
    Intervjuu kasvataja Liivi Aasaga 

 

1. Miks sa töötad koolis ja mis on kasvataja ameti juures meeldivat? Sattusin siia kooli 
tööle täitsa juhuslikult, mul ei olnud kavatsust õppida kasvatajaks, aga kui ma hakkasin 
seda tööd tegema, siis mulle meeldis ja minu vanemad töötasid enne kurtide laste ehk 
erivajadustega lastega. Siis ma õppisin ja vaatasin nende pealt, kuidas nad nende lastega 
tegelesid ja olid mulle suureks eeskujuks. 

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Põhiliselt olengi töötanud Porkuni koolis, aga 
vahepeal, kui ma läksin õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, siis töötasin 2 aastat 
Mustamäel ühes tavalises lasteaias, et õppida tundma tavalastega seda tööd. 

3. Millises koolis oled õppinud? Olen õppinud Porkuni 8- klassilise Koolis, mis on seal mäe 
peal, kus hobused on. Siis Tamsalu Keskkoolis alates 5. klassist ja sealt läksin peale 
keskkooli Tartu Ülikooli arstiteaduskonda  apteekriks õppima, aga see karjäär oli mul väga 
lühike, ainult 1 aasta. Ma ei saanud seal hakkama, kukkusin füüsika eksamil läbi, see oli 
minu jaoks väga raske. Siis sattusingi Porkuni Kooli ja läksin õppima koolieelset 
psühholoogiat ja pedagoogikat Tallinna Pedagoogilisse  Instituuti kaugõppesse, mille 
lõpetasin 1980. aastal.  

4. Kelleks soovisid noorena saada? Noorena meeldis aiatöö. Mu isa oli aednik ja ma aitasin 
koolivaheaegadel aias tööd teha ja ega ma ei teadnudki päris täpselt, mida ma tahan. 
Hakkasin keskkooli lõpus mõtlema, et olen selline rahulik ja täpne ning võib olla mulle 
sobib apteekri töö, aga see ei läinud nii.  

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündinud olen Kohtla- Järve haiglas. Elanud olengi 
koguaeg Porkunis, vist kaheksas erinevas kohas. Tallinnas olen ka elanud õppimise ja 
töötamise ajal.  

6. Kui suur on pere? 4- liikmeline- lisaks minule abikaasa ja tütar ning poeg. 

7. Kuidas said endale nime? Kui mu ema oli haiglas mind sünnitamas, siis ühel naisel käis 
külas tütar, kelle nimi oli Liivi ja minu emale hakkas see nimi meeldima. Aga isa oleks 
tahtnud mulle Reet nimeks panna. 

8. Mida tahaksid muuta elus? Ma ei soovigi midagi muuta, kõik on päris hästi läinud. 

9. Lemmikud: toit- ei olegi lemmikut, raamat- neid on palju, aga kunagi mulle meeldis 
„Minu pere ja muud loomad“, spordiala- sport on mulle küll kauge, aga meeldib lihtne 
liikumine ja kõndimine, aastaaeg- kevad. 

10.  Millised on hobid? Lugemine, aiandus, käsitöö, viimastel aastatel keraamika. 

11.  Milline on unistus? Unistus on see, et kõik minu lähedased oleksid terved ja minu 
õpilastel läheks hästi.  

12.  Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Hoolimine, ausus ja kohusetunne.  

13.  Millised on parimad saavutused? Et olen teinud seda tööd, mis mulle meeldib ja  minu 
endised õpilased on oma elus edasi jõudnud ja nendest on kasvanud tublid inimesed. Ka 
minu enda isiklikud lapsed on väga tublid. 



14.  Mida teeksid miljoniga? Selline provotseeriv küsimus 😊 Võibolla teeksin lennureise ja 
annaksin osa heategevuseks ning aitaksin oma lapsi. 

15.  Mida muudaksid enda juures? Võiksin olla võibolla julgem ja et mõnikord ma kahtlen 
liialt, võiksin olla enesekindlam.  

16.  Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Viimane oli kooli üritus mustkunstnikuga. 

17.  Milline on elu suurim õppetund? Minu moto on see, et ära tee teistele seda, mida sa ei 
taha, et sinule tehakse. 

18.  Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Ei, ma ei läheks kuskile, 
olen Eestimaa patrioot, aga reisil mõnes soojas riigis, kus on huvitav troopiline loodus, 
käiksin küll. 

19.  Kas sa maagiasse usud? Mingil määral usun. Vahel on tunne, et just praegu mõtled 
kellegi peale ja kohe annabki see inimene endast märku. 

20.  Üks soov kooliperele. Et ikka Porkuni Koolil hästi läheks, kool kestaks ja areneks. Et 
kõikidel oleks tore nagu see siiani on olnud. 
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