
ÜKS LAEVUKE LÄKS MERELE 

Teekond lapsest lähtumiseni 

Tere. Mina olen Allen.  Ma olen kasvanud neljalapselises peres ning minul endal on kolm last. 

Olen hetkel õpetaja Tallinna Tammetõru Lasteaias. Mind on minu töös inspireerinud väga Reggio 

Emilia kasvatusfilosoofia ning püüan oma  töös olla võimalikult lapsest lähtuv.  Ma olen lõpetanud 

Tallinna Pedagoogilise Seminari. Kuulun Eesti Lasteaednike liitu, olen osalenud Reggio klubi 

kokkusaamistel Tallinnas ning kuulun rahvusvahelisse lapsest lähtuva kasvatuse (Child initiated 

education)  töögruppi. 

Kutsun teid täna  kaasa kruiisile läbi aja. Minu teekonnale lapsest lähtumiseni. Teekonnale, mille 

lõppu ma veel jõudnud ei ole.  

Meie kujundlik laevaretk saab alguse tormises Tallinnas. Pisikeses Heina tänava ühetoalises 

korteris on ühel väikemehel  nutt lahi. Plaaniti õue minna, aga äkki algas hirmus sadu. Poiss tahab 

liivakastis mängida, aga sobivate riieteta pole võimalik rahe ja äikesevihma kätte minna. Ema 

püüab last meelitada nii ja naa, aga laps on lohutamatu. Äkki  tõuseb tugitoolist poisi vanaema ning 

sätib ennast minekule, haarates kraanikausi alt kaasa suure ämbri. Uks tema järel sulgub, ning mõni 

aeg hiljem astub ta tilkuvana taas tuppa ning valab ämbritäie liiva rahulolevana keset kööki maha...  

Nutt lakkab ja järgmisel hetkel kaevab väikemees suure alumiiniumlusikaga oma tubases 

liivakastis. Mind siis veel polnud, kuid see lugu on mind läbi elu saatnud ja tähendab minu 

teekonnal palju. 

Mõne aasta pärast sünnib  väikemehele õeke, keda ta vaid vähestel vaadata lubab, rääkimata 

katsumisest. Sündisin mina, Mis võiks olla toredam, kui neljakesi koos pereks kasvamine ja 

maailma avastamine? Paraku ei ole rajad alati sirged ja veed peegelsiledad.  

1981. puhkes elumere lainetel tõsine torm ja selles tormis triivisid kaks põnni koos emaga isast 

kaugele. Olime mina, vend ja ema. Isast vaid fotod suures pruunis kastis ja lood, mida rääkisid ema 

ja vend. Edasi tuli meil kolmekesi hakkama saada. Lihtne see ei olnud. Ema asus tööle kolhoosi 

karjalaudas ning selleks, et üksinda kahe lapsega toime tulla, tuli tal teinekord tööd teha pea 

ööpäevaringselt. Ema mõtles küll meid lasteaeda panna, kuid oma graafikut  ja busside sõiduaegu 

vaadates avastas ta, et me saaksime sealt koju vaid nädalalõppudel. Selline lahendus tundus emale 

vastuvõetamatu, seega võttis ta meid vennaga hoopiski tööle kaasa.  



Vend oli suurem, tema sai abiks  olla. Viskas loomadele paar peotäit heinu või lõbustas mind. Kuna 

aastane laps veel päris hästi ohte ei taju, pani ema mind vajadusel loomade söödakärusse. See oli 

minu jaoks nagu mänguaed. Seisin seal ja hiilisin üle ääre. Eemal askeldas  ema, vennas tassis 

mulle kärusse, kive, puupulki, heinakõrsi ning vahel isegi kassipoegi. Mõni onu või tädi peatus 

käru kõrval ja rääkis paar sõna juttu või mängis peitust. Kui väsisin, istusin käru põhja ning vedasin 

seal olevasse jahusse  sõrmedega  triipe, teinekord lõbustasin ennast heinakõrte ritta ladumisega 

jne. Lõunauinakudki sai teinekord sealsamas kärus tehtud.. Kord avastasin, et kui ennast käru sees 

kiigutan, hakkab käru liikuma. Edaspidi oli ema sunnitud käru rattad blokeerima, et lehmad mu 

mütsi taas ära süüa ei saaks.  Kui ma maailma asjadest rohkem taipama hakkasin ja kärus 

tegutsemine enam lõbu ei pakkunud, vaid pigem pakkus lõbu kärust välja ronimine,  sain rohkem 

vabadust juurde ja rohkem võimalusi tegutsemiseks. Esialgu sain liikuda nt kahe sõime vahel. Seal 

ei olnud ohtu, et lehmad mind Jalaga lüüa saaksid ning ka sarvedest olin ohutus kauguses. Ema 

andis mulle väikese ämbri ja ma vedasin sellega lehmadele jahu ette. Iga lehm sai ühe ämbritäie. 

Pärast panin oma ämbri  tähtsalt ema tööriistade kõrvale.  

Maja lähedal oli meil aiamaa, kus aitasime vennaga porknaid harvendada ja noppisime supi sisse 

tilli. Kartuleidki kõplasime. Vend oli laisk ja tallas maltsad vao äärde maha, esimese vihmaga olid 

need taas püsti ja pikemad kui kartulipealsed. Edaspidi teadsime mõlemad, et targem on ikka 

maltsad korralikult välja kiskuda. 

 Naabrilastega ehitasime onni ja mängisime luurekat. Üks mu lemmikuid mängukohti oli suur 

porilomp, milles ma kätega sobrasin ja muda hunnikutesse tõstsin.  Lomp oli minu suur ookean 

kus ma tähtsat maadeavastamise tööd tegin ja näljased haid ning ahned mereröövlid püüdsid mind 

takistada. Nii need aastad läksid. Ema ja venna sabas, naabrilastega või päris omapead maailma 

avastades. 

Vaatamata sellele, et olin justkui päris suure osa oma koolieelsest east omapead kasvanud nagu 

Pipi Pikksukk, olin ometigi saanud selgeks tähed ja lugemise.  Arvutamine ja maailma asjade üle 

arutlemine tulid ka päris hästi välja. Olin kooliks valmis.  

Järgmisena suundub laevuke iseseisvumise vetesse. 1998. aastal otsustasin klassiõe õe lapsi 

hoidma hakata ning kolisin mõneks ajaks nende juurde. Kuna mul endal oli selleks ajaks kaks 

nooremat õde ja naabriperede lapsigi olin palju kantseldanud, sain nende kahega päris osavalt 

hakkama. Samas enda meelest olin juba suur inimene ja ega täiskasvanul passi niimoodi teise pere 



juures elada. Nii ma edasi liikusingi. Tee viis tagasi pealinna. Esialgu töötasin pitsabaaris ning 

plaanisin aasta pärast asuda õppima ja millegipärast soovisin õppida lasteaia kasvatajaks. Saatusel 

olid varuks hoopiski omad üllatused. Plaanitud lasteaiaõpetajaks saamise asemel, sain hoops 

lapsevanemaks ja ehkki, olin plaaninud lapse kõrvalt siiski õppima minna, sai mulle ruttu selgeks, 

et hea mõte see pole. Eelistasin pühendada oma aja lapsele ja kooli peale mõelda hiljem. Kasvasime 

koos, uudistasime ja arenesime mõlemad. Olime teineteisele õpetajaks.  

Kui minu tütar Ingrid oli kahene, sai ta koha lasteaias ja mina jõudsin oma teel lõpuks nendesse 

vetesse, mis olid seotud päris lasteaiaga. Ma ise lasteaias käinud pole ja vend oma lasteaiaaega ei 

mäletanud. Ema ei osanud ka eriti paljut lasteaiast rääkida, sest tema kogemus piirdus vaid lapse 

lasteaeda viimise ja toomisega. Seega oli see, minu esimene kokkupuude lasteaiaga.   Veidi aega 

hiljem kutsuti mind samasse lasteaeda õpetaja-abiks. Samas oli see hea võimalus kogemuste 

saamiseks. Algasid põnevad ajad. Kõik see kompimine, et kuidas saada hakkama erinevate lastega 

ja panna neid korraga sama asja tegema. Kuidas leida ühine keel erinevate lapsevanematega jne. 

Olles mõnda aega õpetaja abi ametit pidanud, paluti mind abiõpetajaks Hea Alguse rühma. 

Õppetöö käis selles pisut teisiti, kui tavarühmas. sealsetel lastel oli rohkem valikuvõimalust 

tegutsemiseks ning lapsed ei pidanud tegutsema kõik koos vaid liikusid keskustes kas loosiga 

määratud järjekorras või tegid ise valiku, kuhu minna. Selline lähenemine meeldis mulle pisut 

rohkem. Ometi ei saanud ma aru, miks peavad kalade teemalise nädala lõpus olema seinal 24 

suhteliselt ühtemoodi maali. 

Aastal 2007 sattus laevuke üsna tiheda liiklusega vetesse. Olin olnud mõnda aega kolme lapse ema 

ning tuli aeg tööle naasta. Ühtlasi käisin koolikatsetel ning mind võeti Tallinna Pedagoogilisse 

Seminari vastu. Tööle asusin sedapuhku hoopis õpetaja ametisse.  

Koolis oli põnev. Seal õpetatav polnudki päris sarnane sellega, mida oma senises töös kõrvalt 

näinud olin vaid pigem see, mida tasapisi olin lugenud raamatutest ja isekeskis mõelnud. 

Õpingud Tallinna Pedagoogilises seminaris viisid mind kokku Maarika Pukiga. 

Kui Maarika alternatiivpedagoogika loengutes rääkis meile oma loo ja tutvustas meile Reggio 

Emilia kasvatuspõhimõtteid, tabas mind äratundmine, et just see ongi see, milline õpetaja ma olla 

tahaksin. Just selliseks õpetajaks tahtsingi saada, kes ei anna maailma edasi sellisena nagu tema 



näeb, vaid laseb lapsel seda vaadata ja avastada oma silmadega. Lisaks veel käte ja jalgadega ja 

kasvõi kuklaga.  

Üks esimesi asju, mis ma kõrva taha panin, oli see, et õpetajad ei pea olema kõik ühesugused ja 

tegema kõike sarnaselt. Igal õpetajal on oma taust ja kultuur ning lapse maailma see pigem rikastab, 

kui ta kogeb erinevat lähenemist asjadele. Iga lasteaiarühm ongi omanäoline ja kujuneb selliseks 

vastavalt selle rühma õpetajate ja laste omakultuurile.  

Päris nii see muidugi ei olnud, et peale seda sessi ja äratundmist oleksin "uus õpetaja" olnud. Ma 

olin teistmoodi olnud juba varem, nüüd oli mul juures enesekindlust jätkata omamoodi. midagi 

eriti kardinaalselt teistmoodi ma ette ei võtnud. 

2008. aasta sügisel võtsin vastu uued mudilased, kellel varasemat lasteaiakogemust veel polnud. 

Enamus rühmast olid pere esimesed lapsed, seega vanemale uus kogemus. Tasapisi tegutsedes 

jõudsime läbi erinevate kogemuste koos ühe eluetapi lõpuni. Nemad lõpetasid lasteaia ja mina 

kooli. Õppisin neilt palju ja palju õppisin nendega koos. Otsustasin pesast välja lennata koos oma 

laululindudega.  Uues töökohas sattusin kokku Küllikiga, kes sama maja teises rühmas töötas. 

Särasilmse õpetajaga, kes nägi maailma nii nagu mina ja mõtles nii nagu mina. Ühel päeval kutsus 

Külliki mind ühele kokkusaamisele kaasa. Selgus, et Tallinnas on loodud Reggio klubi. Reggio 

pedagoogikast inspireeritud õpetajad saavad kord kuus kokku ja jagavad oma kogemusi. Liitusin 

nendega ning käisin mõnda aega igal koosolekul kohal. Klubis kohtusin taas Maarikaga ning oleme 

ikka kontakti hoidnud. Ta on meid väga palju innustanud ning toetanud. Kuna minul ja Küllikil 

olid üsna sarnased vaated, hakkasime Küllikiga  ühel hetkel otsima võimalust koos töötamiseks 

ning leidsimegi.  

2014. aasta mais avas Tallinna Tammetõru Lasteaed Öökullide rühma. Minu ja Küllikiga hakkas 

ühes paadis sõudma meie suurepärane õpetaja abi. See oli hea tunne, omada sellist päris oma 

seltskonda.  Kohe alguses tutvustasime vanematele oma põhimõtteid ja tulevikuplaane. Ütlesime, 

et oleme Inspireeritud Reggio Emilia kasvatusfilosoofiast ja püüame võimalikult oma töös lähtuda 

selle põhimõtetest. Rääkisime projektõppest ja laste kaasamisest igas mõttes. Ühe lapse pere oli 

tulnud Itaaliast ja pere vanemal lapsel oli  olemas koolikogemus Reggio Emilia põhimõtetel 

töötavast koolist. Ema oli lahke meilegi tutvustama oma kogemusi ning tema jutt oli inspireeriv ja 

julgustav. Meie ideed ja mõtted võeti hästi vastu 



Kui seni olime rõhku pannud keskkonnale ja see tuli meil hästi välja, siis nüüd olime sattunud 

karile. Meie ees olid 1,53 aastased, kellest paljud veel ei kõnelenud. Kuidas kaasata planeerimisse 

last, kes ei räägi veel? Last, kes ei küsi küsimusi ja kes ei ütle, et teda huvitab väga elevandi londi 

pikkus või ratastraktori mootori hingeelu.  Tuli olla väga sensitiivne ning lapsi jälgides märgata 

nende ühist huvi ja pakkuda neile tegevusi, ning pean tunnistama, et see on senini üks raskemaid 

katsumusi minu teekonnal.  Selles osas vajan kindlasti uut võimalust, et paremini teha.  

Oma loo lõpetuseks toon mõned näited sellest, mida teen õpetajana täna teisiti kui tegin aastaid 

tagasi. 

2007. aastal püüdsin kramplikult jälgida nädalakava ning eirasin teinekord seetõttu ka laste huvi 

hoopis teistsuguste asjade vastu. Täna püüan võimalikult palju kasutada ära just laste huvi ning 

olen sunnitud vahel hoopis nädalakava eirama. Oletame, et teemaks on meresõidukid.. varem 

läinuksin laste ette jutuga, et täna räägime laevadest ja maalime neid.  Täna on lapsed need, kes  

otsustavad, et veepõhja on vajunud piraadilaev suure aardekirstuga. Laeva ehitavad lapsed ise 

toolidest ja pappkastidest. Ühe tööpäeva lõpul riputasin rühmatuppa lae alla pudelikese 

paberirulliga ja jäin ootama, kas seda järgmisel päeval märgatakse. Märgati ja meil olid päris 

põnevad jutud sellest, mis see on ja millised võisid vanal ajal kirjad välja näha ja millised kirjad on 

tänapäeval ja kuidas need täna sihtpunkti jõuavad.  

Varem kasutasin kunstitöödeks vaid A4 paberit, sest rühmas olid kunstitööde mapid varutud just 

sellele formaadile mõeldud. Täna  kasutame erineva kuju ja formaadiga pabereid. Kunstitegevuse 

tulemusena ripuks mereteemalise nädala lõpus 16-20 valget laeva. Täna on lastel valik, kas nad 

joonistavad, maalivad, voldivad või voolivad selle laeva. 

Varem olid enamus materjalid kappides peidus. Tasapisi tulid sealt välja riiulile pliiatsid ja 

vildikad. Täna on meil guašid kapil ja riiulitel erinevaid vahendeid meisterdamiseks. Mõtle ainult 

välja, mida teha sooviksid 

Varem panin kunstitööd seinale üles täpselt seniks kuni uue töö tegime. Täna on meil seintel 

igasugust informatsiooni. Vanemad kunstitööd kolivad enne seinalt alla tulemist hoopis kõrgemale. 

Nähtaval kohal pole vaid aasta ajaga seotud kunstitöid, oluline roll on vabajoonistused ja  fotod 

tegutsemisprotsessist. Varem olid isadepäeva nädalal teemaks isad ja nädala teemagi nt „Isa tõstab 

õhku mind...“  Meie rühmas jätkus sel aastal mereteema ka isadepäevanädalal. Isadepäeval polnud 



kontserti. Meile tulid külla kaks noort meremeest, rääkisid merest ja purjetamisest ja õpetasid 

meremehe sõlmi tegema. 

Selline on minu teekond lapsest lähtumiseni. Sellel  teekonnal pole alati olnud lihtne kursil püsida. 

Vahel olen tundnud ennast karile triivinud laevana samas  taibanud, et keegi pole võõral merel 

üksik laev. Iga aastaga tekib juurde teisi laevu, millel kõigil suund lapsest lähtumine. Teineteise 

toel jõuame kaugemale. 

Tänan kuulamast. 

 


