

film- „Krokodill dundee“, mida vaataks ikka ja jälle, rasked filmid enam ei meeldi, 

raamat- varem oli „Seiklusjutte maalt ja merelt“, nüüd „Minu“- reisisari, auto- 

Peugeot, saade- aktuaalne kaamera, värv- helesinine, spordiala- suusatamine, 

mänguasi- väike poni, mis mul lapsepõlvest saadik alles on, õppeaine- inglise 

keel, aastaaeg- suvi, kuu- juuni ja oktoober. 

9.  Millised on hobid? Meeletult meeldib käsitööd teha, koguaeg käed käivad 

(kudumine, õmblemine) ja muidugi reisimine, mis oli kunagi ammu 



kättesaamatu asi, kuid nüüd on see lihtsam ja soodsam. Kõige kaugem sihtpunkt 

on olnud Soul Lõuna- Koreas. 

10. Milline on unistus? Kui laspselaps kooli lõpetab...et ma näeks, mis temast saab. 

Kunagi unistasin, et saaks kaugele reisida. See on mul täitunud. Üks unistus on 

tegelikult veel- saada majale tee äärde korralik aed. 😊 

11. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Kõige parem omadus on 

ausus, sõbralikkus, üldse niisugune empaatiavõime. Väga lihtsad ja tavalised 

asjad, mida juba väikestele lastele hakatakse õpetama.  

12. Kuidas said endale nime? Ei teagi. Ema pani, kuid kust ta selle leidis, ei tea. Aga 

tean, et minu järgi on küll teistele nime pandud. 

13. Millised on parimad saavutused? Tegelikult viimase aja parim saavutus on see, 

et pidin õpetaja kutseeksami tegema. Muidugi ka see, et tervena püsiks. 

14. Mida teeksid miljoniga? Jaotaks vist seda kellelegi...ei teagi, mis teha…ei oska 

seda nagu haarata, see on nii suur summa. Ma ei ole raha läbipõletaja. Seda 

jätkuks endale ja teistele ka. 

15. Mida muudaksid enda juures? Võibolla peaksin vähem magusat sööma ja 

rohkem liikuma. Samas olen endaga rahul, iluprotseduurid ei ole olulised. 

16. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 1. Et tuleks ilus suvi 2. Et viirus kaoks 3. Et 

k.õik oleks terved 

17. Viimane meeldejääv kultuurisündmus? See, kui käisime õpetajatega Rakvere 

Teatris etendust vaatamas.  

18. Milline on elu suurim õppetund? Et iga inimest ei tohi usaldada. Sellega seoses 

on olnud väga suur katastroof- varastati paljaks… 

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

Kanaari saartele. Seal on soe ja sõbralik rahvas. 

20. Kas sa maagiasse usud? Usun. Kaitseingel on igaühel olemas. Loen 

meelelahutuse mõttes ka horoskoope. Viimasel ajal olen sooritanud ka 

mõningaid rituaale, et oma  tervist parandada. Näiteks panin täiskuu ööl voodi 

alla klaasi vett ja hommikul viisin ristteele… Olen vaadanud ka Selgeltnägijate 

tuleproovi saadet. Seal andis šamaan Evald ka mõne tarkuse, mille järgi ma veidi 

talitan ja üks tädi ütles, et kui sa tahad, et su hambad ei valutaks, pead sa iga 

kord, kui märjaks saad, kõigepealt oma käed ära kuivatama. Need on ju tegelikult 

vanarahva tarkused, mida tasub uskuda. 

21. Üks soov kooliperele. Et kõik oleks terved ja rõõmsad ning pääseks tagasi 

tavapärase elu juurde. 


