
Intervjuu kooli personalijuhi Taive Kallasega 

 

1. Miks sulle meeldib koolis töötada? Sellepärast, et koolimajades on hästi palju 
naerusuiseid lapsi. 

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Ma ei olegi varem tööl käinud. Porkuni 
Kool on mu esimene töökoht. 

3. Millises koolis oled õppinud? Väike- Maarja Gümnaasiumis. Seal ma lõpetasin 12. 
klassi ja seejärel õppisin veel Lääne- Virumaa Rakenduskõrgkoolis juhiabiks. 
Sekretäriks õpitakse seal 2 aastat, kuid kui sa tahad rakenduskõrgharidust saada, siis 
pead veel ühe aasta õppima, et saada juhiabi paberid. 

4. Kelleks soovisid noorena saada? Esimene mõte, mis mul meelde tuleb, on 
politseinik. Hoopis midagi muud, kui mu praegune töö. 

5. Aga miks sa ei läinud politseinikuks õppima? Sest juhtus õnnetus- käisin põlvega 
operatsioonil ning ei tohtinud enam palju füüsilist tegevust teha. Veidi aja pärast 
opereeriti ka teine põlv ja seetõttu ma lõpuks kontoritöö valisingi. 

6. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündisin Väike- Maarjas, elasin Väike- Maarjas ja 
elan ikka veel Väike- Maarjas ja loodan, et jäängi Väike- Maarjasse elama. 

7. Kui suur on su pere? 4- liikmeline: abikaasa, mina ja kaks poega. Tegelikult on kiisu- 
miisu ka. Meie lemmikloom. Nimeks on Musterie Hymera Remygius, aga võib öelda 
ka lihtsalt Remygius.  

8. Kas kass on tüdruk või poiss? Poiss. Mina olen meie maja ainuke printsess 😊 

9. Mis tõugu kass on? Sfinks- kiilakas, kellel pole karvu. Kassi võtsin tegelikult laste 
pärast, sest ükskõik milline loom, on ta lastele suureks sõbraks. Ilma karvadeta on 
aga sellepärast, et olen karvade suhtes allergiline. 

10. Mida tahaksid muuta elus? Elus muuta? Ei oskagi öelda...ehk seda, et need haigused 
ilmast kaoks...Olen oma eluga rahul. 

11. Lemmikud: toit- 2 vaieldamatut lemmikut- koorene pasta ja sushi; loom- kiilakas 
kass; film- ma ei ole suur filmi vaataja, aga seebikad mulle meeldivad; raamat- 
raamatute lugeja ma ka eriti ei ole; auto- suured autod, maasturid (mark ei ole 
oluline); saade- „90 päeva abiellumiseni“; värv- roosa; spordiala- kõndimine; 
mänguasi- telefonimäng; kuu- kõik soojad kuud; aastaaeg- suvi. 

12.  Millised on hobid? Kõndimine, käsitöö- karpide tegemine, liblikakujuliste prosside 
valmistamine. Heegeldada ja kududa ma ei oska. Kõige suurem hobi on 
mootorrattaga sõitmine igal pool Eestis. Reisida meeldib ka. 

13. Milline on unistus? Kõige suurem unistus, millest unistan juba viis aastat, on saada 
majaomanikuks.  



14. Kuidas said endale nime? See on nüüd veidi pikem lugu- meie ema pani isa järgi 
esimesele lapsele nime. Isa oli Aivo ja siis tuli esimene laps , kes sai nimeks Taivo. 
Järgmistel nimedel hakkasid korduma 3 esimest tähte ning kõik viietähelised- Taivi, 
Taive, Taisi, Taimo ja Tairi. Selline pere traditsioon oli meil ja võin öelda, et ka mina 
tegin oma peres sama enda lastega- isa on Rein ja lapsed on Reino ja Reimo. 

15. Saavutused? Olla kahe poisi ema. See on minu elu kõige suurem saavutus. 

16. Mida teeksid miljoniga? Nii suurtest summadest ma ei oska unistadagi. Aga kui, siis 
ma ei ostaks endale V- Maarjasse maja vaid laseks selle lausa ehitada, kus oleks kõik 
olemas ja ilmselt ühe uue uhke mootorratta ostaksin ka.  

17. Mida muudaksid enda juures? Tegelikult on nii, et endaga peab rahul olema, siis 
oled ka õnnelik. Võin öelda, et ma olen nii enda kui oma eluga rahul. 

18. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused?  Usaldus, ausus ja lahkus. Sellisel 
juhul on ka sul palju sõpru. 

19. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 1. Maja 2. Pere heaolu 3. Mõtleks pikalt, mida 
soovida…  

20. Viimane meeldejääv kultuurisündmu? Kasepää suvelõpupidu. 

21. Milline on elu suurim õppetund? Emaks olemine. 

22. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Tegelikult mulle 
meeldib Eesti väga ja siin on head tingimused laste kasvatmaiseks, aga kui on 
võimalik ära minna ja millegi pärast muretsema ei peaks, siis koliks kusagile soojale 
maale. Mulle tõesti meeldib, kui õues on +30 kraadi. 

23. Kas sa maagiasse usud? Ikka. Usun kristallide võimetesse. 

24. Üks soov kooliperele. Et kõik oleksid jätkuvalt särasilmsed ja rõõmsad, nii lapsed kui 
kolleegid.  

 

 


