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Taasavastada                  
Steineri aed

Nõukogude kommunistide elus on kätte jõudnud tähtis periood: on 
alanud parteidokumentide vahetamine. Traditsiooni järgi kirjutati 
parteipilet nr. 1 NLKP Keskkomitees esimesel märtsil välja Kommu-
nistliku Partei asutaja ning juhi Vladimir Iljitš Lenini nimele. See 
tõendab, et Lenin elab edasi partei ja rahva töös ja saavutustes.

Praegu seisab nõukogude kommunistide elu mõte võitluses 
NLKP XXIV kongressil väljatöötatud poliitilise joone ja majandus-
plaanide elluviimise eest. Tööd rahva hüvanguks suure eesmärgi – 
kommunismi – nimel peab partei põhiliseks kriteeriumiks, mille järgi 
hinnatakse partei liikme väärikust sotsialistlikus ühiskonnas.

(Pärnu Kommunist 3. aprillil 1973)
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 ”Vaatame, mis sellest rahvakogust saab …“
Näitleja Mari-Liis Lill, Postimees

 K O M M E N T A A R

(arvamus@parnupostimees.ee) 

Pärnu südames, kolmest küljest va-
nalinna ja ühes küljest Pika täna-
va äärsete korterelamutega piira-

tud Steineri aia saatus pole just kiita. 
Küll on püütud sellega midagi peale ha-
kata ja ainulaadsele avalikule iluaiale 
uut ilmet ning sisu anda, kuid ponnistu-
sed ja mõtted pole vilja kandnud.

Kõige kurioossem oli Steineri aia aja-
loos 2001. aasta, mil see 400 000 kroo-
ni eest, mis oli märksa suurema väärtu-
sega kui praegune 25 000 eurot, reno-
veeriti. Mäletatavasti kaeti aia keskosa 
killustikuga ja toodi kiviskulptuurid 
veidra mõttega lastele mänguväljak 
luua, paigutati suured laiad valgustid, 
mille algul lumi ja siis vandaalid – või 
vastupidi – hävitasid. See oli väga kallis 
õppetund, et paberil uus ja huvitav tun-
duv arhitektuuriline lahendus ei tohi te-
gelikkusest liiga palju irduda.

Halb karma on Steineri aeda saatnud 
edaspidigi. Kunagine linnaaednik Kristii-
na Kupper küll lootis omal ajal, et sellest 
saab midagi head ja toredat ning rahva, 
mitte vaid pättide poolt armastatut, kuid 
nii ei läinud, kuigi 2001. aasta superku-
junduse jäägid viimaks kadusid. Meenu-
tagem sedagi, et Mart Viisitamme juhitud 
linnavalitsus kaalus just Steineri aeda ühe 
paigana, kuhu mingil põhjusel kinnis-
ideeks muutunud liuväli rajada.

Ei tulnud liuvälja Steineri aeda ja 
2010. aastal läks aed Maarja-Magdalee-
na gildi käsutusse. Tänu gildile on elu 
Steineri aias käimas, vähemalt suviti, 
kuigi suure osa ajast kipub see rohkem 
gildi tagahoovi või halvimal juhul ladu 
meenutama. Ometi on lootus, et Steine-
ri aed lõplikult kiratsema ei jää ja ehk 
veidi vajalikku kohendamist saab, just 
Maarja-Magdaleena gildil. Hea, et linna-
valitsus nende kasutuslepingut piken-
das. Kuigi lubadus investeerida sinna   
10 861 eurot pole just väga palju, on see 
parem kui mitte midagi. Õuesõppe kes-
kus, mida gild Steineri aeda plaanib, 
võiks sinna sobida kenasti nagu talutu-
rud ja muudki laadad. Pärnakad saaksid 
omakorda selle paiga taasavastada.

Millist ametit tulevikuks valida?
Igal kevadel painab noori koo-

lilõpetajaid ja nende perekon-
di küsimus, millist ametit vali-

da. Küllalt sageli pöördutakse mi-
nugi poole, et ütleksin, mida 
peaks õppima minema.

Lasteaias ja algklassides oli 
lihtne, sest ikka oli teada, kelleks 
tahad saada: arstiks, õpetajaks või 
autojuhiks. Nagu märkate, valivad 
väikesed lapsed elukutseid, mida 
teavad, millega ollakse kokku 
puutunud. Raskus algab sellest, et 
tegelikult ei tea noored, millised 
töökohad neid ees ootavad, kui 
nad gümnaasiumi või kõrgkooli 
lõpetavad.

Eriala ja ametid

Milliste teadmistega inimesed 
leiavad rakendust viie või kümne 
aasta pärast, me ei tea. Kindlasti 
vajame rohkem arste, sest elanik-
kond vananeb, IT ja elektroonika 
on üha arenev valdkond. Lapsi 
jääb vähemaks, seega, kui palju 
vajame õpetajaid, lasteaiakasvata-
jaid? Millised erialad kaovad ja te-
kivad, selle kohta puudub ana-
lüüs, mis aitaks gümnaasiumilõ-
petajat.

Kui noor valib arsti elukutse, 
saab ta leida tööd väga erinevates 
valdkondades. Arstide spetsiali-
seerumise võimalusi teavad vaid 
arstid ise või need, kes on vajanud 
paljude arstide abi. Suure osa 
noorte ettekujutus sellest tööst 
piirdub perearsti tööga. Kui oma 
perearst pole kõige meeldivam, 
luuakse selle ameti kuvand ühe 
inimese põhjal, teadmata, et töö 
leidmise võimalusi on tohutult, 
mõelgem näiteks ravimiettevõte-
tele ja laboratooriumidele.

Inseneri elukutse omandanu 
võib olla suurepärane projekteeri-
ja ja neist on tohutu puudus, te-
mast võib saada eelarvestaja, pro-
jektijuht, tootmisjuht või kui kir-
jutamine meeldib, siis ajakirjanik 
tehnikaajakirja juures.

Nii on iga erialaga, hariduse 
piires on töökohtade valik väga 
suur. Mis suuna keegi valib ja kui 
kaugele ta jõuab, on juba töökuse 
ja isiksuseomaduste küsimus.

Kui gümnaasium läbi, tundub 
kõrgkooli minek ainuvõimalik tee, 
sest mingit tööd gümnaasiumilõ-
petaja teha ei oska. Kui ta õppima 
ei asu, on tal võimalus kandidee-
rida vaid kõige lihtsamatele töö-
dele.

Kõrgkool peaks olema koht 
nendele noortele, kelle vaimne ja 
isiksuslik po-
tentsiaal anna-
vad lootuse, et 
nad seal hakka-
ma saavad. Kui 
kõrgkooli võibki 
teinekord kül-
lalt tagasihoidli-
ke tulemustega 
sisse saada, siis 
seal pühendu-
miseta ei püsi. 
Kui noorel puu-
dub gümnaasiumi lõpetades ko-
husetunne, oskus iseseisvalt tööd 
teha ja keskendunult süveneda, 
tuleks ehk kaaluda mõne ameti 
õppimist. Parem aus amet kui 
pooleli jäänud haridustee.

Kui noore vaimsed võimed ja 
isiksuslikud omadused toetavad 
kõrgkoolis õppimist, on esialgu 
vaja leida õige suund. Õpingute ja 
suurenevate teadmiste kaudu hak-

kab selgeks saama seegi, milline 
võiks olla tulevane töökoht. Igal 
juhul alustatakse lihtsamatest töö-
dest ja vastavalt töökusele, võime-
tele ning isiksuse omadustele lii-
gutakse edasi.

Ei ole väga kindlat seost hin-
nete ja hilisema edu vahel, sageli 
määravad karjääri edukuse pigem 
isiksuseomadused ja töökus. Ome-
ti, kui õpingute ajal rahuldus noor 
madalamate tulemustega, siis mis 
paneks uskuma, et ta on tööl val-
mis pingutama väga hea tulemu-
se nimel? Edukate ettevõtete ees-
märk on palgata endale parimaid 
ja just nende nimel käib tööjõutu-
rul ettevõtete vahel konkurents. 

Ei ole lapsepõlve                      
pikendus

Gümnaasiumilõpetaja peami-
ne oskus on õppimine. Nii võib 
hõlpsasti tõsise eriala asemel vali-
da vana tuttava tee ja jätkata õp-
pimisega, mõtlemata sellele, et tu-
leb omandada eriala, millel tööle 
asuda. Küll on hea, kui saab veel 
mõne aasta õppida, mõeldakse sa-
geli.

Kas poleks parem siiski vahe-
peal veidi tööd teha, et endast 
teadlikumana kõrgkooli astuda? 
Jah, kindlasti. Kuid ega seda tööd 
lihtne leida ole. Igal juhul laieneb 
õppides noore maailmapilt ja suu-
reneb enesemõistmine. Kui vaja, 
tuleb muuta julgelt oma esmast 
valikut, aga tuleks silmas pidada, 
et haridus peaks tagama võimalu-
se leida töökoha.

Noorel tuleb mõelda, kus te-
ma teadmised parimat rakendust 
leiavad. Kahju on kaunite kunsti-
de õppijatest, sest hiljem oma ha-
ridusega tööd leida ja sellest ära 
elada on võimalik vaid kõige an-
dekamatel. Just selles valdkonnas 
on kõrgkoolis hobiga jätkamine 
peeglisse vaatamise koht: kas ma 
olen nii andekas, et mulle maks-
takse laulmise ja pillimängu eest 

korralikku palka? 
See valik võiks ol-
la teadlik – õpin 
küll, aga olen val-
mis, et leiva toon 
lauale midagi 
muud tehes. 

Hiljuti kirjutas 
Indrek Alekõrs 
Pärnu Postimehes 
väga ülevaatliku 
loo (vt Indrek Ale-
kõrs, „Abiturien-

did suviste valimiste konarlikul 
teel“, PP 07.03), milliste ametikoh-
tade vahel on lähitulevikus valida. 
Tema artiklis toodud arvud kinni-
tavad meie büroo kogemust, et 
puudus on väga tublidest erialase 
ettevalmistusega oskustöölistest ja 
spetsialistidest. Kui käia tänapäeva 
tootmisettevõttes, siis seal kasuta-
tavad tööpingid vajavad tarka töö-
tajat. Üha vähem on võimalik saa-

da tootmistöölise ametikohta ilma 
vastava hariduseta.

Kui vaadata samm edasi, lä-
heb meil üha enam vaja insenere. 
Ettevõtted on toomas oma insene-
ritöid Eestisse. Seda teeksid veel 
paljud teisedki ettevõtted, kui 
meil oleks vaid leida haritud inse-
nere.

Tööandjate ootused on väga 
kõrged, nad soovivad, et insener 
oleks hea suhtlemisoskusega, sest 
globaliseeruv äri ei nõua koostööd 
mitte ainult ühes tehases, vaid 
rahvusvahelistes projektides, kus 
suhtlemisoskus võib tagada pro-
jekti edukuse. Nii võiksid inseneri 
elukutse valida needki, kes suht-
lemisest rõõmu tunnevad. Ärijuh-
timise asemel, näiteks.

Valides eriala,                     
valid elatustaseme

Praegune olukord on meie rii-
gis selline, et väga loomulik on 
maksta vähem raha nn pehmete 
erialade (sotsiaaltöö, lasteaiakas-
vataja, psühholoog, õpetaja jne) 
esindajatele. Kahjuks on valdav 
mõtteviis, et sotsiaalvaldkonnas 
töötavad mis-
sioonitundega 
inimesed ja nen-
de oskusi ei pea 
kõrgelt tasusta-
ma.

Kui valid 
oma eriala selles 
v a l d k o n n a s , 
pead arvestama, 
et võid hiljem 
küll leida väga tänuväärse tööko-
ha, kuid selle eest tasutakse taga-
sihoidlikult. Võib-olla see tulevi-
kus muutub. Töötades psühholoo-
gina perenõuandlas, sain vähem 
palka kui äriettevõttes kõige liht-
samat sekretäritööd tegev tütar-
laps. Oli piinlik, et mind nii vähe 
väärtustati. Ja see pole muutunud, 
kuigi riigikord on vahetunud.

Õnneks võimaldas haridus lei-
da rakendust ettevõtjana. See on 
kindlasti üks tee, mida tasuks kaa-
luda – omandada eriala, tänu mil-
lele saad hiljem olla iseendale töö-
andja.

Kui on ettekujutus, et õigus-
teaduskonda astumine tagab mee-
letu palga, siis on see nii ikka vaid 
tippudega. Igal aastal lõpetab sel-
le eriala suur hulk noori, kuid ad-
vokaadibürood on hädas, sest po-
le kedagi palgata. Amet nõuab kii-
ret mõtlemist, tohutut töökust, vä-
ga head pingetaluvust, pühendu-
mist, äärmist täpsust ja inimesi, 
kellel kõik need omadused ole-
mas, on raske leida.

Ülipikki tööpäevi, tööd näda-
lavahetuseti, karmi konkurentsi, 
suurt vastutust – neid teleri ekraa-
nilt ei näe. Selline pinge on jõuko-
hane vähestele. Nii ei tohiks vali-
da elukutset ainult pealiskaudse 
kuvandi alusel. Kõrge töötasu tu-
leb vaid suure töö eest.

Haridus ei anna garantiid, et 
saad hea palga, noor peab ise ole-
ma väga töökas ja sihikindel, et ol-
la kunagi palgatud hästi tasusta-
tud kõrgepalgalisele ametikohale. 
Kindlasti ei tasu lootma jääda, et 
bakalaureusekraadiga õnnestub 
tööturul edukalt spetsialisti koha-
le kandideerida. Tuleb valmis ol-
la alustama assisteerivalt ametiko-
halt, et tööl saadavate kogemuste 
ja pideva enesearendamise kaudu 
karjääriredelil edasi liikuda.

Vahel on just töökogemused ja 
järjekindla erialase täienduskooli-
tusega saadud teadmised igapäe-
vatöös magistrikraadist väärtusli-
kumad, need on praktilisemad 
kõrgkooli akadeemilisest haridu-
sest.

Seadustest tulenevalt peab osa 
ametikohtadel olema magistri-
kraad. Kui noor jääb bakalaure-
usekraadiga, võivad tema karjää-
rivõimalused olla piiratud (näiteks 
projekteerija, psühhoterapeudi 
ametikoht).

Kui sinu töö on sinu kirg, teed 
seda suure rõõmuga ja kindlasti 
on tulemused paremad kui neil, 
kes lihtsalt käivad tööl. Seepärast 
tuleb oma valik ikka selles suunas 
teha, mis tõmbab. Tuleb mõelda, 
milles oled tugev, milline on sinu 
potentsiaal.

Kui noor on endas kõhklev, on 
vanemate toetus ja usk oma lap-
sesse väga tähtis. Olulisim, mida 
vanemad sel kevadel saavad oma 
gümnaasiumi lõpetavale lapsele 
pakkuda, on uskuda temasse, nii 
et ta julgeks suurelt unistada ja 
end proovile panna. Vanemana 

näed ju kõrvalt, 
milles laps tugev 
on, ja seda tuleb 
talle endale näi-
data, sest enese-
kindlus lööb selle 
raske valiku ees 
sageli kõikuma.

Juhtub selgu-
ma, et muutuv 
elu ei vaja enam 

oskusi, mida oled õppinud, tuleb 
alustada uue ameti õppimist. Nii 
on kõrgkooli astumine pika tee al-
gus. Kui esimene samm sellel teel 
päris õiges suunas ei lähe, tuleb 
teha teine, õigem samm. Siis juba 
teadlikumana iseendast ja töötu-
ru võimalustest.

Minu lugu

Kui mina soovisin ülikooli 
minna, oli esimene valik arstiks 
õppida, aga ma ei teadnud, mida 
see tähendab. Minu peres ei olnud 
ühtegi arsti. Keegi soovitas minna 
uurima, sattusin anatoomikumi, 
kus tutvus arsti ametiga algas pä-
ris valest kohast.

Mäletan, et tulin Toomemäelt 
alla ja mul oli kohutavalt halb. 
Kahjuks ei osanud ma siis enam 
kelleltki rohkemat küsida ja otsus-
tasin proovida ajakirjandusse min-
na. Kirjutamine mulle ju meeldis. 
Tegin katsed ja oleksin võinud 
end peaaegu selle eriala üliõpila-
seks pidada. Õnneks küsis sugula-
ne, millest ma siis kirjutan, kui mi-
dagi ei tea. Tõepoolest! Olla aja-
kirjanik ja iga päev kirjutada, 
omamata teadmisi asjadest, mil-
lest arvamust avaldad, tundus pä-
ris mõttetu.

Siis meenus, et minu treener 
oli mulle öelnud, et olen kui psüh-
holoog. See oli päästev mõte ja 
sündis otsus saada spordipsühho-
loogiks. Teadmata, et sel ajal ei 
palgatud spordipsühholooge. Elu 
on esitanud väljakutseid ja olen 
neid vastu võtnud. Olen jätkuvalt 
psühholoog, teen tööd, mida sel 
ajal, kui õppisin, polnud olemas. 

Nii võiks mõelda noor gümnaa-
siumilõpetajagi, astudes esimese 
kaalutletud sammu kindla teadmi-
sega, et see on alles algus. Nii ei 
tundu valiku tegemine eriti raske, 
kui tead, et uued valikud on ees.

psühholoog 
ja personali-
konsultant

Sirje Tammiste

Kõrgkool peaks ole-
ma koht nendele 
noortele, kelle vaim-
ne ja isiksuslik po-
tentsiaal annavad 
lootuse, et nad seal 
hakkama saavad. 



Kas poleks parem 
siiski vahepeal veidi 
tööd teha, et endast 
teadlikumana kõrg-
kooli astuda? Jah, 
kindlasti. 




