
Intervjuu õpetaja Virge Vilibergiga. 

 

1. Miks sa töötad koolis ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat? Koolis 
töötan ma sellepärast, et juba väiksena me mängisime kodu ja kooli 
mängu ning juba siis meeldis mulle õpetaja olla. Aga veel ka sellepärast, 
et tahan õpilasi mõtlema panna, et ma ei ütle neile kõike ette, vaid nad 
peavad ise oma peaga mõtlema ja oma vastuseid põhjendama.  

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Olen 40 aastat töötanud ainult 
Porkuni Koolis. Kui ma 1981. aastal Porkunisse tulin, olin esialgu kasvataja, 
seejärel 2 aastat vanemkasvataja. Siis aga sündis meile esimene laps, jäin 
lapsehoolduspuhkusele ning kui tagasi tulin, sain matemaatika õpetajaks. 
Aga selleks pidin minema õppima Tallinna Ped. Instituuti. 

3. Millises koolis oled õppinud? Kõigepealt õppisin Tootsi 8- kl. Koolis 
Pärnumaal. Edasi läksin Vändra Keskkooli, kus õppisin 3 aastat. Pärast 
keskkooli pidingi minema tööle, sest vanemate majanduslik olukord ei 
võimaldanud mul kodust kaugemal elada ja edasi õppida. Kui juba ise 
tööle läksin, sain ka õppima minna… Seda siis õpetajaks Tallinnasse 
Eduard Vilde nim. Tallinna Pedagoogilisse Instituuti. 

4. Kelleks soovisid noorena saada? Soovisingi õpetajaks saada. 

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündisin Pärnumaal Tootsi alevis, kus 
toodeti turvast. Isa, ema rajasid sinna oma kodu ja mina sündisingi 
kolmanda lapsena Tootsi alevikus. Seal käisin lasteaias ja põhikoolis. 
Keskkooli ajal elasin Vändra kooli internaadis ehk õpilaskodus. Pärast 
koolide lõpetamist kolisin Porkunisse ja olengi siia jäänud.  

6. Kui suur on pere? Minu peres on abikaasa Uno- Johannes ja kolm last. 
Kõige vanem on poeg Koit, tütred Tuuli ja Teele. Kõigil lastel on ka 
elukaaslased ning Koidu peres on poeg Ruben. Kaks päeva tagasi sündis 
vanemale tütrele tütar Saara. Peres on alati ka loomad olnud, praegu koer 
Emma ja kass Villem, kuldkalakesed Aadu ja Peedu ning põhjakalkesed. 

7. Kuidas said endale nime? Vanemate jutu järgi nii, et tööd oli vanal ajal 
palju ja emal-isal oli abilisi vaja ning isa ütles, et sellest tuleb üks virk 
tüdruk ja pandi nimeks Virge. 

8. Mida tahaksid muuta elus? Muuta ei ole vaja...tuleb võtta, mida elu 
annab ja leida sellest alati positiivne . 

9. Lemmikud: toit- ahjukartulid ja marineeritud räimed, loom- kass ja koer, 
film- eesti  klassika filmid, auto- töökorras ja automaatkäigukastiga, 



saade- mälumängusaated, värv- roheline, sellel on väga palju erinevaid 
toone, spordiala- kooli ajal meeldis korvpall, kus olin põhivõistkonna 
kaitsemängija, nüüd meeldib vesivõimlemine, kõndimine, rattasõit, 
mänguasi- vanema õe nukud ja isa tehtud puust autod, õppeaine- 
matemaatika, kuu-aprilli lõpp ja mai, aastaaeg- kevad. 

10. Millised on hobid? Vanasti meeldis palju kududa, heegeldada, aga 
kudumise ja käsitööga on tänapäeval nii, et neid ei vajata. Kõike on nii 
palju saada ning lihtsam, kiirem ja odavam on osta, kuid oma lastelastele 
ma heegeldasin teki ja kudusin põrandavaiba. 

11. Milline on unistus? Mul ei ole suuri unistusi. Kõik väikesed unistused tuleb 
samm-sammult täita ja siis kokku ongi üks suur unistus. Olen saanud  oma 
eluga hakkama, sain töökoha, abikaasa, lapsed. Kõige tähtsamad on 
perega seotud unistused ja et lapsed oleksid terved. 

Aga üks materiaalne unistus oli küll, et kui me lapsed olid väikesed ja  
käisime vanaemal külas, siis pidi bussidega läbi mitme küla ja 
ümberistumistega sõitma. Autot ei olnud siis ja siit unistus, et ükskord 
peab meie perel oma auto olema. See on täitunud. 

12. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Usaldus, ausus, 
heatahtlikkus, siirus. 

13. Millised on parimad saavutused? Olen saanud tööd ja leiba ning oma 
pere. Võibolla ka see, et kuna minu vanemad olid kurdid (isa jäi 3-
aastasena kurdiks ja on õppinud Porkuni Koolis, ema aga jäi kurdiks sõja 
ajal), siis meie oleme kõik kuuljad lapsed, koduseks keeleks oli kõnekeel 
ja kõik õed-vennad on oma elud hästi korraldanud.  

Üheks saavutuseks pean ka seda, et tegin autojuhiload ja mul on nüüd 
oma auto. 

14. Mida teeksid miljoniga? Tagantjärgi ei ole sellega  midagi teha. Kui oleks 
võimalik olnud, siis oleks abistanud oma vanemaid. Muidugi aitaks lapsi, 
käiks reisil, mida pole palju saanud teha ja endale ostaks valmis maja 
ilusasse looduskaunisse kohta veesilma äärde. 

15. Mida muudaksid enda juures? Olen selline nagu olen. Ei muudaks midagi. 

16. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 1. Tervist, rahumeelsust, leplikkust. 
2. Et inimesed oleksid terved. 3. Et maailmas poleks sõdu ja õnnetuid lapsi 
ning kõigil oleks oma kodu, kus elada. 

17. Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Teatris meeldib käia. 



18. Milline on elu suurim õppetund? Kui oled väsinud, siis ära autorooli istu. 
Arvan, et see, mis minuga ükskord juhtus, oli väsimusest. Nimelt läks vist 
silm kinni ja mingi ”seitsmes meel” äratas mu üles, kui avastasin, et olin 
märkamatult teepervele sõitnud…õnneks olin üksinda autos ja ei 
juhtunud ka midagi 

Üldiselt ei ole ma elult nahutada saanud ja ma pole ka suuri eesmärke 
püstitatud. Kõik tuleb omal ajal ja võtta nii, nagu elu annab. 

19. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Ma ei 
läheks kuskile, sest ma pole eriti ekskursioonidelgi käinud ja ei teagi 
midagi muud tahta, aga Eestimaa on meie kodu ja siia ma jään. 

20. Kas sa maagiasse usud? On olemas ilmselt mingid jõud. Posimist ja 
ennustamist ei usu, aga saatusesse küll. 

21. Üks soov kooliperele: Meie kool on õnneks sel aastal lahti olnud ja oleme 
saanud olla üks suur pere ning üsna terved ka. 

Olen mõelnud ja tahtnud läbi viia sellist üritust, kus oleksid lapsed hoopis 
teiste töötajatega koos, mitte oma õpetaja ja kasvatajaga. Soovin, et 
ülekoolilisi segunemisi oleks rohkem ja lõimumist kogu kooli vahel.  

Ja et rõõmu ja särtsu ja mürtsu oleks ka! 😊 
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