
Meie õpetaja Mall Pöial. 

Õpetaja Mall Pöial on sündinud Kaljukitse tähtkujus. Kaljukitse märk viitab hea 

huumorimeelega inimesele, kes ootab ka partnerilt naljasoont. Ta on intelligentne, 

stabiilne ja usaldusväärne. Kaljukitsel on suur vajadus liikumise ja tegutsemisvabaduse 

järele. On teadmishimuline ja keeltes andekas. Täpselt meie Mall! 

Õpetaja Mall Pöial on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi (nüüdne EMTA) 

koolimuusika erialal ja töötanud pikalt muusikaõpetajana. Hiljem veel keeltekoolis ja 

tõlkebüroos. Aastal 2000 läbis ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegu TÜ) inglise 

keele õpetaja lisaeriala. Igatsus muusika järele pani teda otsima töökohta, kus saaks 

rakendada oma oskusi mõlemal erialal. Kohates Janat, küsis ta temalt ega mõni õpetaja 

koht koolis vaba pole. „Kas kohe homme saad tulla?“ küsis Jana vastu. Mall sai. Ja on 

saanud juba pea kakskümmend aastat. 

Mall Pöial: „Jana Trink Erakool on minu jaoks täiuslik töökoht, saan kasutada oma 

mõlemat õpitud eriala. Lisaks veel see luksus, et õpilased on motiveeritud ja tahavad 

õppida. See on suur privileeg. Ja lõbus peab olema. Siin majas saab alati nalja.“ 

 

Euroopa keeltepäev Jana Trink Erakoolis 26. septembril 2016.                                                  

Pildil koos kolleeg Kai Sommeriga. 

 



Õpetaja Mall Pöial on hästi sportlik. Nii kui ilmad kevadel soojemaks lähevad ja teeolud 

võimaldavad, võtab ta ratta talvekorterist välja ja tee tööle kulgeb sadula seljas. Ei 

mingeid bussi- ega autosõite.  

Mallil on ka eluaegne kaunis hobi – peotants, mida ta harrastab koos abikaasaga. On 

käidud võistlustel ja omajagu kohtigi saavutatud. Aga ta ei ole seda kunagi spordina 

võtnud, vaid ikka kauni kunstiliigina. 

 

Tallinn 2020 

 

Lisaks tegeleb Mall Pöial tõlketööga. Ta on pikka aega tõlkinud inglise klassikalisi 

kriminulle. Hiljaaegu ilmus M.C.Beatoni „Agatha Raisin ja mõrvatud pruut“.           

Mall: „Ma teen seda suure mõnuga- need on raamatud, mida isegi loeksin.“ 

Malli kodu asub looduslikult kaunis kohas ja juba aastaid on koolipere kevadel tema 

koduaeda kutsutud õppeaastat lõpetama. Seal me siis peame piknikut ja tunneme end 

vabalt ja mõnusalt. 

Ta on inimene, kes ei ütle kunagi „ei“ vaid ikka „teeme ära“.  

Mall Pöial on meie õpetaja. 

 

 


