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Lootsitorn                                     
muumimajaks

Nad tulid taas… Küll mitte kõik korraga, aga see-eest peaaegu kõik. 
”Kutsusime need teatriveteranid, kes on Teatriühingu liikmed,” täp-
sustas parteiallorganisatsiooni sekretär Olev Sööt.

”Meil on mõte, et hakkaks seda igal teatrikuul tegema, võib-olla 
just samuti vahetult enne rahvusvahelist teatripäeva või siis rahvus-
vahelisel teatripäeval,“ lisas veidi sosinal ametiühingukomitee esi-
mees Rein Laos, sest esimene tervitaja Olev Sööt valmistus lausuma 
avasõnu… Igaühele lilleõis tänuks, igaühele mõni soe sõna teatri 
praegustelt juhtidelt, endiselt direktorilt Arnold Ebrokilt, ka üksteise-
le nii-öelda meenutuste korras, kus ei puudunud oma naljaivagi. Ka-
binetti valgustas möödunud aastate helendus…

(Pärnu Kommunist 6. aprillil 1984)
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Tartu ülikool tegutseb Pärnus juba 
päris pikka aega, seda eelkõige Pär-
nu kolledžina, kuid mitte ainult, 

sest Vallikääru nõlval asuvasse lootsitorni 
on end kenasti sisse seadnud Tartu ülikoo-
li Eesti mereinstituudi kalandusteabe kes-
kus, mis asub kena, kuid ajast räsitud hoo-
net põhjalikult ümber ehitama.

Kui puud on veel raagus, paistab 
ametliku aadressiga Kalda 1a hoone sil-
ma juba sillalt. Teiselt poolt vallikraavi 
Lootsi tänavalt on see vaadeldav aasta 
läbi. Vallikäär on vahepeal küll põhjali-
kult renoveeritud ja värskendatud, kuid 
üpris kehvas seisus lootsitorn on jäänud 
vaeslapse ossa.

Koos ümbritseva alaga, mille juurde 
hoone kuulub, ei saanud maja korda te-
ha, sest Vallikäärus toimetab Pärnu linn, 
aga lootsitorn kuulub mereinstituudile. 
Väärib ehk meenutamist, et Pärnu lootis 
2008. aastal maja keskkonnaministeeriu-
milt endale saada, kuid sellele pretendee-
ris ka haridus- ja teadusministeerium, mil-
le haldusalas mereinstituut töötab. Nagu 
Pärnu Postimees toona vahendas, oli lin-
na soov näha Vallikääru ja jõekalda ter-
viklikku lahendust ning selle ühe osana 
vaadati õigustatult kõnealust torni.

Pärnu soov lootsitorni mingil moel 
2010. aasta rahvusvaheliste hansapäeva-
de raames kasutada luhtus, kuid ega nüüd 
tagantjärele olegi niisama lihtne kuue aas-
ta taguseid otsuseid heaks või halvaks hin-
nata. Linn ei pruugi alati olla hea omanik 
ja kummitav rahapuudus võinuks heade-
le soovidele saatuslikuks saada.

Tartu ülikool on end suvepealinnas 
seevastu näidanud hea ja usaldusväärse 
omanikuna. Tema kohalolu näitab väga 
positiivselt nii sisu kui vorm, mille kva-
liteedist saab aimu, kui süveneda Ringi 
tänaval asuva kolledžimaja arhitektuu-
ri. Eelnev annab alust loota, et lootsitorn 
saab selles toimetava kalandusteabe kes-
kuse eestvõttel sirgeks, väärikaks ja ava-
tuks. Ühe värvilahendusena pakub Pär-
nu Postimees välja ilusa sinise, sest see 
on mere ja taeva värv, peale selle muu-
tuks lootsitorn muumimaja sarnaseks ja 
see oleks ju päris vahva.

”Vaadates valitsuse kuluplaane, pole kahtlust, et            
nende arvates on kriis möödas.“
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees (IRL) Sven Sester, 
Postimees

(arvamus@parnupostimees.ee) 

Karistus õpetajale?

 3 0  A A S T A T  T A G A S I

Kaks aastat tagasi olid koo-
lide ja lasteaedade õpeta-
jad sunnitud streikima, et 

oma õiguste eest seista ja suure-
mat töötasu nõuda. Valitsus oli 
lõpuks nõus nende palka küm-
me protsenti tõstma, aga nüüd 
tundub, et hakatakse õpetajate-
le selle eest kätte maksma.

Koolides toimuvast haridus-
reformist on kõik kuulnud. 
Nüüd on järjekord jõudnud las-
teaedade kätte. Juba pool aastat 
püütakse lasteaiaõpetajatele 
peale sundida uut „lapse heaolu 
arvestavat” tööaja graafikut. Kui 
siiani pidi õpetaja oma 35tunni-
sest nädalasest tööajast olema 
lasteaias 30 tundi ja ülejäänud 5 
tundi tegi ta ettevalmistusi tun-
dideks ja üritusteks, siis nüüd 
peab ta kõik 35 tundi rühmas 
kohal olema.

Ometi on haridustöötajate 
õigusnõunik Vaike Parkel öelnud 
oma artiklis, mis ilmus 7. veeb-
ruari Õpetajate Lehes, et “kui 
kehtiva töölepingu kohaselt on 
lasteaia õpetaja tööaeg ja selle 
alusel koostatud ajakavas õppe-
kasvatustöö tundide arv päevas 
kuus tundi ja nädalas 30 tundi, 
puudub seadusest tulenev põh-
jus seda muuta. 

Õppe-kasvatustööks kuluv 
aeg ehk töö rühmas võib täistöö-
ajaga töötaval õpetajal olla ka 
väiksem kui 30 tundi nädalas − 
see on jäetud töökorralduse ning 
tööandja ja töötaja kokkuleppe 
küsimuseks”.

Haridusjuhid on avastanud 
võimaluse, et uus seadus lubab 

neil sundida õpetajaid lasteaias 
olema seitse tundi päevas ja 
enam ei nähta tööajakavas õpe-
tajale ette aega tema muude 
tööülesannete täitmiseks. Vaike 
Parkel lisab veel, et “tööajakava 
peab olema koostatud realistli-
kult ja asja-
t u n d l i k u l t 
ning kõik töö-
kohustused 
peavad mah-
tuma tööaja 
sisse. Tavali-
selt töötabki 
õpetaja kuus 
tundi rühmas 
ja ülejäänud 
tööaeg on 
muude üles-
annete täitmiseks. Õpetajalt ei 
saa eeldada ja nõuda ületunni-
tööd.”

Peale selle sunnitakse õpeta-
jaid mõnel päeval tegema 8–10- 
tunniseid tööpäevi, mis sellise 
vastutuse ja töökoormuse juures 
ei ole enam normaalne. Samal 
ajal on unustatud õpetajale ette 

nähtud pooletunnine lõunaaeg, 
sest lastega koos söömine ei ole 
seaduses ette nähtud töökohus-
tustest vaba lõunaaeg.

Haridusametnikud on samu-
ti avastanud, et hommikuti ja 
õhtuti on lasteaedades väga vä-
he lapsi, ja et intensiivistada 
veelgi õpetajate tööd, on tuldud 
välja nn valverühmade ideega. 
See tähendab, et varajased las-
teaeda tulijad viivad oma lapsed 
algul valverühma ja vahepeal 
viib õpetaja nad oma rühma ja 
õhtul hilja jälle viiakse nad jälle 
valverühma. Nende laste vane-
mad sisuliselt ei puutugi kokku 
oma rühma õpetajatega ega saa 
infot lapse tegemiste kohta las-
teaias.

Õpetajate arvamust sisuliselt 
pole küsitud ja 
on nõutud uuele 
tööaja graafikule 
allakirjutamist, 
sest vastasel ju-
hul ähvardatak-
se jutuga, et 
“muidu võivad 
nad üldse tööst 
ilma jääda”.

Olukorda il-
mestab kõige pa-
remini Tamm-

saare lasteaia hoolekogu hiljuti-
ne koosolek, millel kõik kohal 
olnud rühmade esindajad (lap-
sevanemad) hääletasid ühehääl-
selt uue tööaja graafiku vastu, 
soovides vana graafikut tagasi, 
ja õpetajate esindaja oli selle 
poolt, sest nagu ta ise kommen-
teeris: „Ma tahan edasi töötada.“

Aprillikuu viies päev on ju-
ba tosin aastat meie eaka-
tele olnud oodatud kuu-

päev, sest just nii kaua on Eestis 
indekseeritud pensione, mis tä-
hendab, et pensionile on tasahaa-
val, aga siiski igal aastal lisa tul-
nud. Sellel aastal kasvavad pen-
sionid rohkem kui varasematel 
aastatel, keskmiselt 5,8 protsenti. 
Keskeltläbi teeb see 240 eurot 
aastas ehk 20 eurot kuus.

Mure ja lahendus

20 eurot tuleb arvele kesk-
miselt, aga arusaadavalt tahab 
igaüks ikka ise veenduda, kui 
palju tema pensionile juurde tu-
li, sest oma silm on kuningas. 
Arusaadavalt on selle nädala lõ-
pus huvi väga suur teada saada, 
kui palju kontole raha laekus. 
Pensioniraha tuleb nii nagu ta-
valiselt, kellele panka, kellele 
tuuakse koju.

Pensioni saajaid on Eestis 
palju ja kokku moodustavad 
pensionid kogu riigi peale väga 
suure summa, kontodki on eri 
pankades. Pension tuleb pensio-
nipäeva jooksul, täpselt nii nagu 
töölkäijate palk palgapäeva 
jooksul, ja kui hommikul kell 9 
seda veel pole, siis pärastlõunal 
on kindlasti kenasti olemas.

Sageli on olnud kosta mure-
likku arvamust, et pension tõu-
seb küll, aga see tõus tuleb tulu-
maksuna riigile tagasi maksta ja 
see sööb lisaraha kohe ära. Sel-

lele murele oleme leidnud la-
henduse. Juba selle aasta algu-
sest tõusis tulumaksuvaba tulu 
suurus pensionärile 4248 euro-
ni aastas ehk 354 euroni kuus. 
Uut valitsust moodustades lep-
pisime selles kohe kokku, et 
keskmine vanaduspension peab 
jääma tulumaksuvabaks järgmis-
telgi aastatel. 

Sotsiaalvaldkonnas võiks 
alati olla palju rohkem raha, et 
toetused lastele, eakatele ja teis-
tele abivajajatele oleksid suure-
mad. Eesti peab saama riigiks, 
kus kõigil oleks hea ja turvaline 
elada.

Lastega perede toimetulek 
on koalitsioonileppes ja kogu 
ühiskonnas üks kesksemaid tee-
masid. Pean väga oluliseks, et 
uuest aastast tõusevad toetused 
kõigi perede esimestele ja teiste-
le lastele. Kõigi kolmandate ja 
enamate laste toetused tõusid 
juba eelmisel aastal ja uuest aas-
tast tõusevad need 100 euroni.

Lisaks saavad enim abi vaja-
vad pered lisatoetust nii vaja-
duspõhise peretoetuse kui ka 
toimetulekutoetuse arvestami-
sel, kus last võetakse nüüdsest 
arvesse koefitsiendiga 1,0 vara-
sema 0,8 asemel.

Eakad on Eesti rikkus

Eesti eakad, nii Tallinnas kui 
Pärnus, nii Saares kui Setus, on 
väga toimekad ja ettevõtlikud, 
olgu siis kohalikus elus kaasa 

lüües või lausa tööl edasi käies. 
Eakate tööl käimise jätkamist ja 
selle toetamist arutasime uue 
valitsuse koalitsioonileppe koos-
tamisel. 

Tihtipeale kurdavad eakad, et 
tahaks küll edasi tööl käia, aga os-
kused ja teadmised vajaksid värs-
kendamist. Nüüd tahamegi seni-
sest paremini olla toeks vanema-
ealistele, kes tahavad tööl edasi 
käia. Hiljutisest suurest tööpuu-
dusest on saamas töökäte puu-
dus. Et vanemaealised töötajad 
on kogenud ja rahulikumad ning 
rikastavad kollektiivi oma tead-
mistega, kinnitavad tööandjadki. 
Seda tarkust ja kogemust läheb 
Eestil väga vaja.

Kätte on jõudnud kaunis ke-
vadaeg.

Soovin kõigile tegusaid ke-
vadisi toimetusi ning ennekõike 
aega koos pere ja lähedastega 
tunda rõõmu looduse tärkami-
sest.

Pärnu 
Tammsaare 
lasteaia                
hoolekogu         
liige

Heldur Paulson

Tammiste 
Personali-
büroo             
juhataja

Sirje Tammiste

Hommikuti ja õhtuti 
on lasteaedades vä-
ga vähe lapsi, ja et 
intensiivistada veelgi 
õpetajate tööd, on 
tuldud välja nn val-
verühmade ideega. 



Kevad toob pensionitõusu

sotsiaal-            
minister 
(SDE)

Helmen Kütt

Uut töötajat valides on sa-
geli kaks küsimust: kust 
leida sobivaid kandidaate 

ja kuidas parim ära tunda. Kui et-
tevõte on mainekas ja potentsiaal-
sete kandidaatide hulgas hästi 
tuntud, võib esimese küsimuse 
kõrvale jätta. 

Nõuetekohaste teadmiste ja 
isikuomadustega töötaja leidmi-
ne on enamasti keeruline. Ei pii-
sa kuulutuse avaldamisest, po-
tentsiaalsetele kandidaatidele tu-
leb helistada, nendega kohtuda ja 
töökohta n-ö müüa. See nõuab 
muidugi meeletult aega. Kui see 
tee ette võtta, siis “töökoha müü-
gis” tasub väga aus olla.

Olen kuulnud mitut lugu, kui-
das tööotsija kuulis juhiga kohtu-
misel vaid seda, mida oli vaja tema 
tööle saamiseks. See juhtub sageli 
just siis, kui ongi ainult üks kandi-
daat. Kõigepealt küsitakse, mis te-
ma jaoks on oluline, ja siis paku-
takse seda tööotsijale kohe vahe-
tuskaubana, tulgu aga tööle,

Töötaja ära rääkimine maksab 
kätte. Kui selgub, et räägitu ei vas-
ta tõele, on pettumus kiire tekki-
ma. Tavaliselt luuakse uuele tööta-
jale kuvand suurematest võimalus-
test, kui ettevõttel pakkuda on. Pi-
gem rääkige, millised on reaalsed 
võimalused. Kui need ei sobi, on 
parem, kui ta ei tule tööle. Tegel-
da hiljem rahulolematusega teki-
tab kindlasti lisapingeid. Pigem 
tasub lubada enne töösuhte al-
gust vähem, sest positiivsed ülla-
tused on väga motiveerivad.

Kuidas õiget inimest ära tun-
da? Ei maksa keskenduda vaid ini-
mese teadmistele ja oskustele. Loo-
mulikult peab tal olema vajalik eri-
ala, keeleoskus jne, kuid iga kord, 
kui vahetame töökohta, õpime pal-
ju uut. 

Kui uus inimene ei valda kohe 
kõike, mida töös vaja, on aga vas-
tuvõtlik uuele ja võimeline õppi-
ma, tõstab see pigem tema moti-
vatsiooni. Ta saab areneda, mida-
gi uut omandada ja see meeldib 
enamikule haritud inimestest. Iga 
juht on kunagi alustanud juhina, 
iga müügijuht on kunagi teinud 
oma esimese müügikõne. Ei mak-
sa liigselt kogemuste puuduse ta-
ha kinni jääda, pigem tuleks vaa-
data kandidaadi potentsiaali

Uurige, kui palju on ta valmis 
pühenduma, ja süvenege tema või-
metesse ja isiksuse omadustesse. 
Kui soovite leida kõrge stressitalu-
vusega töötajat, tehke talle kindlas-
ti isiksuse test. Tema emotsionaal-
ne stabiilsus tuleb seal ilmsiks. Kui 
töötaja peab töös kiire ja täpne ole-
ma, saab sedagi testiga hinnata, li-
saks on võimalik hinnata, kas töö-
soovija suudab muutustega koha-
neda. DiSC-test toob muu hulgas 
välja inimese stabiilsuse vajaduse. 
Kellel on see väga kõrge, sellel on 
raske kohaneda muutustega, rää-
kimata nende elluviimisest.

Teadlik                 
personalivalik


