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Kõne õpetajate päeval 2015 
Jens Vendel 
 
Lugupeetud õpetajad ja haridusjuhid, head kultuuritöötajad, austatud saalisviibijad! 
 
Tervitan Teid Rae Vallavalitsuse nimel traditsioonilisel õpetajate päeva puhul korraldataval haridus- ja 
kultuuritöötajate vastuvõtul! 
 
Tervituskõne on hea võimalus vaadata tagasi, mis on aasta jooksul teoks saanud ja mis vajab veel edasist 
arengut. Oleme hästi hakkama saanud lasteaiakohtade puuduse kõrvaldamisega – avatud said Võsukese ja 
Aruheina lasteaiad. Hea meel on tõdeda, et meie alushariduses suudetakse tegelda iga lapsega vastavalt 
tema võimetele ja arengutasemele. Rae vald on ainulaadne selles osas, et Taaramäe lasteaias on olemas 
erirühmad kõne - ja pervasiivsete arenguhäiretega lastele. Väga oluline on pöörata tähelepanu lastele aina 
varasemas eas, ja märgata koheselt lapsi, kes vajavad tugispetsialistide abi.  
 
Lasteaiakohtade puuduse asemel seisame nüüd silmitsi koolikohtade puudusega. Ei saa pidada 
normaalseks, et Peetri koolis avati ettenähtud 3 paralleeli asemel 7 esimest klassi. Järveküla Kooli 
avamine on uus väljakutse – tuleb ehitada hoone, leida koolidirektor ja õpetajad, komplekteerida klassid, 
korraldada ümber koolivõrgustik ja bussitransport jne. Ei ole just palju omavalitsusi, kes suudaksid ja 
kellel oleks ka vajadus tänases Eestis uut kooli luua, kuid Rae vallas on viimase 10 aasta jooksul asutatud 
lausa kaks uut kooli – Peetri ja Järveküla ning ehitatud juurde Jüri koolile gümnaasiumiosa. Peale selle on 
renoveeritud Lagedi Kool ja peatselt alustatakse renoveerimistöödega Vaida koolis.  
 
Ma ei keskenduks pikemalt siiski juba tehtud tegemistele, vaid jätkaksin mõtisklustega selle üle, mida 
olen viimasel ajal laiemalt meie kultuuris kohanud.  
Tänasel pidupäeval tänan eelkõige kõiki õpetajaid, kes päevast päeva teevad rasket, kuid tänuväärset 
tööd. Väärite tõsist lugupidamist ja tunnustamist! Teie panust arvestades on lausa kahetsusväärne, 
kuivõrd nö „efektiivne“ on Eesti haridussüsteem, kui silmas pidada õpetajate töötasusid, võrreldes 
klasside ja rühmade täituvusega ja sellega kaasneva ülekoormusega. 
 
Samas on mul hea meel tõdeda, et õpetaja-temaatika läheb ühiskonnale aina enam korda. On oluline tuua 
õpetaja tööga kaasnevaid murekohti  avalikkuse ette. Õpetajate puudus, õpetajaskonna vananemine 
(keskmine õpetaja on 47-aastane), meesõpetajate vähesus (terves Eestis vaid 14%), õpetaja töö kõrvalt 
teisel kohal töötamise vajadus, koolivägivald ja koguni  koolitulistamine… Need on vaid mõned näited, 
mis on leidnud kajastamist Kinoteatri etenduses „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine“. Tabavalt ütleb 
näidendi autor Priit Kruus, et „Õpetaja      ei võrdu tema madal palk. Õpetaja-ametit võiks võrrelda 
kirurgi omaga - selleks õpitakse kaua ja see on tõeline tippspetsialisti amet.“  
 
Olen nõus, et õpetaja on kõige suuremas mõistes Andja suure algustähega. Head õpetajad, soovin et 

teis jätkuks kaua veel sisemist tungi olla teadmiste, kultuuri ja väärtuste edasikandjaks! 

 
Kui tänapäeva ühiskond on väga enesekeskne, karjääri tehakse egoistlikest ja materiaalsetest kaalutlustest 
lähtuvalt, siis õpetaja töö on seevastu välistest teguritest vähem sõltuv. On väga tänuväärne, et teete tööd 
südamega ja oma sisemisest südametunnistusest lähtuvalt. Siiski olen seisukohal, et õpetaja töö vääriks 
senisest enam tunnustamist ja seda ka materiaalses mõttes. Kuidas seda saavutada?  
 
Iga õpetaja peaks endalt küsima, miks ta teeb just seda tööd. Kui paljud enese sisse vaadates saavad siiralt 
vastata, et põhjuseks ongi kutsumus anda edasi teadmisi? Julgen arvata, et nii mõnelgi juhul hoiab 
õpetajaametis kinni miski muu. Kui aga õpetaja ametil puudub alternatiiv, kaotab selline õpetaja tööturul 
konkurentsivõime. Täna kehtib Eesti riigis õpetajate tasustamissüsteem, kus sisuliselt kõigile õpetajatele 
makstakse ühepalju, sõltuvalt koormusest. See toob kaasa olukorra, kus õpetajaid, kellel on tööturul 
laiemad valikuvõimalused, kas töötada õpetajana või teha muud karjääri, on kooli raske leida. Seega, 
õpetajate töötasude tõusu üheks võtmeks võiks olla, kui kõik õpetajad mõtleksid oma alternatiivsetele 
karjäärivõimalustele. Siis tekib ühiskondlik surve tõsta ka õpetajate palkasid. 
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Tahan Teid innustada, head õpetajad – et ka õpetajal on elus erinevate ametikohtade valikuvõimalus, olla 
hinnatud spetsialist ka teistes ametites peale pedagoogitöö. Ma loodan, et meie pedagoogide seas on 
piisavalt võimekaid isiksusi, kellel oleks ka ambitsiooni ja motivatsiooni pürgida juhiks, miks mitte ka 
koolidirektoriks.  
 
Nii riik, omavalitsus ja koolijuhid peaksid püüdma luua konkurentsivõimelised tingimused heade 
spetsialistide leidmiseks. Samuti arvan,  et peaksime ideaaliks seadma, et koolis on mees- ja naisõpetajaid 
võrdselt. See pole ehk niivõrd oluline ainealaste oskuste edasiandmiseks, kuid kindlasti mõjutab see 
märkimisväärselt sotsiaalset kultuuri ja maailmapilti laiemas mõttes.  
 
Ma ei taha eelnevaga öelda, et pühendumine õpetaja kutsele, hoolimata palganumbrist või muudest 
õpetajatööga kaasnevatest probleemidest oleks vale. Vastupidi, minu soov on, et õpetaja tööd senisest 
rohkem hinnataks ja seda lõppkokkuvõttes ka väärilise töötasuga. 
 
Tahan lõpetuseks rõhutada, et kool kui selline on riigi ja kogukonna kultuuri kandja. Selle üheks oluliseks 
osaks on ka raamatukogude hindamatu roll. Mul on hea meel, et vaatamata digiajastule on Rae valla 
raamatukogude roll pigem kasvanud.  
 
Samuti on rõõmustav, et aina rohkem lapsevanemaid tähtsustavad huvitegevuses osalemist.  Koolide ja 
lasteaedaderuumid kui ka spetsialistid annavad selleks laiemad võimalused.  Rae valla lastel on vägagi 
head võimalused aja sisukaks veetmiseks..  
 
Tänan Teid, tublid kultuuritöötajad, et olete teejuhiks ka klassivälistes tegevustes. Tänu Teile suudame 
hoida  rahvakultuuri ja traditsioone. 
 

Täna tunnustame Teid, head õpetajad ja kultuuritöötajad!  

 
Mõne hetke pärast anname üle Rae vallavalitsuse tänukirjad ja aasta õpetaja auhinna. 
 
Enne veel tahaksin välja tuua, et meie seas on ka kiitust pälvinud õpetajaid ja koolijuht , keda tunnustati 
eilsel maakondlikul vastuvõtul. Nimetan nad siinkohal: 
Aasta koolijuht  Harjumaal, vabariiklik nominent – Maria Tiro (JG) 
Aasta klassijuhataja Harjumaal– Mirje Hagur (JG) 
Aasta klassiõpetaja Harjumaal– Jaana Leemet (Peetri LA-Pk) 
Aasta gümnaasiumiõpetaja Harjumaal– Maarika Avloi (JG) 
Aasta suunaja Harjumaal– Annelore Hirshon (JG) 
Ning Harju maakonna hariduse sõber ja vabariiklik laureaat – MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu. 
 
Head saabuvat õpetajate päeva! Tänan tähelepanu eest! 


