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Kõne õpetajate päeval, 3. oktoobril 2014 
Jens Vendel 
 
Lugupeetud õpetajad, lasteaiaõpetajad, kultuuritöötajad, head saalisviibijad. 
 
Tere tulemast traditsioonilisele haridus- ja kultuuritöötajate vastuvõtule, mida – nagu ikka – tähistame 
õpetajate päeva eel. Annan edasi ka Rae vallavanema Mart Võrklaeva tervitused ja õnnitlused Teile 
õpetajate päeva puhul. 
 
Rae valla hariduselu on  viimastel aastatel pidevas muutuses. Eilsed tegemised on juba möödanik, 
keskenduda tuleb juba tänastele ja homsetele tegemistele. Meile kõigile on teada lasteaiakohtade 
puudus ja täna seisame silmitsi juba koolikohtade puudusega. Õnneks on vald siinkohal panustanud 
uute kohtade loomisele. Olen tänulik Teile kõigile, kes te olete toime tulnud sellel keerulisel 

ajajärgul ja muu hulgas kannate lisakoormat ka näiteks uute majade ehitustööde tõttu.  
 
Tuleb öelda siiski seda, et koolimaja võib valmis ehitada ühe aastaga, kuid sisu ja näo annab sellele 
aastatega ja seda teevad seal majas töötavad inimesed.  Kooli tegevusele paneb aluse õppekava, mis 
tuleks läbi mõelda juba enne uue kooli ehitama asumist. Rae vallas on paika pandud plaan ehitada uus 
koolimaja Peetri-Järveküla piirkonda aastaks 2016. Kutsun Teid üles kaasa mõtlema ja esitama oma 
ettepanekuid, milline sisu ja nägu anda uuele koolile.  
 
Samas vahel tundub, et kool on võtnud tänases ühiskonnas vahel liigagi suure rolli ja vastutuse. Tihti 
soovitakse, et õpetaja edendaks ka klassivälist tegevust. Ma ei ole sellega päris nõus – minu arvates 
peaksid haridusasutused jääma oma põhitegevuste juurde ja kavatsen ka ise seda lapsevanematele ja 
kogukonnale selgitada. Liigseid ülesandeid enda kanda võttes ei pruugita nendega toime tulla ja 
tulemus võib olla hoopis negatiivne. Samuti kannatab lisatööde all eelkõige õpetaja, kes peab kandma 
ülekoormust. 
 
Ka lasteaias on lapsevanemate ootused aina kasvanud. Soovimata alahinnata alushariduse panust lapse 
arengusse, ei saa õppetegevust lasteaias siiski üle tähtsustada. Nooremate kui 6-aastaste puhul ei saa 
lasteaias käimise pea-eesmärgiks seada ettevalmistust kooli minekuks, vaid põhirõhk on siiski mängul 
ja sellel, et laps saaks turvaliselt viibida koos enda eakaaslastega. On ekslik arvata, et juba 3-5 aastase 
lapse õppetegevus lasteaias mängib lapse tulevases edukuses suurt rolli. Sellise põhjendamatu ootuse 
panek on liialt koormav nii lapsele endale kui ka lasteaia õpetajatele. Lasteaia õpetaja tööd tuleb 
väärtustada ja hinnata juba siis, kui laps on lasteaias hästi hoitud, ja vanem võib rahuliku südamega ja 
ilma muretsemata lapse lasteaeda saata. 
 
Täna tahame tunnustada teid, head õpetajad! Mõne hetke pärast anname üle Rae vallavalitsuse 

tänukirjad ja aasta õpetaja auhinnad. 
 
Mida soovida edaspidiseks? Kindlasti me soovime, et meie vallas kasvaksid ettevõtlikud noored, kes 
on ka tulevikus edukad. Kuidas seda saavutada? Üheks võimaluseks on see, et õpetajad suunaksid 
õpilasi loovalt mõtlema, ise oma tegevusi kavandama ja ka vastutama. Alustada võib väikestest 
asjadest, näiteks, kas koolis peab olema koolikell? – Selle puudumisel õpiks õpilane ehk rohkem ise 
kella tundmist. Teine näide – kas oleme kindlad e-kooli päeviku pidamise vajalikkuses vanemas 
koolieas? Eestis on juhtivaid koole, kus seda gümnaasiumiastmes ei kasutata. E-koolile tuginemine 
võtab osa vastutusest oma tegevuste eest lapse õlult ja jätab jätkuva vastutuse vanemate kanda, ning 
seda ka eas, kui laps või noor peaks juba iseseisvuma. Samas on selge, et ühiskondlikult pigem 
pooldatakse IT-valdkonna arendamist ja sh on surve ka e-kooli jätkuvaks kasutamiseks. 
 
Siiski saame ka ise astuda samme noorte ettevõtlikkuse arendamiseks. Märtsis toimus esimene Rae 
valla ettevõtlikkuse konverents Rae valla õpetajatele. Kuna tagasiside oli väga positiivne, jätkame 
kindlasti seda traditsiooni ka edaspidi. Kutsun Teidki järgmisele konverentsile, mis toimub sellel 
aastal Vaida Põhikoolis. 
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Me kõik õpime kogu aeg, ja seda mitte ainult koolis, vaid igas kohas ja igas situatsioonis, kogudes, 
kogedes ja kogemata.  
 
Üheks oluliseks osaks hariduse omandamisel on kindlasti ajast aega olnud raamatukogud. Meie valla 
4 raamatukogu on kujunenud loomulikuks õpikeskkonna osaks, mis toetab nii lapsi hariduse 
omandamisel kui täiskasvanuid elukestvas õppes. Lisaks kannavad meie raamatukogud hindamatut 
rolli kogukonna elu arendajatena ja ajaloo säilitajatena. Julgustan teid samamoodi edasi tegutsema. 
Uskuge, inimesed ootavad seda ja nad on teile tänulikud. 
 
Ka hästi toimiv huviharidus annab palju juurde elukeskkonna kvaliteedile. Hea meel on tõdeda, et 
huviharidus on üha enam ka vallavalitsuse fookusesse tõusnud ja vald tahab ka siin omapoolset panust 
anda.  
 
Üheks olulisemaks osaks kogu Eesti huvihariduses on kindlasti osalemine laulu- ja tantsupeol. Nii 
ka Rae valla paljudes huvialaringides ja -rühmades. Võib ainult ette kujutada peoeelset tööd ja ka 
ärevust, mis valdas osalejaid proovides ja ülevaatustel. Kas osutume valituks? Kas pääseme peole? … 
Ja peol osales meid palju. Uhke oli kõndida rongkäigus, seljataga mürtsumas puhkpilliorkester ning 
teades, et su seljataga on pea 400 lauljat, tantsijat ja pillimeest. Seekordne pidu puudutas meid eriliselt, 
sest liikus ju laulupeotuli ka läbi meie valla. Viies kohas toimusid esinemised, spontaansed 
ühislaulmised, inimestel oli võimalik laulupeotuld oma silmaga näha ja käest-kätte üle anda. Kui ma 
küsisin, kui palju on neid inimesi, kes olid seotud peo ettevalmistamise ja läbiviimisega, siis sain 
vastuseks, et seda arvu ei ole võimalik kokku lugeda.  
 
Avaldan siinkohal siirast tänu ja imetlust Teile kõigile, sest ilmselt on  kõik saalisviibijad otseselt 
või kaudselt aidanud kaasa peo õnnestumisele. Siin laual on väiksed meened, mis on tehtud, mõeldes 
Teile. Karbil on Jüri kihelkonna seelikumuster ning endisaegne foto  meie oma vallast. Peatselt 
anname need Teile üle, head laulu- ja tantsupeo rühmade juhendajad. 
 
Lõpetuseks, tahan rõhutada, et kooli edu on kogukonna edu, kogukonna edu on kooli edu! Saatku 
see mõte Teid  Teie tegemistes ning andku jõudu edaspidiseks. 
 
Soovin Teile kõigile head õpetajate päeva! 
 


