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Kaire Reiljan

Haapsalu sanatoorse kooli käsitööõpetaja Villu Baumanni pikaajalist tööd erivajadustega
lastega tunnustati Presidendi Kultuurirahastu 55 000 krooni suuruse hariduspreemiaga.

"Villu Baumanni puhul on see nagu elutööpreemia," ütles Presidendi Kultuurirahastu juhataja
Mailis Neppo. Tema sõnul sai ligi poolesaja kandidaadi seast valiku tegemisel otsustavaks
õpetaja aastatepikkune töö erivajadustega lastega, samuti aktiivsus väljaspool kooli.

Baumanni kandidatuuri esitas Eesti Tööõpetajate Selts. Seltsi juhatuse esimehe Tõnu Tammari
sõnul võib Baumanni julgelt nimetada Eesti tööõpetuse üheks alustalaks.

"Ta on nii tegus, asjalik ja tore — tal on kõik need omadused, mis õpetajal olema peavad,"
lausus Tammar. Ta märkis, et ka Baumanni koolitused on käsitööõpetajate seas väga
populaarsed. "Tema tehtud asjad on vapustavad," leidis Tammar.

Baumann ise jäi preemiast rääkides tagasihoidlikuks: "Muidugi on tunnustus meeldiv. Olen kogu
aeg töötanud täie pingega, teinud asju nii, nagu olen osanud."

Praegu on käsitööõpetajal käsil suure ülevaatenäituse ettevalmistus kooli 50. aastapäevaks
oktoobri lõpul. Koos õpilastega on pooleli projekt valmistada igale Eesti linnale keraamiline
suveniirvõti. Pooled 47 võtmest on juba valmis. "See kõik võtab aega, sest alati ei anna
esimene idee tulemust. Iga linna kohta tuleb leida midagi iseloomulikku," rääkis Baumann.

42 aastat Haapsalu sanatoorses internaatkoolis käsitööõpetajana töötanud Baumanni on ka
varem tunnustatud: 2001. aastal nimetati ta maakonna aasta õpetajaks ja ta on saanud ka Eesti
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Tööõpetajate Seltsi kõrgeima tunnustuse — aastate tegija tiitli ja pronksmärgi.

Tõnu Tammari sõnul kiputakse koolis tööõpetuse õpetajat märkama peamiselt siis, kui on vaja
tuld kustutada, kui midagi laguneb või on vaja õpilaste töid näitusele. "Õpilaste seas pole aga
üldine suhtumine käsitöösse halb. Oma asja kinkida on hoopis midagi muud kui ostetud asja, ta
on küll omamoodi kohmakas, aga seal on hõngu," rääkis Tammar.

Presidendi Kultuurirahastu andis välja kolm hariduspreemiat — 75 000, 55 000 ja 45 000 krooni
— ning neid rahastab Sampo Pank. Preemiad annab president üle neljapäeval.

Artikkel Lääne Elu veebilehel .
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