
Intervjuu kasvataja Tiiu Priimägiga 

 

1. Miks sa töötad koolis? Lapsed on toredad ja vahetud, sellepärast töötangi 
koolis.  

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Olen töötanud väga paljudes 
kohtades- poes müüjana, Helsingi haiglas hooldusõna, laborandina ja 
lasteaias kasvatajana. 

3. Millises koolis oled õppinud? Venevere Algkoolis (1964-1968), Muuga 8- 
klassilises Koolis (1968-1972) ja Rakvere Pedagoogika Koolis (1972-1975). 

4. Kelleks soovisid noorena saada? Lasteaia kasvatajaks. 

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Olen sündinud praeguse nimetuse järgi 
Lääne- Virumaal (varem oli Rakvere rajoon) Veneveres. Olen elanud 
Tartumaal Koosal ning Soomes Sippos ja Helsingis. Praegu elan Tamsalus. 

6. Kui suur on pere? Minu pere on 5- liikmeline: abikaasa, kaks poega Orvet ja 
Janar ning tütar Heret. Nüüd on veel üks minia, üks väimees ja neli 
lapselast. Lisaks on veel koer Dolli. 

7. Mida tahaksid muuta elus? Et kõik inimesed suhtuksid kõigisse hästi. 

8. Lemmikud: toit- ahjutoidud, loom- koer, film- O. Lutsu teoste põhjal 
valminud filmid, raamat- elulooraamatud, auto- Toyota, saade- „Aktuaalne 
Kaamera“, värv- ei ole lemmikvärvi, need vahetuvad aja jooksul, spordiala- 
kõndimine, mänguasi- selline nukk, mida teie olete näinud 
Nukumuuseumis ja tema nimi oli Kai, õppeaine- keemia ja matemaatika, 
kuu- mai, kui õunapuud õitsevad, aastaaeg- kevad. 

9.  Millised on hobid? Natuke teen käsitööd (heegeldamine ja teksadest 
taaskasutus), loen ja suur hobi on aiandus. 

10. Milline on unistus? Et minu aed saaks ükskord väga korda. 

11. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? See, et oskad teist 
kuulata, saladust hoida. Suhtuda kõigisse hästi. 

12. Kuidas said endale nime? Oma vanavanaemalt. 

13. Millised on parimad saavutused? Et olen suutnud selgeks õppida väga 
palju ameteid elus.  

14. Mida teeksid miljoniga? Poole annaksin heategevuseks ja ülejäänud 
jagaksin lastega. 



15. Mida muudaksid enda juures? Seda, et ma vahel vihastan väga kiiresti. 

16. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 

1. Et minul, mu perel ja lähedastel oleks hea tervis.  

2. Et lapselapsed tahaksid hästi õppida.  

3. Üks salasoov, mis on seotud mu vanema pojaga. 

17. Viimane meeldejääv kultuurisündmus?  Sellest on nii palju aega möödas. 
Vahest siis ehk meie kooli jõulupidu. 

18. Milline on elu suurim õppetund? Kui oma ema ja isa kaotasin, siis mõtlesin, 
et oleks pidanud nendega nende elu ajal rohkem rääkima ja uurima oma 
sugupuud. 

19. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Kuna olen 
selle ära proovinud, siis ma enam ei läheks kusagile, sest minu jaoks on 
Eesti kõige parem. 

20. Kas sa maagiasse usud?  Sellisesse maagiasse usun, et me oma mõttejõuga 
võime elus palju muuta. Öeldakse, et kui iga inimene mõtleks päevas ühe 
minuti selle peale, et sõda ei tuleks, siis seda ei tulegi. 

21. Üks soov kooliperele. Oleme siin koolis ikka rõõmsad ja ärme kiusa kedagi 
ja püüame käituda kõigiga sõbralikult. 
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