
Intervjuu logopeed Age Mägiga 

 

1. Miks sa töötad koolis ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat? Mulle meeldib 
töötada koos lastega. Lapsed on mõnusad, nendega on alati tore koos olla!  

2. Aga millised lapsed, kas väikesed või suured? Kui nüüd päris aus olla, siis 
põnevamad on väikesed lapsed. Suured ei ole enam nii avatud ja siirad kui 
pisikesed. 

3.  Kas sa oled mõnes teises kohas ka töötanud? Ei ole. Esimene töökoht oligi 
Porkuni Kool. Kui ma siia tulin, oli kooli nimeks Porkuni Eriinternaatkool, siis sai 
sellest Porkuni Kurtide Kool ja nüüd on siis Porkuni Kool - 3 erinevat nimetust, 
aga töökoht ikka sama. 

4. Millistes ametites oled tööd teinud? Porkunisse tulles olin esimesed 10 aastat 
vanema kooliastme (10.-12. kl) eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Logopeediks 
sain siis, kui kurdid Porkunist ära läksid. 

5. Millises koolis oled õppinud? Olen õppinud kolmes koolis: Viljandi III 8kl Kool, 
siis Viljandi I KK ja siis õppisin 5 aastat praeguses Tartu Ülikoolis. Õppisin  ajaloo 
teaduskonna defektoloogia osakonnas surdopedagoogiks - palju keerulisi sõnu - 
lihtsalt öeldes õppisin ma seda, kuidas õpetada kurte lapsi. 

6. Kelleks soovisid noorena saada? Väiksena tahtsin saada loomaarstiks. Seda 
niikaua, kuni nägin, kui suured need lehmad tegelikult olid....Päris kaua mõtlesin 
ka seda, et tahaks saada arheoloogiks. Valisin tükk aega, kas arheoloogia või töö 
lastega... 

7. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündisin Viljandis, õppisin Tartus, kui ülikooli 
lõpetasin, tuli sundsuunamine Porkunisse. Ma ei saanud ise töökohta valida, vaid 
PIDIN tulema Porkunisse ja siin töötama vähemalt 3 aastat. Nii ma siis Porkunisse 
tulingi. Linnast maale … ei olnud ma varem puid lõhkunud ega ahju kütnud, poest 
kartuleid ja piima ostma minnes sain teada, et kartuleid poes ei müüdagi, sest 
kõik kasvatavad neid ise, piim oli otsas, seda tuli tuua  laudast … Mõtlesin, et olen 
siin kolm aastat ja mitte päevagi rohkem … aga nagu näha, elan ikka veel 
Porkunis! 

8. Kui suur on pere? Peres on minu mees Ants, meie kaks last ning ka Antsu tütar 
esimesest abielust ja tema poeg. Mul enda õdesid-vendi ei ole, küll aga on mul 
ema ja isa, kes elavad siiani Viljandis ja tegelikult kuuluvad minu peresse ka 3 
kassi - kõik 3 on meid ise üles leidnud ja lihtsalt uksest sisse marssinud, muidugi 
erinevatel aegadel. Kirju kass on meie juures olnud juba 17/18 a, punane kass  13 



aastat ja 2 aastat tagasi tuli must kass. Lisaks on meil kodus akvaarium ja Antsul 
on mesilased- eks nemadki kuuluvad meie pere juurde!  

9. Mida tahaksid muuta elus? Enda elus ei muudaks midagi. See on minu enda elu, 
las olla nii nagu see on. 

10. Lemmikud: toit- mulle meeldib süüa ning ma söön heameelega peaaegu kõike 

     , kui just peab valima, siis …  kala; 

          loom- vanasti eelistasin koera, nüüd olen vist rohkem kassiinimene; 

          film- „Bohemian Rhapsody“, seda vaataks/kuulaks ikka ja jälle; 

            raamat- ühte lemmikut ei ole, loen palju ja mõnuga; 

saade- vaatan AK-d, vaatan „Selgeltnägijate tuleproovi“ (eriti meeldivad mulle 
vene saated) ja „Laula mu laulu“ saadet ei jätnud ma ka kunagi vaatamata; 

spordiala- ma olen suur tugitoolisportlane, mulle kohe meeldib võistlusi vaadata! 
Vaatan kõike: laskesuusatamine, suusatamine, jalgpall,  kõik MMid ja OMid, 
kergejõustik… - vahet pole! 

õppeaine- kunstiajalugu; 

aastaaeg- kevad 

värv- vot sellega on üks imelik asi- kord meeldib 1, siis teine ja siis hoopis kolmas. 
Praegusel hetkel on selleks värviks meresinine. 

11. Millised on hobid? Ei koo, ei keeda, ei küpseta, ei mütta aias. Tundub, et minu 

hobi on mitte midagi teha!!!       Mulle meeldib teatris ja näitustel käia, reisida... 
häid positiivseid emotsioone koguda. 

12. Milline on unistus? Unistus! Ohohoo...mul on suured unistused…. tahan kõndida 
Suurel Hiina müüril ja näha terrakotasõdalasi; tahan käia Louvre`is ja näha „Mona 
Lisa“ maali;  tahan käia  Angkor Wati templis… Tegelikult on nii palju kohti, mida 
tahaksin näha! 

13. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Sõbralik, aus, usaldusväärne. 
Mulle meeldivad inimesed, kellele võib kindel olla. 

14. Mida sa inimese juures ei salli? Mulle ei meeldi, kui tehakse meelega haiget. 

15. Kuidas said endale nime? Minu ema ja isa olid täiesti kindlad, et sünnib Rein, 
kuni selgus, et Reinu ei tulnudki. Siis tuli leida uus nimi- miks selline, ei tea!  

16. Millised on parimad saavutused? Võibolla on parim saavutus see, et olen see, 
kes ma olen. Omaette puhtfüüsiline saavutus oli speleomatk. See oli koopamatk 
Ukrainas. Arvasin, et jalutan koopas ja vaatan stalagmiite- stalaktiite, imetlen 



kõrgeid võlvkaari, aga kohale jõudes selgus, et koopamatku tehakse selleks, et 
näidata inimestele koopa ohtusid ja raskusi!  

17. Mida teeksid miljoniga? Ostaksin lastele korterid, et nad ei peaks üürikorteris 
elama…teeksin oma kodu korda ja siis hakkaksin enda unistusi täide viima! 

18. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Sooviksin, et minu pere ja sõbrad oleksid 
terved ja et maailmast oleksid kadunud kõik rasked haigused, mitte ainult 
koroona, vaid ka vähk…et maailmas oleks rahu …ja võibolla seda, et meie 
planeedilt kaoks kõik see, mida meie, inimesed, oleme talle halba teinud: et 
mered, ookeanid oleks prügist puhtad, et vihmametsad kasvaksid… vot midagi 
sellist….ja muidugi ei ütleks ära ka puuduolevast miljonist! 

19. Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Kõige viimane koht, kus ma üldse käisin, 
oli Made Balbati digigraafika näitus. See oli tõesti ilus - klassikaliste 
muinasjuttude illustratsioonid. Aga päris viimane positiivne emotsioon tuli 
tegelikult telekast - iluuisutamise MM. 

20. Milline on elu suurim õppetund? Elu ise kõigi oma murede ja rõõmudega 

21. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Kevadel ja 
suvekuudel ei läheks ma Eestist kindlasti mitte kuhugi. Hilissügis on minu jaoks 
raske aastaeg ja siis ma läheksin sinna, kus on valgus, soojus ja päike.  

22. Kas sa maagiasse usud? Jah, usun. Usun, et meil kõigil on hing, et meid on kindla 
eesmärgi pärast siia maailma saadetud. Usun selgeltnägemisse ja nõidade 
olemasolusse, usun inglitesse. 

23. Üks soov kooliperele. Ma soovin, et meie kool oleks selline koht, kuhu kõik 
tulevad rõõmuga ja kus meil kõigil on hea olla! 
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