
Kõne õpetajate päeval, 5. oktoobril 2017 
Jens Vendel, Rae valla abivallavanem 
 
Head Rae valla haridus-, noorsoo- ja kultuuritöötajad!  
 
Tervitan Teid õpetajate päeva puhul! 
 
Hiljuti käisin vastu võtmas Eesti Muusikakoolide Liidu tänukirja Rae vallale silmapaistva 
panuse eest muusikahariduse andmisel. Kõigepealt tahan tänada Rae Huvialakooli, kes valla 
tööd on hinnanud ning Rae vallavalitsuse kandidatuuri muusikakoolide liidule esitas. Samas 
kindlasti suurema vaeva nägijaks on iga õpetaja, noorsoo- ja kultuuritöötaja, kes lapsega tegeleb 
ja teda arendab – minu siiras tänu ja lugupidamine Teile selle eest! Rae vald kasvava vallana 
omalt poolt kindlasti pingutab ka edaspidi selle nimel, et luua häid tingimusi koolides, 
lasteaedades ja huvihariduse andmisel ning tuua veelgi enam lapsi ja noori huvitegevuse juurde. 
 
Kuid alustasin tänast kõnet meenutusega muusikakoolide liidu tänuõhtule tegelikult hoopis 
teisel põhjusel. Nimelt, üritusel tunnustati ka Eesti parimaid muusikaõpetajaid, kes on aastaid 
teinud oma tööd südamega ja silma paistnud laste juhendamisel. Mulle läks eriliselt hinge seal 
üks tänukõne, kus toodi välja, kui tähtis roll on kanda õpetajal. Mõte oli, et lapsel võib olla hea 
ema ja isa; kuid vahest veelgi tähtsam on, et hea õpetaja – lapsel PEAB olema. Vanema ja lapse 
vaheline side on tugev ja kestev igal juhul. Kuid hea õpetaja tugi on nii vajalik tänases kiires 
maailmas, kus vanemad on hõivatud, seda enam, kui kodus on probleeme. Just õpetaja on see, 
kes võib märgata lapse varjul andeid ning aidata teda arengus järgmisele tasemele. Mõistagi ei 
saa kool või lasteaed asendada või kompenseerida ema-isa armastust ja hoolt, kuid ta saab lapse 
toetamiseks palju ära teha. Läbi hea õpetaja on võimalik suuremal määral tagada võrdsus laste 
kasvamisel ja arenemisel. 
 
Kuid milline on hea õpetaja? (Ja siinkohal ei pea ma silmas ainult kooliõpetajaid, vaid tahan 
kõnetada kõiki saalisviibijaid.)  
Ilmselt keegi ei kahtle, et oma aine hea valdamine ja huvitavalt edasi andmine kuulub õpetaja 
baas-oskuste hulka, mida õpitaksegi ülikoolis õpetajaks saades. Kuid vaimsete võimete kõrval 
pean kindlasti oluliseks õpetaja hingelist poolt.  
Nii märkisid ka projekti „Noored kooli“ raames küsitletud 7.-9. klasside õpilased kõige 
sagedamini, et õpetaja peab eelkõige olema ABIVALMIS – mitte cool, chill, naljakas ega lahe, 
vaid just nimelt abivalmis. Ligi 10% õpilastest arvas, et õpetaja peab olema TARK – mis on ka 
päris etteaimatav vastus. Kõige populaarsemate vastuste sekka mahtusid veel kannatlik, 
sõbralik ja rõõmsameelne, samuti, et hea õpetaja peab olema tugevate närvidega, tore, usin, 
tahtejõuline, otsustusvõimeline ning samas ka range, julge ja valju häälega. 1  
 
Seega isegi ilma põhjalike teaduslike uuringuteta tunnevad lapsed ära, et hea õpetaja peab 
olema eelkõige INIMLIK. Samas on huvitav märkida, et lapsed ei vaja, et õpetaja oleks nendega 
ainult leebe ja järeleandlik, vaid nad austavad ka sõbralikku, kuid järjekindlat nõudlikkust. 
 
Küsimusele „Kas meie koolis on head õpetajad?“ vastasid enamik noortest jaatavalt, ehkki 
leidus ka teisitimõtlejaid. Mina arvan, et õpetajaid tuleb ainult austada ja tunnustada, sest see 
ongi üks raskemaid töid ja suur panus ühiskonda – kasvatada nii paljudest lastest inimesed, kes 
tulevad toime iseendaga ja saavad hakkama tänases muutlikus maailmas. Ka omast kogemusest 
näen õpetajate igapäevast pingutust.  
                                                 
1 R. Kuslap. Milline on hea õpetaja? (20.04.2016). Küsitlus viidi läbi veebruaris 2016 ja uuringus osales kokku 55 
õpilast. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.nooredkooli.ee/paevik/milline-on-hea-opetaja/.  



Viies oma mudilasi lasteaeda, mõtlen, kui suurt vastutust sealsed õpetajad peavad kandma, 
pakkudes hoolt kõigile neile lastele. Õhtul järgi minnes iga kord sisemuses kiidan, kui tublit 
tööd õpetajad taas on teinud. Loodan, et sellist märkamist ja kiitmist oleks meie ühiskonnas 
rohkem. Ka see on üks osa, mis aitab tõsta õpetajatöö mainet ja õpetaja enesehinnangut.  
 
Õpilased on pakkunud välja soovitusi, kuidas koolis töötades rõõmsat meelt säilitada. Näiteks 
arvati, et õpetajate palka peaks tõstma, õpetajad ei tohiks koolis töötada üle viie aasta järjest, 
õpetajad peaksid saama tasuta psühholoogi juures käia, nad peaksid tegelema oma hobidega, 
tervislikult toituma, mediteerima, vahel reegleid rikkuma, õpetama nii, nagu nad tahavad, et 
neid õpetataks, nad ei tohiks teha endale ega teistele suurt koormust.  
 
Nõustun kõige eelnevaga. Ka omalt poolt soovin Teile, head õpetajad, et Te ei mattuks üksnes 
põhitöö alla ega kannataks ülekoormuse käes, vaid et leiaksite ikka aega ka iseenda ja oma 
lähedaste jaoks! Paraku, olukorras, kus pidevalt tuleb mõelda elementaarsele toimetulekule, on 
raske keskenduda ja närvid on pingul. Puht-praktilistel kaalutlustel võib tekkida vajadus võtta 
juurde ülemäära palju lisatööd, millega seoses veelgi enam kasvab tööstress ja kurnatuse oht.  
 
Läbipõlemise vastu aitab ühelt poolt kindlasti, kui otsida võimalusi vaimse tervise taastamiseks, 
teha vaikuseminuteid ja keskendumisharjutusi. Peetri kooli meesõpetajad on näiteks välja 
pakkunud, et võiks neid teemasid arutada Rae valla haridustöötajate suveseminaril. Leian, et 
see on väga hea idee, hea meelega osaleksin ka ise. On mõeldud, et appi võiks tulla ka Lilleoru 
keskus, kuhu muuseas parasjagu ehitatakse ja plaanitakse 2018. aastal avada Rae valla esimene 
erakool -  Teadlikkuse Rakendamise Kool. Selle üle on mul samuti hea meel. Tervitan igat uut 
algatust, mis rikastab meie haridusmaastikku. 
 
Teiselt poolt mõistan, et õpetajate palgateema on aktuaalne ning ainuüksi mediteerimisega peret 
ei toida. Keegi ei suuda aastaid teha tööd üksnes sisemisest motivatsioonist, vaid tuleb leida 
viise, kuidas õpetajaid ametile vastavalt vääriliselt ka väliselt tunnustada tehtud töö eest. 
Eestis moodustavad õpetajate palgad üldhariduskoolide tegevuskuludest umbes 40%. 
Võrdlusena, Euroopa arenenud riikides on see 65-70% ringis. See näitab, et meil kulub rohkem 
raha ehitistesse ja inventari, kuid õpetajate panust rahaliselt hinnatakse proportsionaalselt 
vähem. Arvan, et see muutub lähiajal: suund on tõsta õpetajate palku. Hea meel on tõdeda, et 
tänaseks on jõutud olukorda, kus erinevad omavalitsused lisavad riiklikult tagatud palgale 
omalt poolt ka täiendava panuse. Omavalitsused satuvad nii omavahel konkurentsi olukorda, 
mis survestab pingutama, sest tavapärase haridustoetuse juures on õpetajaid raske leida.  
Minu arvates tuleb edaspidi omavalitsuse palgalisa võtta kui paratamatut osa õpetajate 
motiveerimiseks. Rae valla haridustöötajate palgad peaks olema konkurentsivõimelised terves 
Eestis. Lahendusi, milliseid konkurentsieeliseid konkreetses kohas pakkuda, tuleb leida 
koostöös haridusasutuste juhtidega, et mõista tervikut. 
 
Sellegipoolest, praegu tuleb ikka veel rääkida õpetajate puudusest. Eks Rae vallas ole põhjus 
ka selles, et õpilaste arv igal aastal muudkui kasvab. Kui 10 aastat tagasi läks kooli 128 last, 
siis sel aastal läks 1. klassi 410 last. Suurusjärk jääb vähemalt samasse 400 kanti ka järgneval 
viiel aastal. See tähendab, et valla ees seisavad väga suured väljakutsed seoses laste arvu pideva 
kasvuga. Muutustele tuleb tõsiselt otsa vaadata ja teadlikult vastu minna. Seda mitte ainult 
vallavalitsuses, vaid õpilaste arvu kasvu saavad sisuliselt tunda kõik kultuuri- ja 
haridustöötajad. Uue reaalsusega kohanemine eeldab tõsist tööd. 
 
Jõudu selleks katsumuseks meile kõigile, ja tänan tähelepanu eest!  
Head õpetajate päeva jätku! 



 
***** 

 
Nüüd aga läheme tänase vastuvõtu pidulikuma osa juurde.  
2017. aasta jääb meelde kui laste ja noorte kultuuriaasta, mille tippsündmusena toimus suvel 
XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään!“. Peo keskseks ideeks oli noore põlvkonna side oma 
maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga.  
Julgen öelda, et tänu teile, head tantsijate-lauljate-pillimeeste juhendajad, on Rae valla noortel 
side oma maa ja kultuuriga olemas. Aitäh! Ja soovin Teile jõudu jätkata seda tööd veel aastaid, 
et ei katkeks side ka vanema põlvkonnaga.  
Suurele ja emotsionaalsele peole eelneb alati raske töö. Proovid, proovid, lisaproovid, 
ülevaatused ja ootamine, kas oldi piisavalt head, et läbida tihe konkursisõel.  
Sel aastal osutusid Rae vallast peole valituks: 3 rahvapilliansamblit, 6 koori ja 8 tantsurühma, 
kokku 417 esinejat ning lisaks juhendajad. Vägev arv, kas pole! Tore, et jõudsime ka rongkäiku!  
 
Tänan siinkohal kõiki juhendajaid ning kaasaaitaid, alates koolijuhtidest ja lõpetades 
lapsevanematega! Tänu teile ületasid paljud lapsed iseennast, said suurepärase kogemuse ja 
mälestuse kogu eluks.  
Aitäh kõigile!  
 
Mul on au anda üle tänukingitused meie laste ja noorte juhendajatele.  
Kingituseks on noorte laulu- ja tantsupeoks loodud sõba, millel kaunistusena kaitsvad ja 
hoidvad peremärgid. Koorijuhid saavad kätte ka Eesti kooriühingu poolt kooridele omistatud 
kategooriatunnistused. 
(Õhtujuht loeb nimed ette ja siis anname kinkekotid üle) 
 


