
Meie õpetaja Maarja Suigusaar. 

Õpetaja Maarja Suigusaar tuli, nägi ja võitis meie kõigi südamed– nii õpilaste kui ka 

kolleegide. Mapp kaenlas ja naerukurrud põskedel tuhiseb ta õhtul tunde andma, nagu 

polekski pikka tööpäeva teises koolis seljataga. Tema õpilased ootavad teda pikisilmi. 

Maarja sünnikodu asub Viljandimaal väikeses Kaagvere külas. Põhikoolis käis ta 

Kolga-Jaanis ja gümnaasiumi lõpetas Põltsamaal. Edasi viis tee tüdruku Tallinna 

Ülikooli, kus ta  õppis inglise keele õpetajaks. „Olen kogu elu tahtnud õpetajaks saada. 

Põhjus on väga lihtne - kuna mu ema soovis nooruses õpetajaks õppida, siis kodused 

mõjutused olid nii tugevad, et muud valikut justkui polnud ja ma olen oma valikuga 

väga rahul. Ega ma ennast kellegi teisena ette kujutakski,“ jagab Maarja oma mälestusi, 

„seega mulle meeldib õpetamine, igal erialal, olgu või katuse panemine.“  

Maarja Suigusaar on olnud õpetaja juba 21 aastat. Esimene töökoht oli Ruhnu saarel. 

Seal tuli õpetada mitut ainet. Peale inglise keele veel eesti keelt, arvutiõpetust ja kehalist 

kasvatust. Lisaks aeroobikatrennid nii lastele kui täiskasvanutele. Maarja: “Väikeses 

koolis on tore see, et peadki tegema paljusid asju. Näiteks kirjutasime jõulunäidendeid, 

mõtlesime välja uusi liikumismänge, esinesime koos lastega, orienteerusime.“                                                                                                                         

Ühe aasta oli Maarja Suigusaar Ruhnus ka kohaliku volikogu esimees. 

 

 

 

Ruhnu saarel 



 

Siis aga kohtus Maarja oma tulevase elukaaslasega ja kolis Pärnusse. Siin loodi pere. 

Alul oli ta õpetaja Koidula Gümnaasiumis, peale haridusreformi läks Mai Kooli, kus 

töötab põhikohaga siiani.      

                            

Maarja koos perega 

                                                                                                                                       

Jana Trink Erakooli sattus Maarja õpetama täiesti juhuslikult. Nimelt on Maarja ja Jana 

Mai koolis kolleegid ja viimane otsis ühele haigestunud õpetajale asendajat. Maarja: 

„Ta pöördus minu poole ja näitas nimekirja, mis tunde on vaja asendada. Kes siis 

Janalae suudab ära öelda! Sellest ajast jäingi Jana Trink Erakooliga seotuks. Ja üldse ei 

kahetse! Mul on äärmiselt hea meel, et selline juhus mu teele sattus. Täiskasvanute 

õpetamine on hoopis midagi muud kui lastega tegelemine. Lisaks õpetamisele olen 

leidnud end väga meeldivast ja toredast seltskonnast, kus mõeldakse huvitavaid tegevusi 

välja ning käiakse koos põnevatel väljasõitudel.“  



Maarja on imeline ja mitmekülgne inimene. Talle meeldib käsitööd teha, meeldib kodu 

remontida, meeldib jalutada ja rattaga sõita ning meeldib laulda. Maarja laulab 

naiskooris Põllepaelad. Nendega on esinetud nii mitmelgi suurel laval.                                

Veel võib meie Maarjat nimetada „ravimitootjaks“. Nimelt toimetab pere suvel 

maakodus mesilastega. Perefirmas Taavi Mesi OÜ on tööjaotus nii, et mesilased 

korjavad mett, poeg ja elukaaslane toimetavad tarudega ja Maarja ülesandeks on  

vurritamine ja pakendamine. Nende majas suhkrut ei ole, ainult mesi. Lahkelt varustab 

Maarja ka oma kolleege tervisliku meega.  

Maarja on „sooja hommiku sarnane“. Selline, kelle naer sillerdab, kelle silmad säravad 

ja kellest õhkub andmise rõõm. 

 Maarja Suigusaar on meie õpetaja. 

 

 

Maarja Suigusaar 

 


