
 

Meie õpetaja Mall Raig. 

 

Õpetaja Mall Raig teeb oma tööd hingega. Pikaajaline kogemus teeb temast hinnatud 

koolitaja. Aastate jooksul on tal olnud tuhandeid õpilasi, kes teda hea sõnaga meenutavad. 

Kooliteed alustas Mall Pärnus ja lõpetas siin A. Jakobsoni nimelise Pärnu I Keskkooli. 

Edasi õppis Tartu Ülikoolis, mille lõpetas ajaloolasena. Lisaks on ta lõpetanud 

Hämeenlinna Õpetajate Kõrgkooli täiskasvanute koolitajana ja Oulu ning Tartu Ülikooli 

pädevuskoolitusprogrammi,  omandades soome keele, kultuuri-, geograafia- ja ajaloo- 

õpetaja elukutse. Õpetaja Mall on väga õpihimuline. Ta on osalenud Pärnu Muuseumi 

koolitustel, Vabaharidusliidu koolitustel, Soome Instituudi iga-aastasel õpetajate 

täiendkoolitusel, Erasmus +  täiendkoolitustel jne. jne. 

Õpetaja Mall Raig on pikaajaline täiskasvanute koolitaja. Ta on 1988. aastast soome keelt 

õpetanud erinevates koolides ja asutustes, näiteks Pärnu I Keskkool, Pärnu Kuninga tn. 

Põhikool, Pärnu Kutsekeskkool, Pärnu Majanduskool, Pärnu Kolledž ning erinevad 

Tallinna ja Tartu kõnekeskused. 

Mall Raigi esimene soome keele õpetaja oli legendaarne Pärnu Koidula Keskkooli 

direktor ja Pärnu-Vaasa Sõprusühingu juhataja Armas Kuldsepp. Pärnu ja Vaasa on 

sõpruslinnad aastast 1956. Kursus toimus sõprusühingus Vaasa Selts. Seal käisid 

kursuseid juhendamas ka soomlased ise. 29. oktoobril asutati Pärnu Soome Selts ja Mall 

Raig on Pärnu Soome Seltsi aktiivne liige selle asutamisest saadik. Ka praegu suhtleb ta 

tihedalt siin elavate ja töötavate soomlastega ning kaasab neid keeleõppe tundidesse. 

„Jana Trink Erakooli kutsuti mind 2004 aastal soome keelt õpetama,“ meenutab Mall ning 

lisab, „Olen õpetanud soome keelt nii arstidele, turismitöötajatele ja ka lihtsalt 

keelehuvilistele. Ilmselt on nii mõnigi praegu naabrite juures töötav eestlane oma 

keeleoskuse siin õppides saanud. Mul on alati olnud väga õpihimulised ning motiveeritud 

keeleõpilased.“                                                                                                                                                            

Mall Raig on pannud kokku erialaseid õppematerjale ning koostanud soome keele 

õppijatele klienditeeninduse eriala õppekava. 

Peale soome keele õpetab Mall Raig Jana Trink Erakoolis eesti keelt võõrkeelena.                   

Pandeemia tõttu õppeasutuste sulgemine 2020 aasta kevadel tuli nagu välk selgest taevast. 

Kellelgi polnud selliseid kogemusi, võimalusi ega väljaõpet nagu praegu, aastal 2021. 

Kõigele tuli kiiresti reageerida ja olukorrale vastavalt ümber orienteeruda. Haritud 

inimesena suutis õpetaja Mall Raig olukorraga kohaneda ja kursuse lõpetajatelt tuli ainult 

positiivset tagasisidet. Nii mõnigi soovis sügisel just veebis tunde jätkata. Oluline, et ei 

mindud kergema vastupanu teed ega katkestatud õppetööd. 

 



 

Õpilastega veebitunnis 2020 kevad. 

 

 

Jõulunädal koos õpilastega Jana Trink Erakoolis. 

 

  „Minu jaoks on keeleõppes tähtis, et õpilased on saanud koolitusel laduda endale tugeva 

alusmüüri, millele nad edaspidi võivad ise uusi teadmisi püstitada. Majaehitamine algab 

ju ka tugevast alusmüürist ja nii me koos õpilastega seda alusmüüri laome,“ jagab õpetaja 

Mall oma õpetamise tarkust. 



 

Koduaias lillede keskel. 

 

Malli huvitab väga reisimine, turism arhitektuur ja aiandus. 

Mall Raig on Pärnu Giidide Ühingu asutaja (1994) ja ühingu esimene esinaine. Ta on 

Eesti Giidide Liidu esindajana osalenud Soome Giidide Liidu päevadel Järvenpääl ja 

pidanud seal kõne soome keeles. 1994. aastal, kui Eestit ja Pärnut külastas Soome 

Parlamendi delegatsioon, tegi ta ekskursiooni parlamendi eesistujale Riitta Uosukaisele, 

mille eest pälvis ka aukirja. 

Peale selle on Mall giidina tutvustanud soomlastele Eestimaad, Lätimaad ja Leedumaad 

ning olnud eestlastele reisisaatja välismaal. 

Koostöös Fintraga on ta Soomes välja andnud sõnaraamatu „Turismi ja teeninduse 

soome-eesti vestmik“. 

Käbi ei kuku kännust kaugele. Mall Raig on töötanud üle kolmekümne aasta koolitajana, 

tema ema oli pedagoog ja tema tütar jätkab koolitaja tööd prantsuse keele filoloogina. 

Et olla hea õpetaja, tuleb tööd teha missioonitundega. Ise õppida ja oma kogemusi teistega 

jagada. Mall Raig on meie õpetaja. 

 


