
Intervjuu õpetaja Hinna Haavistuga 

 

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

Kuna minu eelmine töö sai otsa, siis otsustasin küsida tööd Porkuni Koolist. Teadsin, 

et on vaja tulla vestlema Tiiu Lauriga. Tiiu mind kooli tööle võttiski. Alustasin 1997. 

aasta 1. oktoobril, õpetasin lastele õmblemist. 1998. aastal võeti Porkuni Kooli 

pimekurdid lapsed ja tänu sellele on see kool püsima jäänudki. Mind pandi 

pimekurtide osakonda hoidjaks. 2005. aastal tuli kooli uus direktor Tiit Leemets ja 

tema soovitas mul minna ülikooli. Alates 2006. aastast töötan õpetajana. Lapsed on 

kõik toredad ja töökaaslased meeldivalt sõbralikud. 

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametis? 

Esimene töökoht oli Tapa moeateljee. Töötasin seal meesterätsep – juurdelõikajana. 

Õmblesin meestele ülikondi. 1987. aastal kolisime perega Porkunisse elama ja 10 

aastat õmblesin kodus Rakvere Metsamajandi töötajatele vormiülikondi. 

3. Millises koolis oled õppinud? Alustasin Vasta põhikoolis, kus lõpetasin 8. klassi 1970. 

a. 1970 – 1973 õppisin Vilhelmine Klementi nimelises kutsekoolis Tallinnas Viruväljak 

2. 1973 – 1976 õppisin Tapa Õhtukoolis, kus omandasin keskhariduse. 2006 – 2009 

õppisin Tallinna Ülikoolis. 

4. Kelleks soovisid noorena saada? Soovisin saada meesterätsepaks. 

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Olen sündinud Kiviõlis, elanud Lüganusel. Kui olin 

kolmene, kolis minu pere Viru – Nigula kolhoosi elama. Meid oli peres seitse last. 

Mina olin eelviimane. 

6. Kui suur on su pere praegu? Minu peres on abikaasa, poeg ja tütar ning viis lapselast. 

7. Kuidas said omale nime? Ei tea ja ei ole enam kellegi käest küsida ka. 

8. Mida tahaksid muuta elus? Praegu ei muudaks enam midagi. Kõik on hästi. 

9. Lemmikud: toit – ei olegi, loom – koer, film – „Liivakarjääride kindralid“, raamat – 

hiljuti lugesin „Kaka ja kevad“ (kas ta nüüd lemmik on, aga naerda sai küll palju), auto 

– ise autoga ei sõida, olen rahul sellega, millega abikaasa mind sõidab, see on vist 

Volvo, lemmiksaade- „Rakett 69“, sellepärast, et minu tütre poeg Kaspar Saakpakk 

osaleb saates ja ta on jõudnud juba finaali. Finaal toimub 1. septembril.  

10.  Millised on hobid? Hobisid ei olegi. Mulle meeldib „mitte midagi“ teha  

(selle ma spikerdasin Age pealt, järelikult nii võib öelda). 

11.  Milline on unistus? Kas ta nüüd just unistus on, aga ma soovin, et kõik inimesed 

oleksid terved ja saaksid elada sellist elu nagu nad ise tahavad. 

12. Millised on sinu meelest inimese parimad omadused? Sõbralikkus, ausus, 

usaldusväärsus, kannatlikkus. „Parem tõeline viha kui teeseldud sõprus“ – sellise 

lause tõmbasin ma ükskord infotunnis ringi liikunud korvikesest. Arvan, et see on 

väga õige lause. 

13. Millised on parimad saavutused? Olla õnnelikus abielus 45 aastat. 

14. Mida teeksid miljoniga? Jagaksin lastele ja lastelastele. Natuke jätaksin endale ka. 



15.  Mida muudaksid enda juures? Kõnnin mõned kilod vähemaks, et tulevikus oleks 

kergem astuda. Ega liikumine praegugi raske ei ole. Kõnnin iga päev tööle ja koju 3 

km. 

16.  Millised kolm soovi esitaksid kuldkalale? 1. Sooviksin endale maja mere äärde 2. 

Tervist ja õnnelikku elu kõigile 3. Tarkust ja mõistust nendele, kes meie riiki juhivad. 

17.  Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Vaatasin arvutist otseülekannet Eesti 

Meestelauluseltsi korraldatud poiste lauluvõistlusest. Oli väga põnev vaadata ja 

kuulata.  

31. augustil 2020 käisin Rakvere Vallimäel kuulamas Tõnis Mägi kontsertit „Valgus“. 

Sain kogemuse ja elamuse elu lõpuni- istuda mitu tundi kontserdil, kus sajab kaela 

paduvihma. Jalad olid vees, sest vihmasadu oli nii tugev, et kanalisatsioon ei jõudnud 

nii palju vett vastu võtta, mis taevast alla sadas. Poole kontserdi ajal ütles Tõnis Mägi 

rahvale, kes olid teda kuulama tulnud, et mina küll ei oleks sellise vihmaga viitsinud 

siin istuda, nagu teie kõik praegu mind kuulate ja ei ole ära läinud. Tänas kuulajaid. 

Isegi peale kontserdi lõppu kassast möödudes tänati rahvast, et me enne lõppu koju 

ei läinud. 

      18. Milline on elu suurim õppetund? Ei olegi olnud. 

      19. Kas ja millisesse riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Eestis on hea elada, ei lähe 

siit kuhugi.  

       20. Kas usud maagiasse?  Eriti ei usu, aga haavapuu halud panin küll voodi alla, sest olin   

raamatust lugenud, et need aitavad jalakrampide vastu. See toimib väga hästi.  

       21. Üks soov kooliperele. Tervist ja tarkust kõigile!  

 

 

Intervjueeris Kaarel Kalamets 

31. mai 2020 

 

 

 

 

 


