
65 aastat akordioniõpetust Haapsalu 

Muusikakoolis. 

Akordionimängu on Haapsalu Muusikakoolis õpetatud kooli 

asutamisaastaist peale. Esimesed õpetajad olid Voldemar Rõõmus, 

Lennart Jõela, õpetaja Nikkareva, õp. Villenthal. Pikemat aega töötasid 

koolis Hans Alver, Kaja Väljari, Algi Pitkänen, Maimu Kubbi. Algselt olid 

akordioni ja puhkpilli eriala 5-aastase õppeajaga, nüüdseks on 

õppetsükkel ühtlustunud kõigil erialadel 7 aastani. 

Akordionimäng oli väga populaarne ja konkurss erialale  küllalt 

suur. Olid ajad, kus majas töötas 4 õpetajat täiskormusega ja õpilasi oli 

30-40 ringis. Praegu õpib koolis akordioni erialal 10 õpilast ja me ei 

kuulu enam rahvapilli-, vaid klahvpillide osakonda nagu  Tallinna 

Muusikakeskkooliski. Kuna õpilasi oli palju, tegutses meil akordionistide 

orkester, kellega võtsime aktiivselt osa kohalikest laulu- ja 

tantsupidudest, samuti üldlaulu- ja tantsupidudest nii Tallinnas kui ka 

Tartus. Orkester osales teiste erialadega koos ka Rootsis Haninge 

Muusikakoolis, kes oli meie sõpruskooliks, samuti osalesime Võrus 

rahvamuusikapäevadel. 

Akordioniklassi õpilased on innukalt esinenud linna üritustel, 

lasteaedades, üldhariduskoolides, kultuurimajas, kuursaalis, Haapsalu 

kaubamaja avamisel, Tallinna kaubamajas jõuluüritusel. Pikki aastaid  

sisustasime spaade “ Fra Mare” ja “ Laine” turistide õhtuid. Lisandusid  

festivalid Võrus, Tartus, Pärnus. Oleme osalenud rahvusvahelistel 

konkurssidel Pärnus ja Itaalias Castelfidardos. 

Meie väike akordioniklass on võtnud endale kohustuse esindada 

Haapsalu kooli järjekindlalt kõikidel regionaalsetel ja vabariiklikel 

konkurssidel, mis toimusid algselt nelja aasta tagant, nüüd  iga kahe 

aasta tagant. Valmistumine konkursiks arendab ja motiveerib nii õpilasi, 

õpetajaid kui ka vanemaid, olgugi et see toob kaasa palju lisatööd, 

stressi, vastutust. Hea on oma oskused proovile panna ja näidata neid 

kohas, kus hinnangu andjaks on erapooletu kompetentne žürii, kes 

koosneb vastava eriala spetsialistidest. Regionaalsetel konkurssidel 

osalenute ja võitjate nimekiri on üsna pikk, aga püüan neid meenutada:  

Boris Makejev, Kalle Kahest, Dina Voznjuk, Vahur Tähe, Riina Poolamäe, 

Liina Saarlo, Andri Avila, Maret Härm, Anti Nöör, Kaspar Allik, Andreas 

Jupits, Triin Nöör, Karin Karro, Kristo Maisalu, Janar Helilaid, Hedi 

Viita, Jaan Lehepuu, Ott Koik, Oliver Laidroo, Reimo Milva, Henri Zibo, 

Hardi Vinkelberg, Robin Reimer, Kauri Varbola, Rasmus Kuhi-Thalfeldt 

jt. Mitmed neist on osalenud korduvalt. 



Vabariiklike konkursside võitjad ja karikate omanikud on Marvel 

Alp, Eva Oruste, Erko Puskar, Markus Lember, Ander Lillemaa, Martin 

Märdimäe, Laas-Joonas Saul. Mitu õpilast on rohkem kui ühe karika 

omanikud. 

Muusika alal tegutsevad Liia Liik, Natasa Pašinina, Anne Luha, 

Viktor Elšait, Anti Nöör, Marko Matvei. Kõige kuulsam akordionist on 

Henri Zibo, kes astus otse meie koolist Tallinna Muusikakeskkooli, 

vallutas Klassikatähtede lava, praegu õpib EMTA-s ja oktoobris 2020 

lendab esindama väikest Eestit Portugali rahvusvahelisele konkursile 

“Confederation Internationale des Accordeonistes”. 

Sirje Roogla, HMK akordioniõpetaja 

 

 

 


