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Helki Haavasalu sündis 27. novembril 1946. a. Koorastes Põlvamaal. Pärast TRÜ lõpetamist 1970. aastal töötas ta 17 aastat
Viljandi Kaugõppe Keskkoolis. Alates 1987. aastast töötab Helki
Haavasalu Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi matemaatikaõpetajana. Seega on õpetaja töökogemust 37 aastat. Teda iseloomustab
töökus, korrektsus, kindlalt väljakujunenud tööstiil, süstemaatiline
õpilaste teadmiste kontroll ja hindamine. Ta on eriliselt nõudlik
distsipliini ja korra suhtes. Üleastumiste korral püüab ta õpilast
mõista ja andestada, arutades rahulikult koos õpilasega tema
käitumist. Tundides valitseb tõsine töömeeleolu. Õpetaja arendab
oskuslikult valitud ülesannete ja erinevate metoodiliste võtete
kaudu õpilastes analüüsi- ja mõtlemisvõimet ning loovust. Kuigi
ta on range, nõudlik ja otsekohene, ei karda õpilased temalt
lisaselgitusi küsida. Tehes koostööd klassijuhataja ja vanematega,
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näeb ta niikaua vaeva, kuni saab ka kõige laisema õpilase endaga
koostööle. Ta püüab märgata iga lapse edusamme ja teda ergutada.
Õpetaja ise ütleb, et talle satuvad ainult head lapsed.
Helki Haavasalu õpilased on saavutanud häid tulemusi lõpueksamitel ja maakondlikel ning vabariiklikel olümpiaadidel. Ta püüab
õpilase anded varakult avastada ja neid mitmekülgselt arendada.
Tavaliselt on andekad lapsed hõivatud veel muude tegevustega ning
harjutamiseks aega leida pole sugugi lihtne. Õpetajal on aga hulgaliselt ülesandeid, mida õpilased saavad iseseisvaks lahendamiseks.
Õpilase arengu huvides suunab ta neid osalema konkurssidel ning
õppima TÜ Teaduskoolis.
2002. aastal omistati talle pedagoog-metoodiku ametijärk. Viimaste aastate jooksul on õpetaja just arvuti kasutamise osas end
arendanud. Ta on koostanud hulgaliselt õppematerjale, mida ka
kolleegid saavad kasutada.
Suurt huvi pakuvad talle matemaatikute elulood, matemaatika
ajalugu ja matemaatika inimkonna ajaloos. Neid materjale on
ta kasutanud õppetunni vaheldusrikkamaks muutmisel, esinenud
ettekandega kolleegidele koolis ja väljaspool. Ta on vaimustunud
uutest avastustest ja püüab seda teistega jagada.
Helki Haavasalu on aktiivselt osalenud erinevatel koolitustel.
Riigieksamitööde hindamine, analüüs ja kokkuvõtete tegemine on
rikastanud oskuste praktilist poolt. Ta juhendab oma nooremaid
kolleege, kes sageli oma probleemidega tema poole pöörduvad.
Esinemised talle eriti ei meeldi, kuid kui teda on palutud oma
kogemustest rääkima, on ta teinud seda kohusetundlikult. Oma
teadmisi ja oskusi on ta rakendanud võistlusülesannete koostamisel
maakonna piires ja ka väljaspool. Ta osales III kooliastme matemaatika riikliku ainekava ja näidistöökavade koostamisel ning on
mitme trükis ilmunud töö autor või kaasautor.
Helki Haavasalu on valitud Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse juhatusse ning osaleb REKK-i noore õpetaja
kutsekomisjoni töös.
Õpetaja Helki Haavasalu teeb oma tööd suure armastuse ja kohusetundega, on õpilaste ja lastevanemate poolt hinnatud õpetaja,
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Viive Tamm

asjalik ja abivalmis kolleeg. Koolielu arendamises on ta osalenud
mitmetes töögruppides, tema arvamust arvestatakse ja hinnatakse.
Kool on õnnega koos, kui tal on selline pedagoog.
Viive Tamm
Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi õppealajuhataja
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