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Mis on kooli sulgemise põhjuseks? Miks lasteaed võib jääda oma majja, aga kool mitte?

Mis saab meie kooli traditsioonidest ja seinamaalingutest? Miks ei küsita meie käest, mida meie arvame?

Need on küsimused, mida on esitanud Pühajärve põhikooli õpilased oma kooli juhile ja vallavolikogule pärast kooli sulgemisotsuse
tegemist. Miks on just selline otsus tehtud ja mis on erinevate osapoolte arvamused, sellest loe lähemalt lk 6-7.

«
«

Eksklusiivintervjuu Lapimaa kuningaga!

«Suviti ma puhkan enamasti. Aga eks on vaja marsruut
talveks panna paika. Ja ma ise õmblen riideid endale,
mul on päris hea garderoob. Kuna ma pean korstnatest sisse-välja ronima, siis läheb neid palju. Ja harrastan suviti ka off-road’i teha põtradega. Panen
spetsiommid tallad talle alla, võtan põdra ja
lähen siis kuskile mägedesse sopa sisse
off-road’i tegema,» kirjeldab punakuue
mees oma suviseid tegevusi leheküljel 11.

Heade mõtete ja ideede jagaja

Valgamaa noorteleht nr 4(5)

Selles lehes:
Juhtkiri: Kool voolib inimese, noorsootöö mõtleva inimese
Rando Liiva: Inglismaal tehti
eksperiment erinevate vanuserühmade hulgas, et kombata
fantaasia ja leidlikkuse regressi
põhjuseid. Tulemused olid üllatavad. Lk 2

Janek Mäggi: Teid rikastab see, mida praegu
teete!
Sandra Pikk: Järjestikuselt
teine Valgamaa noorte tööturukonverents kõnetas noori
teemal «Täna mõeldes tulevikule». Lk 5

Kes on kes
Tankla toimetuses?
Võimalus näha noortelehe
toimetuse köögipoolt ja saada
tuttavaks inimestega, kes on
Tankla lehe taga. Lk 8

Detsember 2011

Otepää valla hariduselu

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI LUGU

tormleb talvetuulte pöörises
«Üks kord prahvatab vimm, mis kogunend salaja...» Just selline tekst seisis ühel mitmetest Pühajärve
kooli säilimise toetuseks korraldatud meeleavaldusel lapsevanemate ja õpilaste plakatitel. See annab
alust küsida – kas Otepää valla hariduselus ongi lahvatanud vimm, mis hõõgunud pikka aega salaja?
SIIRI LIIVA

peatoimetaja

siiri@tankla.net

Vabariigi Valitsuse kava eraldada põhikoolid
ja gümnaasiumid on viimasel aastal laiemasse huviorbiiti tõstnud haridussüsteemi
ümberkorraldused ka erinevates Valgamaa
linnades ja valdades. Eriti suure tähelepanu
on selle juures saanud Valga linna ja Otepää
valla koolivõrgu ümberkorraldused.
Otepää vallavolikogu 23. novembri otsus
sulgeda Pühajärve põhikool on lisaks meediale liikuma pannud nii lapsevanemad, õpilased ja kogukonna üleüldiselt. Avalikkuse ees
on oma seisukohti selgitanud nii vallavalitsus
kui lapsevanemad. Kooli sulgemisotsuse vastu on sõna võtnud Eesti Õpilasesinduste Liit
(EÕEL).
Haridus- ja teadusministeerium on väljendanud kahjutunnet kooli sulgemise osas,
kuid öelnud, et igal omavalitsusel on iseotsustusõigus oma valla
piires toimetada rahvalt saadud
häälte alusel. Laiemalt on hakatud selle looga seonduvalt juhtima
tähelepanu kaasamise heale tavale
ja selgitama selle sisu avalikkusele.
Lapsevanemad on aga otsustanud
oma laste huvide kaitseks Otepää valla otsuse kohtus vaidlustada.

90 õpilasega Pühajärve kool ei esimene ega
viimane kool, mis on otsustatud vallajuhtide
poolt kulude kokkuhoidu ja tulevikuperspektiivi silmas pidades sulgeda. Samas on erinev
olnud koolide sulgemisotsusele järgnenud
sündmuste kulg.
Täpselt samasugune otsus sai osaks 2007.
aasta alguses Pikakannu koolile Võrumaal.
Ka tol korral põhjendati kooli sulgemisotsust
väheneva laste arvuga ning asjaoluga, et
vald maksab kooli pidamisele peale.
Sealsed lapsevanemad olid samuti kindlad oma soovis säilitada kool. Otsuse teatavaks tegemise järel pöördusid nad volikogu
poole, seejärel maavanema ning lõpuks
kohtusse. Viimane otsustas lapsevanemate
kasuks ning tühistas kooli sulgemisotsuse.
Pikakannu kool tegutseb tänaseni.
«Pühajärve kooli kinnipanemise otsus on
teadaoleva informat-

siooni alusel väga samalaadne nagu meil
tookord 2007. Pühajärve kooli kindlasti kinni
ei panda, vähemalt selle otsuse põhjal. Kuna
kohtupretsedent otsuse tühistamise osas on
meie poolt loodud, siis on pühajärvelastel
oluliselt kergem oma võitluses võitjaks tulla,» kommenteerib Pikakannu kooli hoolekogu esimees Pühajärve kooliga seonduvat.
«Maakoolid ja nende ülalpidamine on
meie rahvusliku identiteeti üks olulisemaid tugiposte ja siin ei saa vastaskaalukausile seada
efektiivset majandamist. 90 lapsega kooli kinnipanek on kuritegu selle kõige selgemas väljenduses. Peale kooli sulgemist muutub tagasipöördumatult selle kogukonna omavaheline
suhtlemine ja sotsiaalne käitumine laiemas
mõttes,» toob Viiard välja, miks tema arvates
on maakoolide sulgemisotsuste mõju suurem,
kui esmapilgul paista võib.
(lugu jätkub lk 6-7)

Triin Vähi: Harjutamise ajal
hakkasid noored tagareast
hüüdma: «Valdo, Valdo, Valdo, Valdo!» Sellega nad kutsusid osaluskohvikus osalenud
riigikogu liiget Valdo Randperet ka tantsima. Lk 10

Piparkoogid Tankla moodi
Jõulude eri leheküljel on erinevad lood alates Valgamaa noorte jõulusoovide, piparkoogi taigna retseptist ja lõpetades noorte
talvevaheaja plaanidega. Lk 11

Piret Jeedas, kaasamispraktik:
Sellised situatsioonid tekitavad meis sageli vastupanu.
Oluline on kaasata neid,
keda me kunagi ei kaasa.
Tänane otsus puudutab
noorte inimeste tänast ja
homset päeva. Lk 7

Miia Pallase, Pühajärve kooli
direktor:
Ma olen väga uhke oma
kooli üle. Kui see ära kaob,
siis jääb tühjus, hinge ka.
Lk 7

Andres Visnapuu, Otepää
vallavanem:
Haridus on vallas kindlasti
number üks ning pärast haridust tulevad teised asjad.
Pühajärve põhikooli sulgemise teema on juba väga kaua
üleval olnud. Lk 6
Siin elavad inimesed on teadlikult valinud just väiksema
kooli, kus on vähem õpilasi.
Õhkkond on rahulik, haridus
on hea ning keskkond on õppimisele vastav. Lk 6

Ivika Nõgel, opositsiooni liige:
Ainult lapsevanemad saavad kooli sulgeda, kui neile ei
meeldi see kool või sinna ei
taheta oma lapsi panna. Lk 7

Maapiirkondade elanike ja Eesti
rahvastiku arvu üleüldist vähenemist
tuuakse nii omavalitsuste liitmise kui
koolide sulgemise ühe peamise põhjusena välja.
Nii ei ole Valgamaal tegutsev

Kuldar Veere, külavanem:

Kaasamine toimub ainult
sõnades, mitte tegudes.
Lk 7

Võim on antud noortele!
Valgamaal on järjest enam omavalitsusjuhte usaldamas noorte arvamust ja toetamas
noorte osalemist otsuste tegemise juures.
1. detsembril toimus Valgamaa
osaluskohvik, mis tõi kokku nii
noored, kohalikud otsustajad kui
ka riigikogu liikmed. Muuhulgas
arutati noorte võimaluste üle Valgamaal.
Osaluskohviku läbiviinud Valgamaa noortekogu tutvustab oma
tegevust ja kutsub liituma!
Novembrikuus said kaks noorte osaluskogu Valgamaal ametliku mandaadi. Üle-linnaliste valimiste tulemusena pandi kokku
21-liikmeline Valga Noortevolikogu koosseis. Palupera vallas alustas 9-liikmeline Palupera Valla
Noortevolikogu. Lk 10

Otsustamisel on jäetud
täiesti kõrvale nende arvamus, keda antud otsus kõige enam puudutab. Mööda
on vaadatud igaühe õigusest
võrdväärsele ligipääsule haridusele. Lk 6

Andrus Eensoo, lapsevanem:

Mitte esimene ega viimane kool,
mida suletakse

Valgamaa esimene flash
mob pani poliitikud tantsima!

Liina Hirv, EÕEL aseesimees:

«Esimese valimiskorra kohta käis
hääletamas uskumatult palju, oleme
tulemusega väga
rahul,» sõnas Valga Noortevolikogu
Valimiskomisjoni
esimees Pille- Riin
Vessin.

Noored ajakirjanikud said ETV ekraanile
Rando Liiva: ERR’i peauksest sisse astudes heitsin silmapilgu telefoni kellale, mis lausa röökis
meie 20-minutilisest hilinemisest. Mind valdas
imelik tunne, et Marko Reikop ja Anu Välba löönud käega ning siunavad meid kusagil! Lk 3

Kolme Valgamaa neidu hinnati
üle-eestilise tunnustusega

Persoon: Kaitseliidu
noorteinstruktor Kaimo Vahtra
Egle Kõvask: Selle aasta sügisel pälvis Kaitseliidu Valgamaa
maleva noorteinstruktor Kaimo Vahtra noorsootöötaja kutsestandardi kolmanda taseme. Sellega on ta hetkel ainuke Kaitseliidu noorteinstruktor, kellel see olemas on. Samal ajal õppis ta
ka parameedikuks. Hetkel omandab lisaoskusi Soomes. Lk 4
Foto: Erakogu

3. novembril Pärnus toimunud Laheda Koolipäeva noortekonverentsil näitasid Valgamaa noored
taset! Hea Eeskuju eritunnustuse saanud 14 noore hulgas oli 3 Valgamaaga seotud neidu: Sandra
Pikk, Merily Viks ja Hanna-Liisa Tamm. Lk 9
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ARVAMUS

Kas tuled tagasi Valgamaale?

Noortelehe toimetuse liige Sirly Solo uuris pärast gümnaasiumit
väljaspool maakonda edasi õppima läinud noortelt, kas nad plaanivad
pärast õpinguid Valgamaale tagasi tulla.

Kool voolib inimese,
noorsootöö mõtleva inimese
RANDO LIIVA
reporter

rando@tankla.net

JUHTKIRI

Punasel Ajastul, mitte kuigi kaua
aega tagasi, oli deemosel üks
kindel käibefraas: «Mida vähem
Sa tead, seda parem!» Kohalikud
omavalitsused praktiseerivad
endiselt seda fraasi.

Poliitikud on veendunud sättumusest, et üksnes nemad oskavad õigeid
otsuseid vastu võtta nii individuaalsel kui maastaapsetel riigivõimu küsimuste lahendamisel.
Eesti poliitikud pole kahekümne aasta vältel võtnud vaevaks luua
ühtki raadiosagedust, televisioonikanalit või paberkandjal perioodikat, milles annaksid oma tegutsemisest Toompeal aru – miks, milleks,
kas ja kuidas on mingisugune seadusandlus või muudatus kasulik.
Seaduseid võetakse vastu ja muudetakse ikka sel põhjusel, et nad
saaksid teenida rahva heaolu ning tagada riigi jätkusuutlikkuse. Kõige enam nühib meele mustaks, et keegi ei kisa kah, et kurat, mis jama
siin õige toimub, miks ükski poliitik enda otsuseid ei selgita.

Sagedus – kõigele üks «õige» vastus!
Inglismaal tehti eksperiment erinevate vanuserühmade hulgas, et kombata fantaasia ja leidlikkuse regressi põhjuseid. Tulemused olid üllatavad.
Lasteaiast kuni gümnaasiumini päriti, mis otstarbeks saab kasutada lihtlabast kirjaklambrit. Lasteaiajõmpsikad said koguarvu üle
kolmesaja: küll uste lahti muukimiseks, kõrvarõngaks, kalakonksuks, sõrmuseks.
Järgmine aste oli algkool, edasi põhikool ning lõpp-punkt virvendas gümnasistide helgete pääde kohal. Iseenesest tuleks eeldada, et
see number punub ülesmäge, kuna inimene on üha rohkem kogenud, tunnetanud.
Aga – viimaste hulgast saadi vaid käputäis vastuseid! Meid ju krutitakse sagedusele, et maailmas on igale asjale üksnes üks õige vastus!
Olukord muutuks, kui Eestimaal hakkaks tööle veelgi aktiivsem
noorsootöövõrgustik. Suurimad mured noortega leiavad aset pärastkooli tegevuste avastamisel. Ei leita suurt midagi teha, kui jõlkuda
suuremate kaubanduskeskuste ligiduses, kärakapudelit lahti kruttida ja arvutimänge võidu pelada. Vaimne tervis ja selle arendamine
on nimekirja lõpus.
Noortekeskuste populariseerimine tõmbaks ühiskonna välja sopaaugust. Kooli ja noorsootöö lõimimine lahendaks praeguse noortel-pole-midagi-teha-pärast-kooli-probleemi.
Noorte omavaheline suhtlemine aitaks üüratult kaasa sotsialiseerumisele. Noorsootöös õhkkond on vabam, ei pea teemade arutamisel koputama kellaosutite peale, kuni kell tiriseb ja järgmine tund
algab, ega aine raamidesse jääma.

Julge nõuda oma õigusi
Meid üritatakse suruda kasti, üritatakse sisendada, et üks persoon
ei suuda muuta midagi, kuid mina ütlen, et suudab!
Ma ei hakka kedagi kutsuma barrikaadidele tormama, lihtsalt
vaagi oma mõtteid pärast seda artiklit ja kui leiad, et siin kirjutatud
sõnakõlgud on tühi luul, siis jäta asi nii ning pista leht tulehakatuseks ahju, aga kui leiad, et see poiss on komistanud millegi otsa, siis
esipuhku püüa end kaasata kodanikuühendustesse.
Võta julgus turja ja mine kohalikku omavalitsusse ning nõua oma õigusi, lapsevanemana nõua õigusi oma lapsele – nõua noorsootöövõimalusi!

Aga mis kõige peamine – hari ennast, vanusest olenemata.
Jäta üks trenn vahele või õhtune tšillimine, arvutimäng,
kommentaar Delfis, pudel alkoholi, pakk nikotiinitooteid,
sapine sõna, mõistust nüristav telesaade, sihitu hulkumine
veebis ja loo oma tegudega parem maailm homseks!
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Sven Eiche (25a, õppis Türi tehnika- ja

Katrin Unt (22a, õpib Rakvere kolledžis alushariduse pedagoogiks)

maamajanduskoolis autodiagnostikat)

Õpin Rakvere kolledžis hea õppekava pärast. Sealhulgas õpetavad mind
targad õppejõud ja viibin lõbusas seltskonnas. Hetkel olen rahul. Tulevikus on plaan minna TÜ magistrisse koolikorraldust õppima.
Tuleksin Valka tagasi, aga kahjuks pole mul tööd. Olen kandideerinud Valga lasteaedadesse, ent pole osutunud valituks. On antud mõista, et õppimise tõttu ei ole mõtet tööle kandideeridagi. Kahju, sest muul
moel ma pärast ülikooli kogemusi ei omanda. Kui keegi tööle ei võta, siis ei saa ka kogemust.
Lasteaedu juurde ei tehta, töö pole hästi tasustatud ja seetõttu plaanin paari aasta
pärast Eestist lahkuda.

Valisin Türi tehnika- ja maamajanduskooli, sest
tollal sain paberi kätte ühe aastaga.
Omaalgatuslikult läksin äriplaani kirjutamise koolitusele, mis läks läbi ja sain rahalise
toetuse ettevõtte rajamiseks. Olen rahul, et
tulin pärast ülikooli Valgamaale tagasi.
Klientuur nõudis tagasitulemist ja oma töökoja avamist Valga linnas. Mul on siin (Valga linnas) töö, millel on turgu
ja teen seda, mis mulle meeldib.

Maarika Laos (24a, õpib Tartu

Agne Kaur (23a, õppis Tallina ülikoolis referent-toimetajaks)

kutsehariduskeskuses majandusarvestust)

Lõpetasin ülikooli juunis. Töötan endiselt Tallinnas ja pole plaaninud
Valka tagasi tulla. Võttes arvesse suurt tööpuudust Valgas, siis ma ei
näe ennast veel tagasi tulemas, kuigi olin sellest mõttest kunagi üsnagi
innustunud. Kavatsen Tallinnas edasi elada ja taas õppima minna.
Valisin Tallinna Ülikoolis just sellise eriala, sest see tundus mulle sobivat. Kahjuks hetkel ei suuda enda omandatud oskustega Valgas väärtust luua.

Pärast kooli lõpetamist tahaks ikka Valka
tagasi tulla, aga töökoha leidmisega on nii
nagu ta on.
Eks tulevik näitab.

KOLUMN: YFU VAHETUSÕPILASENA VÄLISMAAL

Aktiivse elu kõrvalt Saksamaale
Minu suurim unistus elada välismaal sai teoks pärast nelja aastat –
siis, kui otsustasin lõpuks kandideerida vahetusõpilaseks Saksamaale.
HELEN PARIK
toimetus@tankla.net

Olles tutvunud erinevate vahetuseprogrammidega, otsustasin täita paberid ja panna nad YFU
Eesti poole teele. Soovitud vahetusmaadeks
märkisin Jaapani, Lõuna-Korea ja Hong Kongi.
Üsna pea pärast paberite täitmist laekus
kutse vestlusele – lõpliku otsuse langetamine
ehk kas saan välismaale või ei. Aktiivse elu
kõrvalt leidsin muidugi ka aega, et närveerida
ja tuhandeid musti stsenaariumeid välja mõelda. Lootsin, et ei jõua pabistamise peale mõtelda, ent siiski.
Valimispäeval astusin kolme YFU esindaja

Tegin just ette selle nädala to-do listi ja
viimase koha selles nimekirjas on tänaseks
hõivanud «tunnid ette valmistada».
Päevases magistriõppes käimine ja koolis töötamine korraga – eriti ülikooli eksamisessiooni
ajal, on keeruline.
Samas igal juhul tasub see ära – ajab naerma
küll, kui mõni idealistist kursaõde arvab, et õpilased tõepoolest tahavad kohustuslikku kirjandust
lugeda või tunnevad morfoloogia vastu meeletut
huvi. Jah, õpetaja töö on hea, kui see pole kogu elu.
Koolis on iga päev isesugune – kord on õpilased vaikselt ja neile läheb väga korda, mida
räägid, teinekord räägid samu asju ja nad on nii

ette. Esitati küsimusi seoses ootustega vahetusaastale ja loomulikult minu elu kohta Eestis. Päev oli lõbus ja rikastav, kuid kõige tähtsam – sain läbi! Mängisime läbi situatsioone,
mis tundusid esmapilgul ebareaalsed, ent
hiljem osutusid tõesteks.
Saatuse tahtel ei saanud ma Jaapanisse
ega Lõuna-Koreasse vanuse tõttu. Pidin otsustama uue riigi kasuks. Kuna lapsepõlves
omandasin tänu teleseriaalidele saksa keele,
oli otsus lihtne - Saksamaa.
Enne vahetusaastat osalesime kolmepäevasel ettevalmistuslaagris ELO, et saada
spetsiifilisi näpunäiteid. Vahetusõpilaseks minejatel on võimalik taotleda ka stipendiumi,
kuid minule õnn seal ei naeratanud. Praegusel ajal on raske leida endale sponsoreid ja
nii jäidki minu kulud vanemate katta.
Augustis, mis oli kaks kuud pärast vestlust,

olin lennukiga Hamburgi poole lendamas. Algas minu vahetusaasta! Enne uue pere juurde elama asumist korraldati nädalane laager
Hamburgi lähedal Luksemburgis, et korrata
üle vahetusaasta reeglid. Eestlased olid teistega võrreldes hästi informeeritud!
Nädal toredate inimestega veedetud,
asusime teele perede juurde. Minuga sõitsid
Dresdenisse ka vahetusõpilased Soomest ja
Kolumbiast. Minu vahetuspere Dresdenis,
keda ma tol hetkel ainult läbi kirjavahetuse
tundsin, koosnes emast, isast - kes mõlemad
matemaatika ja füüsikaga tegelevad, ning kahest pojast, kelle tegemistega polnud ma tol
hetkel kursis.
Paberil oli meil uue perega palju ühist –
kas päris elus samuti, ei osanud ette teadagi. Rongijaamas oleks pereisa minust napilt
mööda läinud, kuid siiski kohtusin oma vahetusperega.
Tundsin taas, juba teist korda, et minu vahetusaasta oli lõpuks alanud!

KOLUMN: NOORE ÕPETAJA PÄEVIK
kärsitud või lihtsalt nälga suremas. Tund
enne söögivahetundi on kõige raskemini
antav tund.
ELEENE SAMMLER
Õpilased näevad sinus parimal juhul mahlareporter
kat singiviilu, mitte mingil juhul ülimat teadmiseleene@tankla.net
tejagajat. Nad näevad õpetajas ikkagi eelkõige
kubjast, aga probleem tekib siis, kui õpetaja ise
ennast kupjaks pidama hakkab. Et seda vältida
Samas selline inimlikkus ongi just see, mis teeb
on vaja isiklikku elu, sest päeva lõpus loeb ikka
õpetajast huvitava vestluspartneri või abimehe, kelle
see, mis päeva lõpus toimus.
Käisin eelmisel nädalavahetusel Tartu ülikooli vastu tekkib austus, mis ideaalis päädib õppimisega.
Kõige olulisem on, et õpetaja ise ei peaks
aastapäevaballil. Ütlesin õpilastele tunni lõpus, et
pean nüüd minema ballikleiti valima. Ja muidugi ennast kupjaks, vaid kellekski, kes annab
oli kohe järgmisel tunnil esimene küsimus: kuidas võimaluse elus hästi hakkama saada ise hästi
hakkama saades.
ball oli, mitte: kas ma määrasin sihitise õigesti.
Mis on tähendab noorte jaoks vabatahtlikkus?

KÜSITLUS: HEAKODANLIK KÄITUMINE JA TEGEVUS

• Tegevus, mille algatus on vabast
tahtest ja selle eest ei saada palka. Heakodanlik käitumine ja tegutsemine
• See mida ma teen rõõmuga saamata vastu midagi materiaalselt.
Vabatahtlik tegevus annab tunde, et oled midagi head ühiskon-

Sel korral uuris reporter Katre Kikkas Valgamaa noorte käest, mida
nemad arvavad vabatahtlikkusest. Vastajaid oli 40, seega tuleks tulemusi
lugedes arvestada, et küsitlusele vastasid vaid aktiivseimad noored.
40% küsitlusele vastajatest olid vanuses 15-17 ja nendest 70% naised.

na jaoks ära teinud.
• Teed nii endale kui ka teistele
head ilma tasu nõudmata
• Ma teen midagi, mille eest ma
raha ei saa, aga ma teen midagi
selleks, et teistel oleks hea olla.
• Tegevus, mida sa teed enda ressurssidest aitamaks teisi

Kas Sa teed pigem ise midagi ära (näiteks selleks, et vaba aega sisustada, ühiskonnas
ja noorte seas olevaid probleeme lahendada) või ootad pigem, et keegi teine seda teeks?

64%

64%
Teen ise ja kaasan ka teisi

15%

Ootan, et keegi teine midagi ette võtaks

3%

9%
15%

Teen ettepaneku kellelegi teisele

9%

Teen ise

Jätab külmaks

Noorte elukeskkonna parandamine

25%
Olen aidanud algatada

21%

20%

Olen kaasa löönud

Sõbrad on algatanud

14%
Olen algatanud

13%

Sõbrad on aidanud algatada

7%
Pole kokkupuudet

Ühiskonna probleemide lahendamine

32%
Olen kaasa löönud

25%
Sõbrad on algatanud

13%

Sõbrad on aidanud algatada
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13%

Olen aidanud algatada

11%

Pole kokkupuudet

6%
Olen algatanud

Töö eest raha saamine

55%

30%
Pigem oluline

Väga oluline

Pigem mitte oluline

15%
Pole üldse oluline
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Punane lint - solidaarsuse märk
Esimesel detsembril tähistati ülemaailmset
AIDSi vastu võitlemise päeva. Eesmärgiks oli
pöörata tähelepanu HIV ja AIDSi epideemia
levikut takistavale ennetustööle ning olla
solidaarne inimestega, kes on viiruse kandjad
või haigestunud AIDSi.

HIV ja AIDSi epideemia leviku
vastu aitasid võidelda Valgamaa nooredki. Tankla toimetuse
liige Katre Kikkas uuriski, mida
erinevates maakonna kohtades
sellele tähelepanu pööramiseks
ette võeti.

UUDISED

Punane lint on HIV ja AIDSi vastu võitlemise sümbol. Foto: Internet

Tsirguliina keskkoolis on
traditsiooniks saanud Punase Lindi moodustamine
küünaldest kooli sisehoovi.
Lisaks jagasid Punase Risti
liikmed koolinoortele flaiereid, mis informeerisid inimesi HIV ja AIDSi levi-

kust ja nakatumise vältimisest.
Otepää Avatud Noortekeskus
korraldas koostöös Otepää gümnaasiumi, Otepää kultuurikeskuse ja
Valgamaa tervisenõukoguga rahvusvahelisele AIDSi vastu võitlemise päevale pühendatud noorteõhtu «Turva-

line seks Talvepealinnas».
Valga avatud noortekeskuses toimus
koostöös Valgamaa Punase Risti seltsiga õilsa eesmärgiga koosviibimine õpitubade ja viktoriinidega. Päeva hämardudes süüdati küünlad ning moodustati
sellest noortekeskuse ette Punane Lint.
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juks käisid
Kus Sina töövar

pääsesid ETV ekraanile

Reelika Tuum

Otepää gümnaasiumi 10. klassi õpilane

17. novembril, üle-eestilisel
töövarjupäeval sai Tankla
toimetuse 3 liiget oma
esimese telekogemuse Eesti
Rahvusringhäälingus (ERR’is).
Veetsime Ülla Tamme ja
Triin Vähiga päeva Ringvaate
meeskonna kaitsva tiiva all.

Sattusin millalgi oktoobri alguses stendilt lugema töövarjupäeva (TVP) kohta, et gümnasistidel on võimalik sellest osa võtta. Nii uurisin
seda ka klassijuhatajalt ja ta andis mulle sellest
täpsema ülevaate.
Ma jälgisin kõrvalt Maaülikooli loomakliinikumis töötavate
veterinaaride tööd. Mul on endal väiksest peale olnud unistus
saada loomaarstiks ja kuna eelmine suvi sai ka käidud väiksel
praktikal loomaarsti juures, tekkis ka seekord tahtmine minna
just kuhugi kliinikumisse. Olen valikuga väga-väga rahul.
Kõige lemmikum osa päevast oli kindlasti see, kui kliinikumisse toodi üks kassipoeg, kes muideks oli Otepäält. Kassiga oli
see probleem, et ta oli kuidagi nõela koos niidiga alla neelanud
ning see omakorda oli tema kurgus ning see oli vaja sealt kätte
saada.
Väga põnev oli jälgida, kuidas mitu arsti korraga kassipoja
ümber olid ning mõtlesid, kuidas nõel kätte saada, ilma et nad
kassi vigastaks. Lõpuks jõuti ühisele otsusele, et lõikavad nõela
kaheks jupiks ning võtavad seejärel tükkhaaval kurgust jupid
ära. Õnneks see plaan läks edukalt läbi ning nõel saadi kurgust
ilusti kätte.
Lisaks sain ma väga palju uut informatsiooni erinevate haiguste kohta, mis loomi võivad tabada. Samuti sain pealt vaadata ka seda, kuidas ja mismoodi tehakse loomadele igasuguseid
protseduure.
Sellel päeval veendusin ma veel rohkem selles, et ma tõesti tahan seda eriala minna õppima pärast gümnaasiumit. Juba
eelmisel suvel ma käisin nädalasel praktikal Vändra loomaarsti
juures ja ka siis ma mõistsin, et tulevikuamet on mul vist teada.

RANDO LIIVA
reporter

rando@tankla.net

Õues oli harilik sügisilm. Märkasin
kaasteekondlast Üllat, veidi hiljem
ka Triinu. Vahetasime napised sõnad ja vaikisime. Kuna kohtasin
neid kolmandat korda elus, siis ühiseid teemasid polnudki.
Ma ei olekski aru saanud, et saabusime Tallinna, kui Triin poleks jõledal
kombel kriiskama hakanud. Esialgu
arvasin, et tirts millegagi hakkama
saanud. Hoopiski märkas ta punast
Mustangit, mis hullutas teda. Karjumine ja kiljumine ei vaibunud kuidagi,
ikka «aaaahhh», «oeeeeh», «iaaaah».

Loetud minutid ERR majani

Küsitles: Merily Viks, reporter (merily@tankla.net)

Birgit Kerb

Nõo reaalgümnaasiumi 11. klassi õpilane

Käisin TV3 uudistetoimetuses ja olin Sven
Soiveri töövari. Sellisest võimalusest sain teada
Nõo raalgümnaasiumi arvutiõpetaja Kaja Kasaku
käest, kes andis meile võimaluse pakkuda enda
kandidatuur Tartu Karjääriinfokeskusesse, kes aitasid Tartumaa koolides õppivaid noori sobiva koha leidmisel.
Selleks täitsin ankeedi, kuhu pidin kirjutama oma soovid, kuhu
ma töövarjuks minna tahaksin ja kirjutasin motivatsioonikirja,
miks just mina olen sellele kohale parim.
Muljeid on lihtsalt nii tohutult palju ja kõik need on ainult positiivsed. Vastuvõtt oli ülisõbralik ning suur rõõm oli näha, et ma
olin sinna oodatud. Nägin televisiooni telgitaguseid.
Uskumatu oli vaadata, kuidas suur hulk inimesi terve päev õhtuse uudistesaate nimel vaeva näevad ning kui aeg käes on, siis
möödub see pool tundi ülikiirelt ja kogu töö ja vaev näib televaatajale palju väiksem, kui see tegelikult on.
Järgmisel aastal tahaksin ehk minna mõne raadio või ajalehe
toimetusse, et ka sealsetest tegemistest aimu saada.

Bussijaama saabudes oli meil
pool tundi aega jõuda ERR’i fuajeesse. Triin oli siinkohal hõivanud kõik
juhirollid. Alustasime Üllaga tema
jälitamist. Varsti tõmbas Triinu nägu
hapuks nagu nädal otsa köögilaual
vedelev viinamari. Me olime eksinud!
Triin küsis bussipaviljonis vene
keeles bussi ootavalt memmelt
abikätt. Üsna pea saime aru, et see
headuserüütlina esinev memm oli
anastatud kurjast vaimust, sest ta
saatis meid hoopistükki valele poole! Aega oli jäänud loetud minutid.
Taaskord, küsisime titekäruga vastutulevalt naisterahvalt teejuhiseid,
mis osutusid äärmiselt kasulikeks,
sest lõpetasime trolli peal.

Saate sissejuhatus koos isafirguuri Marko Reikopiga. Foto: etv.ee/arhiiv

Kahtlused hajutas meeldiv vanem
proua garderoobis. Nagu vilistamise
peale hüppaski ette Anu, täis elurõõmu. Särtsakas ja kiirustav kõnnak
saatis meid ühest koridorist teise.
Toimetusse sisenedes tutvustati meid
peaaegu kõikide tähtsate inimestega,
kelleta saate tegemine on võimatu.
Me olime arvanud, et oleme ainukesed noored Ringsaate toimetuses, aga tuli välja, et peale meie oli
veel 7 töövarju. Enamike tulemise
põhjuseks oli puhtakujuline uudishimu. Kuigi mõni vist noolis omale
tulevikuks uut töökohta – lipitsemine pakkus vahel erakordset tülgastust. Aga suurem osa tundusid
sümpaatsed ja mõnusad persoonid.
Edasi, meie üllatuseks, hakati
töövarjudega tegema intervjuud saate jaoks, mis pani vähemasti mul küll
südame puperdama! Ütlen ausalt,

reporter

elen@tankla.net

Programmi tegevused on 2011/2012
õppeaastal pühendatud LõunaEesti noortele. Sihiks võeti Jõgeva-,
Tartu-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa
elluastuvad noored.
«Lõuna-Eesti noored valisime sihtgrupiks just seepärast, et nad on kõrge
prioriteediga ning tahavad aktiivselt
uusi teadmisi juurde saada,» pajatas
SA ENTRUM tegevjuht ja Lõuna-Eesti
programmi koordinaator Darja Saar.

Pärast registreerimist lausuti
avasõnad ja päevajuhid EleriRiin Piirat ja Alari Ojastu kutsusid lavale programmi patroonid.
Nendeks olid olümpiavõitja kettaheites Gerd Kanter,
laulja ja tantsija Tanja Mihhailova, filmi «Klass» režissöör
Ilmar Raag, moedisainer ja
aasta noorettevõtja 2011 Lilli
Jahilo ning Heateo Sihtasutuse ja Noored Kooli asutaja

ERR’i peauksest sisse astudes heitsin silmapilgu telefoni kellale, mis
lausa röökis meie 20-minutilisest hilinemisest. Mind valdas imelik tunne,
et Marko Reikop ja Anu Välba löönud
käega ning siunavad meid kusagil!

Artur Taevere. Patroonid
rääkisid oma edulugu ja mis
on neid takistanud unistusi
ja soove täideviimast.
Pärast etteasteid kogunesid noored gruppidesse, et
osaleda ideede genereerimise koolitusel. Valgamaa tüdruku Marilyn Kannimäe esmamulje oli positiivne, sest
juhendajad tõid näiteid elust
enesest, mis julgustas veelgi.

Gruppides genereeriti ideid
Konverentsi ruume täitis suur
rahvahulk. Valgamaa noori tõi üritusele kindel soov oma unistus täi-

Valgamaa Kutseõppekeskuse noored ENTRUM programmi
väljakuulutamisel koos kettaheitja Gerd Kanteriga.
Foto: Erakogu

Järgmiseks lubati meid ERR’i
hoonesse ringi kaema. Näidati kogu

tehnikat, millega võetakse üles ja
edastatakse pilt värvikasti. Tehnikapark oli massiivne! Uudistasime ka
ERR’i muuseumi – kahtlemata üks
vingemaid kohti. Seal võis vaadelda
vanu kaameraid, televiisoreid, telefone, stuudiosisustusi, vimpleid,
jne. Lisaks esitleti Lastetuba, kus
filmitakse lastesaateid.
Viimaks ajasime palitud selga,
sest saade hakkas varsti eetrisse minema. Solarisse saabudes näpistas
nälg peensoole kildudeks – kordagi
ei olnud midagi hamba alla saanud.
Sellegipoolest saabusime stuudiosse rahulolevate näolappidega.
Vaatasime melu kõrvalt, kuni Reikop kutsus meid kõiki temaga saadet
sissejuhatama. Reikop isafiguurina
keskel ja meie, töövarjud, tema külgedel. Sinna mahtus meid viis. Seepärast viis, et ülejäänud olid vandunud
kaotust näljale ja kihutanud sööma.

Kogemusi haarates rikkaks!

Triin Vähi ERR’i lastesaadete filmimistoas ametit proovimas. Foto: Ülla Tamm

ENTRUM’iga julgust juurde!

ELEN LIIGUS

Massiivne tehnikapark

Esimene teledebüüt

Küsitles: Triin Vähi, reporter (triin@tankla.net)

Sügisest pakatava oktoobrikuu lõpus leidis aset ENTRUM
programmi esimene kaheksast
de viia, huvi programmi vasLõuna-Eesti sessioonist. Dorpat
hotelli konverentsikeskuse avases- tu, tahe studeerida ja kohtuda
sioonil osales ligikaudu 500 noort. programmi patroonidega.

ma ei ole varem pidanud telekaamera ees edvistama ning see oli minu
n-ö teledebüüt. Esmalt filmiti Reikopi ja Välbaga päeva saatetutvustus
sisse. Kumbki ei suutnud oma monolooge korrektselt ja sõna-sõnalt sisse
lugeda ning filmimist korrati.
Meie intervjuude tegemise juures
päriti esimesena, keda pean endamisi vanaks. Pähe kargas impulsiivselt number 40. Miks just 40?
Tundub selline vanus, kus kohustusi on ohtrasti: lapsed, mõnel
laenud, küsimused, kuidas toit ja riided hankida või õigemini mis raha
eest. Teiseks sooviti kibedasti teada,
kui vanaks ma ihalen elada – vastasin kuulipilduja väledusega: 75.

Leidub inimesi, kes tahavad noori aidata

Samal ajal, kui noored täitsid ajurünnaku
ülesannet, tänas programmi koordinaator kõiki toetajaid ja patroone.
Energiapausi ajal esinesid Birgit Õigemeel ja
Birgit Varjun, et ergutada noorte meeli. Osalejad
olid positiivselt meelestatud ja ootasid, et saaks
oma ideed paberile kirja panna.
«Selle ürituse patroonid on huvitavad ja
neid kuulates tekib soov enda unistusedki
teoks teha. Tore, et leidub inimesi, kes tahavad
meid, noori aidata,» ütles kergendatult Valgamaa noor Merilyn Kahr.
Valgamaa noortest pole sarnastes programmide osalenud ei Marilyn ega Kristina. Kindlasti soovitasid nad ENTRUM’i laadsetest projektidest osa
võtta, sest lõpptulemusena saavad noored teada,
mida elult tahta ja kuidas unistusi täide viia.
Teine sessioon järelejäänud seitsmest toimus
samuti Dorpat hotelli konverentsikeskuses 26.
oktoobril. Lisaks sessioonidele on toimunud ka
mitmed väljasõidud erinevatesse asutustesse.
ENTRUM on Eesti Energia pikaajaline noortele suunatud ettevõtlikkuse arenguprogramm.

Läbi huumoriprisma vaadatuna
saigi saade läbi ja samuti meie päev
töövarjudena. Jätsime hüvasti tujuküllase päevaga Ringvaate meeskonna kaitsva tiiva all.
Ei olnud kes teab, mis elukogemus, aga uusi ja huvitavaid teadmisi
saime ometigi! Kui avaneb lugejalgi
võimalus töövarjuks minna, siis, julget pealehakkamist! Mida rohkem
inimene kogemusi eluteel haarab,
seda rikkam ta on!

«Arukas blondiin» tõi Kungla vokaalsetele

noortele naeratuse suule

Detsembri alguses tõi Kungla muusikalitrupp lavale oma järjekordse muusikali –
«Arukas Blondiin». Juhendajateks olid Siiri Põldsaar ja Reet Laanoja.
ANNA MARIA SLJUSARTŠUK
reporter

toimetus@tankla.net

Etenduse alguses oli saalis istujate
nägudelt lugeda ootusärevust, kuna
Kungla on hea kuulsusega ja nende
muusikalidest räägitakse ainult head.
Kahetunnise etenduse jooksul esitati
6 tantsu ja 16 laulu. Kuigi esinejaid oli
rohkesti (26), mahtusid kõik lavale suurepäraselt ära.
Peagi kostus esimene laul ja etendus
võis alata. Üsna pea astus lavale Deivi
Kivi, kes oli peaosatäitja ning mängis
muusikalis Elli Woods’i. Deivi mängis Ellit kui õnnelikku, rikkast ja uhket blondiini, kellel on kõik olemas. Ellil oli ka poiss,
Warner Hunington III (Margus Sütt).
Algus paistis peategelane õnnelik

olevat, kuid juba mõne hetke pärast
pöördus Elli roosa maailm mustaks. Põhjuseks kõigest üks lause: «Sa ei ole minu
jaoks piisavalt tõsine.» Neiu oli masendunud ning ei teadnud, mida ta tegema
peaks. Kuid järsku torkas talle pähe hea
mõte: «Ma lähen talle järele!»
Ja nii terve lugu algaski. Etenduse
ajal sai kohati kõvasti naerda ja jälgides
saalis olevaid inimesi, oli märgata nende
suudel naeratust. Põnev, kuidas erineva
vanusega noored laval mängisid. Neid
kõiki ühendas miski, mida iga pealtvaataja koges ja näha sai: näitlemise kirg,
naeratus suul, head tantsuoskused ja ka
vokaalne andekus.
Pärast muusikali esietendust oli fuajees tohutult palju inimesi, kes kõik rääkisid ja arutlesid nähtud lugu. Oli kuulda ainult positiivseid mõtteid ja kommentaare.
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Kuidas saavad noored Kaitseliidu tegevusTes kaasa lüüa?

Tankla reporter Egle Kõvask uuris lähemalt
võimaluste kohta, mida pakuvad Valgamaa
noortele Kaitseliidu noorteorganisatsioonid (Kodutütred ja Noored Kotkad) selle
noorteinstruktori Kaimo Vahtra juhtimisel.

Kaitseliidu tegevused leiavad aset aastaringselt ja on enamasti suunatud maakondlikele
üritustele. Lisaks saavad noored teostada
oma mõtteid korraldades reise, kinoõhtuid
ja tähistades erinevaid tähtpäevi.

Kindlad tegevused, mis toimuvad iga-aastaselt on suve-, sügis- ja talilaager ning
loometöö õppepäevad. Laagreid viiakse läbi
alati erinevates kohtades – eesmärgiks on
laiendada läbi selle noorte silmaringi.

Suurimaks sündmuseks on
orienteerumisvõistlus Väle Jänes,
kus osalevad noored alates 10. eluaastast. Tavaliselt kestab see ühe
päeva. 2011. aastal osales Väledal
Jänesel 244 noort.
Vanematele osavõtjatele on
mõeldud Kuperjanovlaste rada,
mis toimub alates 1998. aastast ja
kestab mitu päeva. Tavaliselt võtab
võistlusmatkast osa üle 100 noore.

TAHAD KA
KAASA LÜÜA?
Uuri lähemalt:
www.kodutytar.ee
www.nooredkotkad.ee
valgamaa.kaitseliit.ee - >
menüüst noored

Kaimo
Vahtra
astub
?
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takistustele vastu naeruga

VAD TEISED
MIDA ARVA

EGLE KÕVASK

Siim Rohumets

19-aastane Valga linna noor,
on Kaimo sõber ja tema juhendamisel
löönud kaasa Kaitseliidu noorteorganisatsioonides

«Kaimo on väga aktiivne inimene.
Ta tahab alati täiuslikkust ja ei jäta
enne, kui on selle saavutanud. Ta
on abivalmis – kui näeb hädasolijat, üritab aidata igal võimalikul moel. Kaimo kohta pole halbu sõnu! Tõesti,
üks heasüdamlik inimene, kes töötab noorteorganisatsioonis nii
tööalaselt kui ka oma vabast ajast.»
Maarja Mägi

20-aastane Valga linna noor,
puutunud Kaimoga kokku läbi
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide

«Kaimoga sain tuttavaks
enne seda, kui temast sai
noorteinstruktor. Juba siis
tegeles ta noortega, aitas ja
oli neile toeks. Ta huvitub
tõesti iga noore ideedest
ja probleemidest. Annab neile võimalusi, toetust ja igakülgset abi, et idee
teostuks. Kui tal jääb vaba aega, siis selle sisustab mõne õppuse või muu vahva sündmusega.
Seega võib vist julgelt öelda, et tal polegi Kaitseliidust vaba
aega. Lisaks võin öelda, et ta on mind aidanud ja toetanud. Ta
on andnud palju uusi teadmisi või siis toetanud nende omandamist. Julgen öelda, et minu jaoks on ta ääretult tore inimene
ja kunagi oli ta võistlustel meie esindaja ning parim motivatsiooni tõstja.»
Keithlyn Kõvask

17-aastane Tõlliste valla noor,
puutunud Kaimoga kokku läbi
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide

«Mina näen Kaimot kui alati
naeratavat ja hoolivat inimest.
Pole teda siiani veel kurvana
näinud. Kaimo on persoon, keda saab
usaldada. Ta kuulab ja annab nõu. Juba pisiasjadega suudab ta tuju tõsta. Laagris tõstab ta osalevate noorte tuju
juba öeldes «Tere hommikust!» või küsides «Kuidas magasid?».
Kaimo juures hindan kõige rohkem seda, et ta tahab ja viitsib
noortega tegeleda – mõtleb välja leidlikke tegevusi, et noortel
igav ei hakkaks. Minu arvates on ta ülimalt tore ja hea inimene.»

reporter

egle@tankla.net

Lapsepõlves pealtnäha täiesti
tavaline poiss sõitis rattaga, tegi
tööd, sportis ja tegeles korvpalliga. Kaimo hobid on korvpall,
orienteerumine looduse avastamiseks ning Kaitseliit. Kogu tegevuste kõrvalt peab kaitseliitlane
tõdema, et perega tegelemiseks
on vähe aega, ent omavahelised
suhted on siiski head. «Ka kogu
pere on Kaitseliidu tegevusse
kaasatud,» muigab Vahtra.

Vabatahtlikkusest sai töö
Kaitseliidus töötab ta aastast
1995, mil alustas Valgamaa maleva
valveüksuses. Ta üritab kaasata noori ning pakkuda neile erinevaid
võimalusi, kuid ka armastust
ja austust isamaa vastu.
Kaimo on noortega tegelenud juba üheksakümnendate
keskpaigast ja tema töö vääris ka
tunnustamist – seetõttu on nüüdseks temast saanud noorteinstruktor. Vahtra tunneb, et Valgamaa
noored usaldavad teda ning teavad, kes ta on.
«Mulle meeldib see, et kõik päevad on erinevad. Lisaks tunnen, et
mul on noortele veel üht-teist anda,»
tõdeb uhkusega noorteinstruktor.
Tema meelest oli selle aasta suurimaks saavutuseks Mini-Erna võistlusel
Valgamaa noorte saavutatud I koht.
Kui aga peaks juhtuma, et mingi
takistus vajab ületamist, siis Vahtra
sõnul tema lihtsalt naeratab. «Maailm on niigi hall. Miks seda siis veel
hallimaks teha,» ütleb ta naerdes ja
lisab: «Aeg parandab kõik haavad ja
leiab ka probleemidele lahenduse!»

Unistused vajavad tahtejõudu, et
neid täide viia
Kaitseliidu noorteinstruktor on
enda arvates inimene, kes annab
teistele rohkem, kui ise vastu saab.
Kaimol küll pole unistusi, mis ootavad täitumist juba lapseeast, ent

Selle aasta sügisel
pälvis Kaitseliidu
Valgamaa maleva
noorteinstruktor
Kaimo Vahtra
noorsootöötaja
kutsestandardi
kolmanda taseme.
Sellega on ta hetkel
ainuke Kaitseliidu noorteinstruktor, kellel see
olemas on. Samal
ajal õppis ta ka
parameedikuks,
olles praktikal
Valga kiirabis.
Hetkel omandab
lisateadmisi Soomes
sissikursustel.
Kaimo Vahtra. Foto: Erakogu

noortele jagab ta julgustust sellest
hoolimata: «Aeg kasvatab ühiskonda ja õpetab suhtumist erinevatesse
olukordadesse. Unistused on unistused. Igaüks unistab midagi.»
Noorte aktiivsustest rääkides pakub Kaimo, et 75% Valgamaa noortest võiksid kuuluda organisatsiooni.
Lisaks arvab ta, et rohkem võiks olla
ka üleüldist usaldust üksteise vastu.

Noored väljendavad end tegudes
Noorteinstruktori meelest on
Valgamaa noored piisavalt tublid,
sest neil on palju potentsiaali.
Samas leiab ta, et maakonna
noored pole eriti aktiivsed. «Nende
aktiivsus sõltub väga palju juhendajast,» toob Vahtra välja. Oma
kogemuse põhjal oskab ta öelda, et
laagrid on hea viis noorte käivitamiseks ja kaasa tõmbamiseks.

D

ELULOOLISE

FAKTID:

• Sündinud: 12. detsembril 1976
• Sünnipaik: Valgamaa, Põdrala vald
• Kahe poja isa. Pojad õpivad ja on aktiivsed Kaitseliidu tegevustes. Naine on
naiskodukaitsja ja töötab politseiametnikuna.
• Alustas kooliteed Tsirguliina Keskkoolis.
Õppinud Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetaja erialal. Läbinud Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöötajate
põhiteadmiste ja oskuste programmi.
• Õppinud parameedikuks.
• Omab noorsootöötaja kutsestandardi III
taset.
• Tegeleb korvpalliga.

Selle juures peab ta oluliseks,
et noored arvestaksid reeglitega ja
neist kinni peaksid. «Elu kehtestab
ise reegleid. Kord võetakse need
vastu, kord mitte. Noored peavad
valmis olema meeskonnatööks.
Tegema kõik selleks, et olla usaldatud, sealjuures peavad ka ise sõna
pidama,» tõdeb noorteinstruktor.

s
KAIMO SEIO
UGA:
D
I
L
E
S
KAIT
• 1995. aastal läks tööle Valgamaa maleva valveüksusesse.
• Sama aasta septembris asus maleva
korrapidajaks.
• Hiljem oli uuesti valveüksuses ning peale
seda operatiivkorrapidaja.
• 2008. aastast on noorteinstruktor.
• Auastmelt on nooremseersant.

Tankla leht – maakonna noorte
infokanal
Tankla toimetus uuris Kaimolt
ka, mida ta arvab noortelehest
Tankla. «Noorte poolt valminud
leht on iseenesest hea ülesehitusega. Nad saavad sellega hästi hakkama. Lisaks on see ka vajalik,» tõi
Vahtra välja.
«Küll aga võiks selle kättesaadavusele ja reklaamile rohkem
tähelepanu pöörata. Leht peaks
olema käeulatuses ka eakamatele
inimestele, kes on noorte tegemistest huvitatud, samuti erinevatele
firmadele,» pidas ta oluliseks meie
intervjuu lõpus sõnada.

Noorte sügislaager pakkus äärmuslikke väljakutseid!
EGLE KÕVASK
reporter

egle@tankla.net

Pidulik avalöök tehti reede õhtupoolikul – võeti vastu uued kodutütardeks ja noorteks kotkasteks pürgijad. Sel aastal oli neid Valgamaal 29.
Laupäeval said noored end proovile panna peotantse õppides, relvi
käsitledes, käsitöös, meedias, esmaabis, kompassi tundmises ning pinget pakkuvatel radadel.

Põnevad kogemused tulevikuks
«Peotantsude õppimine oli väsitav, ent hea kogemus edaspidiseks.
Enim nautisin rumbat,» jagas muljeid sügislaagris osalenud Kätlin
Kupits. Põnevas relvatunnis tutvuti
AK-47 ajalooga, selle ehituse ning
süsteemiga. Lisaks proovisid noored
kätt ka munakarbist kaminarooside
meisterdamises – loovat tegevust

jätkus üsna kauaks.
Keeruliseks, kuid harivaks osutus 8-11-aastaste noorte meelest
Tankla toimetuse liikme poolt juhendatud meedia õpituba. Sellest osa
võtnud Älis Maranile oli suurimaks
katsumuseks loo kokkukirjutamine, tähemärkidest kinnipidamine
ja lause ülesehitus. «Kõige rohkem
meeldis küsimuste esitamine,» tõi
tüdruk välja.

Ekstreemne rännak mudases soos
Üheks ekstreemsemaks ülesandeks osutus X-faktor.
«See oli kõige meeldejäävam.
Terve rühm seoti jalgupidi nööriga
kinni – pidime seotuna mäest alla
minema. Pärast seda kuni sillani
ringis liikuma. Kõigil rühmasolijatel
tuli püssist lasta ja taas mäest üles
ronida, kus ootas meid nööri katki
lõikamine. Edasi liikusime läbi vesise ja mudase soo. Ekstreemne ja
põnev!» jutustas elamustest need

Ülesanne, mis vajas teadmisi ning oskust artikkel õigesti kokku kirjutada. Foto:
Egle Kõvask

lõpuni läbi teinud Cärol.
Laupäeva õhtupoolik sisustati
omaloominguliste kavadega, millele järgnes pidžaamapidu. Nagu
ühele tõelisele pidžaamapeole kohane, ei puudunud sellelt ei padjasõda ega disko.

Valminud kaminaroosid tekitasid noortes tahtmist neid veel kord meisterdada.
Foto: Erakogu

Üks kõigi, kõik ühe eest!
Viimase päeva hommikul läbiti
kõrgel puu otsas olev seiklusrada.
«Oleksin tahtnud rada mitu korda
läbida,» nentis sellest vaimustusse
sattunud Marten Jesse.
«Kaitseliidu korraldatud perepäev

oli igati lõbus ja sündmusterohke.
Retke käigus pidime tõdema, et lapsed olid osavateks juhendajateks. Nad
õpetasid meid kannatanu abistamisel,
püssi osadeks võtmisel ja lääne suuna määramisel,» tõi välja sügislaagris
osalenud lapsevanem Tiina Lall.

«Sellised õpetused nagu esmaabi
andmine ja orienteerumine on lastele väga harivad ja eluks kasulikud
oskused. Juhtus ka naljakaid viperusi: mõni kukkus porri pikali ja keegi
astus «lehmakoogi» sisse,» lisas ta
kergelt muiates lõpetuseks.
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SÜNDMUSED

Koolimood 2011 tulemused:
Vanusegrupp 5.-9. klass
1. koht: Looduse nähtused
(Valga Vene Gümnaasium)
2. koht: Overdrive City
(Valga Gümnaasium)
3. koht: Taaskasutus on lahe
(Otepää Avatud Noortekeskus)

Vanusegrupp 10.-12. klass
1. koht: World around us
(Valga Vene Gümnaasium)
2. koht: Make your choice
(Valga Vene Gümnaasium)
3. koht: Revolutsioon merelt
(Tõrva Gümnaasium)

Eriauhinnad
Säravaim täht: Stefan Sakovits
(Valga Põhikool – Eesti Kuningriik)
Raskeima teostusega töö: Make your choice
(Valga Vene Gümnaasium)
Parim lavaline liikumine: Imeliste inimeste maa
(Hummuli Põhikool)

Koolimood julgustas noori

Tankla lehe toimetus uuris 10.-12.
klasside parimatelt eesotsas Olga
Mamosinaga, kuidas valmis võidukollektsioon «World around us».

moeloojaid maailma mõtestama

Kes mõtles välja kollektsiooni teema?
Teema tuli kuidagi iseenesest välja.
Mõtlesime ja vaidlesime küll palju,
kuid lõpuks leidsime kompromissi. Kavandeid me ei teinud, lihtsalt võtsime
liimi, ajalehed ja hakkasime tegema.

Novembrikuu keskel
proovisid Valgamaa
koolinoored kätt
moealasel loomekonkursil Koolimood. Publiku
ette toodi 12 kollektsiooni, mille teemaks oli
«Mis maa see on?»

Kuidas möödus võistluspäev?
Oli kiire, ent aitasime üksteist. Paljud
närveerisid, sest viimasel momendil
ei tulnud meik hästi välja või tekkisid
probleemid kleitidega.
Kas võit tuli teile üllatusena?
Võit üllatas meid väga.

ANETE SAMMLER

Kas kavatsete ka järgmisel aastal
osaleda?
Jah. See võit tegi meid kindlasti natuke julgemaks.

reporter

toimetus@tankla.net

Konkursi ajalugu on märkimisväärselt pikk – 17 aastat. Kui võistluse
algusaastatel pääsesid võitjad edasi teistele Eesti konkurssidele, siis
viimastel aastatel on üritus muutunud Valgamaa-siseseks.

World Around Us. Foto: Ülav Neumann

KOMMENTAAR
Siim Kingu

zürii liige, modell, aktivist

Lai valik töötubasid
Sel aastal olid kõikidele trenditeadlikele valgamaalastele enne
moeshow’d päevale vürtsi lisamiseks avatud ka erinevad töötoad.
Esindatud oli Punane Rist, Oriflame eesotsas Tiina Visnapiga.
Küünehooldusest rääkis Liia
Leht, Kaili Haggi jagas teadmisi juustehoolduse kohta ning tegi soovijaile soenguid. Ripsmetehnik Angela
Maisla osava käe all sai näha, kuidas
toimub ripsmepärlite panek. Pärast
kõike seda võis tunda end tõelise
modellina ja lasta end Timo Arbeiteril fotoseina taustal pildistada.
Messilt sai osta ka Sandra Pikk’a
valmistatud ehteid: «Alguses kutsutigi mind müüma, aga kuna pakkumine tuli üsna viimasel hetkel, siis
mõtlesin, et ma teeks hea meelega
hoopis koos külastajatega midagi.»
Sandra hindab messil toimunut positiivses võtmes: «Huvilisi
oli palju. Näis, et meisterdajad olid

Erinevalt eelnevatest aastatest oli võimalik sel korral proovida kätt väga erinevates töötubades. Muuhulgas tegi juuksur Kaili Haggi huvitatuile ka soenguid. Fotod: 2x Timo Arbeiter

rõõmsalt meelestatud, sest said
uue ja ilusa asja.»
Kõigi nende hulgas tegid oma
tööd ka päevajuhid Raiko Allik ja
Sirli Pippar, kes kogusid kogu ürituse kohta hulganisti videomaterjali ning olid õhtuse moeetenduse
eestvedajaiks.

Mis maa(ilm) see on?!
Huvitav oli tänavune teemavalik.
Moeloojatelt oodati erinavaid vastuseid küsimusele «Mis maa see on?»,
kusjuures tõik, et sõna «maa» on küsimuses väikse tähega, jättis selle kirjeldamiseks palju mänguruumi.
Teostused sellel teemal kujunesid väga lennukateks: näiteks
Valga Vene Gümnaasiumi (VVG)
võistkond, kes osutus ka seekordse
moeloome konkursi üheks võitjaks,

Valgamaa noortesündmused

TALV 2011/2012

Tankla toimetuse liige Sirli Pippar pani kokku järgmise aasta esimese
kolme kuu Valgamaa noorteelu puudutavate sündmuste kalendri.
21.-22. jaanuar: Valgamaa õpilasesinduste talvelaager

16. märts: Valgamaa abiturientide
ball Otepääl

14.-15. veebruar: Anu Kase nimeline kammermuusikapäev Otepääl

24. märts: Kooride päev Tõrvas
(täiskasvanute koorid)

16. veebruar: Koolitants 2012
Valgamaa voor Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses

31. märts: Valgamaa harrastusteatrite festival

18. veebruar: Valgamaa Poistelaul
2012 Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses
23. veebruar: Valga maavanema
vabariigi aastapäeva vastuvõtt
Otepääl
24. veebruar: Perepäev muuseumi
Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil
Veebruar: 16. rahvusvaheline laste
klaveriansamblite festival
Veebruar: Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde Talilaager
14. märts: Interaktiivne emakeelepäeva viktoriin
31. märts: Tõrva linna laululaps
Tõrva Kiriku Kammersaalis
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Märts: Palupera, Puka ja Sangaste
valla laululaps
Märts: Valgamaa tantsuks mängivate ansamblite päev
Märts: Karula, Taheva, Tõlliste ja
Õru valla laululaps
Märts: Helme, Hummuli ja Põdrala
valla laululaps
Märts: Valga linna laululaps Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuses
Märts: Valgamaa vokaalansamblite päev Koorkülas
Märts: Otepää valla laululaps
Otepää Kultuurikeskuses
Märts: Juhan ja Jakob Liivi etlusvõistluse Valgamaa voor Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuses

valmistas kleidid ajalehtedest.
Küsimusele «Mis maa see on?»
vastasid noored, et see on kiirete autode ja ilusate tüdrukute maa. Selle
demonstreerimiseks kasutati rõivastele mustrite tegemiseks autokumme.
Žüriisse kuulusid ja kollektsioone hindasid Mari-Liis Maisla, Siim
Kingu ja Niina Braslavska.

Korraldusmeeskond ning peakorraldaja Lauri Drubinš tänasid
sündmuse lõpus omalt poolt kõiki
osalejaid, Valga Linnavalitsust,
Valgamaa Omavalitsuste Liitu,
Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgruppi ning kõiki vabatahtlikke,
kes aitasid sündmuse korraldamisele kaasa ja töötubade läbiviijaid.

Kollektsioonide seas oli väga leidlikke lahendusi, kuid mõned neist
olid vähemalt minu silmale liiga algelised. Modellide lavanärv andis
kohati tunda.
Siin ka soovitus: kui laval läheb
midagi sassi, siis las läheb – naerata ning liigu edasi! VVG «Looduse
nähtused» oli omas kategoorias
üks minu lemmikuid: liikumine oli
paigas, kollektsioon terviklik ning ka
lava oli hästi ära kasutatud.
Foto: Ülav Neumann

Noorte tööturukonverentsi kõnelejad

inspireerisid isiklike näidetega
SANDRA PIKK
vanemtoimetaja

sandra@tankla.net

Valgamaa tööturukonverentsi hommikul askeldasid Valgamaa kutseõppekeskuses nii vabatahtlikud kui ka
korraldajad. Ürituse moderaatori rolli
juhtis ettevõtja Mehis Pärn, kes ettevalmistusele, planeerimisele, esinejate
organiseerimisele lisaks aitas tehnikat
ja ruumi üles lüüa ning päevajuht olla.
«Mõtle täna sellele, mis Sind tõesti põlema paneb ja püüa selleni jõuda,» oli koolitaja mõte, mida ta tahtis
noortele edastada.
Pille Paberits, kutse- ja karjäärinõustaja Valgamaal, oli ootusärevuses ent rahulik, sest volontäärid olid
hästi ettevalmistatud. «Läksin eelneval õhtul südamerahuga magama,»
naeris vabatahtlike koordinaator.

Valgamaal on noorte
vabatahtlikkus suurenenud
Pille koordineeris tööd, millesse ta
usub – vabatahtlik tegevus. Muuseas,
Valgamaal on teadlikkus vabatahtlikust tööst viimaste aastate jooksul märgatavalt suurenenud just noortele jagatava Tankla vabatahtliku passi tõttu.
Volontäärid Valga gümnaasiumist – abiturient Reelia Raudheiding
ja kahekordse Tankla passi omanik
Kelly Kukin aitasid kaasa lüüa, et
uusi kogemusi omandada ning veeta
aega laheda tööseltskonnaga. «Pille
on mõnus inimene, võtke temaga
kindlasti ühendust,» julgustas 10b.
klassi neiu Kelly.
Tööturukonverentsil innustasid
noori oma seisukohtade ja kogemustega neli täiesti erineval viisil edukat

meest: maavanem Margus Lepik,
noorsootöötaja Lauri Drubinš,
õppejõud Viljar Veebel ja suhtekorraldaja Janek Mäggi.
Janek Mäggi soovitused ajakirjandushuvilistele noortele:

• Proovige Tartu Postimehesse
või kohalikkesse ajalehtedesse enda lugusid saata.
• Otsige kontakt ajalehetoimetustega juba praegu!
• Küsige nõu oma ala tegijatelt.
• Ühele loole järgnevad teised.
• Suur tahe aitab!
Noorsootöötaja unistusteraamat
Lauri Drubinš’it, Valga Kultuurija Huvialakeskuse noorsootööjuhti
kutsuti konverentsile noorte tungival soovil. Mäkketõusu harrastaja
sõnas, et teda iseloomustab kõige
paremini väljend Go with the flow!
Alles 12. klassis hakkas ta mõtlema tulevikule – lavakunstikoolile ja
ajakirjandusele. Kui Lauri tollased
unistused ei täitunud, alustas tööd
ehitusel, ega heitnud meelt.
Varsti, ülemuse soovitusel edasi
õppima minna, otsustas ta jätkata haridusteed rekreatsioonikorralduse alal.
Saatuse tahtel põrkas Lauri 4 aastat tagasi, kui töötas Bauhof’is, kokku
Valga kultuuri- ja huvialakeskuse
juhatajaga. «Miks üldse koolis käisid,
oleksid võinud kohe müüjaks minna!
Tule ja näita meile, milline mees oled!»
lausus juhataja töölekutsuvad sõnad.
«Tahan mootorrattaga ümber maailma sõita – see soov on kirjas minu

unistuste raamatus, mida täidan
lapsest saati,» üllatas Lauri
saalisviibijaid oma esinemise lõpus.

Tänapäeva edu sõltub
ka elukaaslasest
Erinevatest
protsessidest, mis viivad kaugele, pajatas
kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja ja konsultant, ajakirjanik
ning luuletaja Janek Mäggi.
Rikkaks saamiseks ja hea elukvaliteedi nimel tuleks kindlasti teha
seda, mida armastatakse – Janek
tegeleb sellega, mis meeldib ja on
saanud kahe viimase aasta jooksul 8
korda palka juurde.
«Teid rikastab see, mida praegu
teete,» veenis Janek. «Kui peas on
head mõtted, ei tohi alla anda,
sest tulebki teistest parem
olla ja rohkem saavutada.»

Viljar Veebeli mõtteterad:
• Proovige päevas rohkem
rääkida endast targema
inimesega!
• Ülikoolis taha ritta istudes
on keskmine hinne kohe
madalam.
• Tehke ka väikseid asju hästi!
• Osalege noortevahetuses –
see teeb elu eriliseks!
• Tehke lapsi – maksumaksjaid. Kui tahan Statoilist
kabanossi osta, pole seal
ühtegi noort müüjat!
• Nõudke! Kasvõi paremat
haridust.

Ta konstateeris ka fakti, et mida laiemat võrgustikku omad, seda kaugemale elus jõuad.
Noortele meeldis Janeki juures see,
et ta ei eelistanud tööd perele. Ta lausus
sõnad, mida edukad harva tunnistavad: «Kõike tuleb teha korraga, nii karjääriredelil tõusta kui ka pereelu elada!»
Mäggi tõi oma esinemise käigus
välja ka mõtlemapaneva soovituse
tütarlastele: «Teie edu, naised, sõltub
sellest, millise mehe võtate. Lahedaid
mehi on Eestis vähe. Elu võib väga
pekki minna.»

Värvikas tulevikuplaan
Tööturukonverentsi peategelaste,
noorte tagasisidet kuuldes veedeti
üks äge päev. Otepää gümnaasiumi
abituriendid Elmar Kapp ja Maarja
Treimut võtsid osa, et saada
kogemusi, teadmisi ning
kohtuda uute inimestega.
«Kõige rohkem meeldis meile Lauri Drubinš –
läks rahvale peale,» arvas
Elmar ja lisas, «Janek Mäggi
rääkis ka päris huvitavat juttu.»
Korraldajate sõnul läks päev
hästi. Tagasisidelehti lugedes võis
järeldada, et järgmine kord tuleks
esinemiste vahele rohkem põnevust
ja vürtsi lisada.
Kui rääkida järgmise aasta plaanidest, siis kindlasti toimub kolmas
Valgamaa noorte tööturukonverents. Hetkel peetakse nõu, kas
saaks seda teha ENTRUM programmi jätkutegevustena.
«Mõtted on veel toored, aga taheme läbi viia ürituse, mis kaasaks kolme maakonda,» sõnasid korraldajad
Pille Paberits ja Marek Nõmmik.
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FOOKUS: PÜHAJÄRVE KOOL

Õigus haridusele

Kodanikuõigused

Õigus oma veendumustele

Riik on inimese looming. Seepärast on riik inimese pärast
ja mitte inimene riigi pärast. (Richard Coudenhove-Kalergi,
1894 – 1972, austria poliitik ja Pan-Euroopa liikumise algataja)

§ 37. Igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega
§ 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma armääratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldharidusvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi
koolides õppemaksuta. Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalisundida neid muutma. Veendumustega ei saa
kud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi. Seaduse alusel võib avada
vabandada õiguserikkumist. Kedagi ei saa veenja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas erakoole. Laste hariduse valikul on
dumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.
otsustav sõna vanematel.
Väljavõtted Eesti Vabariigi põhiseadusest

Õiguskantsler

Teil on õigus isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu
pöörduda minu poole, kui Teie põhiseaduslikke õigusi ja
vabadusi on rikutud. See hõlmab nii avalikke ülesandeid
täitvate asutuste tegevust kui ka õigustloovate aktide
põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimist.
(www.oiguskantsler.ee)

Vallavanem: Haridus on vallas number üks

Otepää valla territooriumil on hetkel kolm kooli: Otepää gümnaasium, Pühajärve põhikool ja Autentese erakooli üks filiaalidest. Kõige
suuremaks väljakutseks on Otepää vallavanema Andres Visnapuu
hinnangul püsiv põhiharidus ja gümnaasiumi säilimine.
MERILY VIKS
reporter

merily@tankla.net

«Üks Otepää valla kool peab olema tugeva klassitäitumisega, et
ei oleks liitklasse,» peab Visnapuu oluliseks välja tuua vastusena küsimuse peale, milline on
hea haridus Otepää vallas.

«Pühajärve põhikooli sulgemise teema on juba väga kaua üleval
olnud. Teema tõusis aktuaalseks
juba kevadel ning see oli märk
sellest, et midagi tuleks muuta,»
kommenteeris vallavanem vallavolikogu 23. novembri otsust.
«Me väga ootasime koolipoolseid ettepanekuid, kuid kool ütles
vaid, et jätkata tuleks endist viisi.
Palusime teha oktoobriks õpetajatel ettepaneku, kuid see, mis tuli,
ei ole päris see, mida meie ootasime,» toob Visnapuu välja.
«Vald peab kaugele ette nägema ja juba täna näeme, mis suunad Eestis on. Igal koolil on kindel
ja kinnitatud eelarve ning kui
eelarve läheb lõhki, siis see näitab
tõsiseid probleeme. Kui sulgemist
venitada ja venitada, siis see pidurdab valla arengut,» kirjeldab
vallavanem otsuse tagamaid.

Õpetajate, koolilaste ja
maksumaksjate kaotamine?
Küsimuse peale, mis tema
hinnangul võiks saada Pühajärve põhikooli õpetajatest, kui kool

Otepää vallavanem Andres Visnapuu. Foto: Timo Arbeiter

suletakse, pakkus Otepää vallavanem, et selle otsustab individuaalne vestlus iga sealse töötajaga.
«Maksumaksjaid ja kooliealisi lapsi ma ei karda kaotada,
sest mis teha. Eesti on demokraatlik riik. Mõni ema kindlasti
emotsioonide ajendil võib lahkuda siit, kuid midagi pole teha.
Transport tugevneb Otepää linna
ja maakohtade vahel. Kaotajaks
jääb siiski süütu laps,» pidas Visnapuu oluliseks rõhutada.

Tagamaade selgitamine
kogukonnale
Kui Otepää vallale on kooli
sulgemisotsuse tegemisega seonduvalt ette heidetud kogukonnaga mitte arvestamist, plaanib
vallavalitsus lähiajal kohtuda
nii lapsevanemate kui õpetajatega. «Esimesena kohtume lähme
Pühajärvele
lastevanematega
rääkima plaanidest ja vastama

küsimustele. Pärast seda jutuajamist sooviksin minna ühiselt
vaatama, mis tont see Otepää
Gümnaasium on,» viitas Visnapuu mõningatele vastandlikele
arvamustele seoses valla kahe
kooliga.

Koolide liitmine väljapääsmatu
ja vajalik
«Eestis on väga palju omavalistusi, kus on kaks kooli liidetud
ning näiteid on palju. Näiteks
Rõuges tehti kolmest koolist üks,»
tõi Andres Visnapuu volikogu otsuse illustreerimisel näiteks.
Otepää koolivõrgu ümberkorraldamisega plaanitav kokkuhoid Pühajärve kooli pealt oleks
umbes 60000-70000 eurot. «Täpset summat on raske öelda ning
see raha läheks kindlasti hariduse ja laste peale,» sõnas Otepää
vallavanem lõpetuseks.

ARVAMUS:

Oluline on kaasata neid,
keda me kunagi ei kaasa

Küsisin hiljuti kaasava juhtimise koolitusel osalevate eri organisatsioonide eestvedajate käest, mis tunne
neil tekib siis, kui loevad nende elu puudutavast olulisest otsustest hommikul tööle rutates ajalehest või ootamatult
mõne väljaspool seisva inimese käest.
PIRET JEEDAS

kaasava juhtimise edendaja
MTÜ Ruumiloojad

Esmane reaktsioon oli ühene – ebaõiglus, «minust üle sõitmise tunne», pahameel. Veelgi üllatavam oli kuulda ka
seda, et «me oleme sellega harjunud,
seda juhtub kogu aeg».
Mõtisklen mõnikord selle üle, et kas
21. sajandil, kus räägime nii palju inimeste
olulisusest ja nende väärtustamisest, võivad tänased juhid ja otsustajad nii käituda.
Sellised situatsioonid tekitavad
meis sageli vastupanu. Vastupanu
tuleneb aga teadmatusest – miks nii
tehakse? Teadmatus omakorda külvab
hirmu, segadust ja kaost.
Teadmatust aitab vähendada tervikliku info edastamine, selle mõtestamine,
seostamine, suurema pildi loomine.
Kaasamine muutub kriitiliselt tähtsaks just siis, kui otsused puudutavad erinevaid osapooli ning need peavad olema
võimalikult arusaadavad ja laiapõhjalised.
Täna peame õppima rääkima ka

nendega, kellega me kunagi ei räägi.
Oluline on kaasata neid, keda me kunagi ei kaasa. Hea kolleeg Tim Merry,
kaasamispraktik Kanadast on öelnud,
et kui me midagi teeme kellelegi, siis
ärme teeme seda ilma nendeta (if it is
about us, don’t do it without us).
Täna on oluline küsida ka seda, kas on
veel julgust olulisi osapooli kaasates ühises ringis istuda ja luua eeldused antud
tingimustes otsusega seotud asjaolude
avamiseks. Tänane otsus puudutab noorte inimeste tänast ja homset päeva.
Nendele otsa vaadates on paslik
küsida, kas nende heaolu on tagatud,
kas tänasel noorel on võimalus saada
oma kodukohast suurepärane haridus,
kas ta elab kogukonnas, millega soovib
siduda oma tuleviku või lendab kodust
eemale, pealinna, laia maailmaruumi.
Ja kas ta ühel päeval soovib tulla
tagasi ja siin elada. Võib-olla teeme otsuseid sageli kergekäelisest oma igapäevaelust lähtudes ja ei suuda heita pilku
tulevikku. Iga otsus mõjutab ja jätab jälje.
Millise jälje jätame meie... ?

AIVAR NIGOL: Võimalus
kodulähedases koolis
käia säilub
Tankla toimetuse küsimustele vastas täiendavalt ka Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Järgnevalt leiate 3 olulisemat vastust küsimustele, mis Pühajärve kooli
sulgemisotsusega seonduvad.
Milliseid väärusi peab kandma üks
Otepää valla kool, et anda lastele võimalikult head haridust?
Otepää vallas on tagatud hea õpikeskkond, tasemel õpetajad, mitmekülgne
huviharidus ja vabaaja tegevused –
muusikakool, sportimine, näitering,
koorid, kunstiga tegelemine, jne. Lisaks
sellele on meil ka ümberkorralduste
järgselt tagatud õpilastele võimalus
käia kodulähedases koolis.

Pühajärve kooli sulgemine
pikalt päevakavas

Kas enne vallavolikogu otsust püüti
leida ka erinevaid osapooli rahuldavat
lahendust – näiteks istuda ühise laua
taha maha ja arutada alternatiive, et
kõik osapooled võidaksid?
Erinevate osapooltega on olnud rida
kokkusaamisi, kus seda teemat on arutatud. Ühe alternatiivina pakkusid kooli hoolekogu ja esindus välja erakooli
loomise Pühajärvel. Kahjuks jäi see ja
ka lisarahastuse leidmine vaid idee tasandile. Vallale on tulnud ettepanekud
kooli jätkamise kohta põhikoolina endisel moel, mis tehtud analüüside andmetele tuginedes ei ole jätkusuutlik.
Pühajärve kooli on viimastel aastatel
tehtud suuri investeeringuid, kuidas
antud otsus nende investeeringute
jätkusuutlikkuse eest hea seisab?
Otepää gümnaasiumi hoonetekompleks on äsja renoveeritud ning võimaldab ümberkorralduse järgselt tagada
lastele nii kvaliteetse hariduse kui ka
huvihariduse parema kättesaamise.
Pühajärve põhikooli hoonesse on tehtud investeeringuid, kuid selle rajamisel on ehituskvaliteet on olnud väga
madal ning nõuaks seetõttu suuri lisainvesteeringuid.

Lapsevanemad: Väike kool on
siinelavate
inimeste teadlik valik
Tankla toimetusele selgitas lapsevanemate seisukohti ja vaatenurka kooli sulgemisotsusele Pühajärve kooli hoolekogu esimees Andrus Eensoo.
TRIIN VÄHI

seoses kooli sulgemisotsusega.

triin@tankla.net

Kohtutee jalge alla

reporter

«Ma räägin siin kõigi lapsevanemate eest, kui
ma ütlen, et siin elavad
inimesed on teadlikult
valinud just väiksema
kooli, kus on vähem
õpilasi. Õhkkond on rahulik, haridus on hea ning
keskkond on õppimisele vastav.
Selles koolis on need kõik olemas,» toob Eensoo välja.
Veel sõnab ta, et igale lapsele
ei meeldigi suures klassis ja suures koolis õppida. Neile meeldib
just väiksemas klassis, kus on
kuskil kümme õpilast nagu Pühajärve koolis.
«Paljude laste koolitee pikeneb. Samuti ka minu laste. Kui
praegu on 700 meetrit neil kooli
minna, siis pärast sulgemist oleks
neil 9 kilomeetrit,» toob ta isikliku

Fotod: 2x Internet
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«Edasine samm oleks kohtusse minna, keegi teine Eestis
ei otsusta edasise üle, kui
kohus,» kommenteerib
hoolekogu esimees lapsevanemate järgmisi samme.
«Volikogu seletuskirjas
viidatakse ainult hariduse
kvaliteedile. Mina küll ei usu, et
siin kehvemat haridust antakse, kui
kuskil mujal Eesti koolis. Iga kool on
lihtsalt erinev, oma näoga, kool on
eelkõige üks suur pere,» selgitab ta.
Küsimuse peale, mida tema
oleks Otepää vallajuhtide asemel
antud olukorras teisiti teinud,
peab Eensoo rõhutada, et eelkõige oleks vaja olnud mõlemad
koolid alles jätta ja nende vahel
suhtlus taastada.
Loe ka Pühajärve kooli
sõprade ajaveebi:
http://puhajarve.blogspot.com

SÜNDMUSTE KULG: Pühajärve põhikooli plaanitava sulgemise lugu

Ärge kunagi tegutsege südametunnistuse vastu,
isegi siis, kui seda nõuavad riiklikud huvid. (Albert
Einstein, 1879 – 1995, juudi soost füüsikateadlane)

Kogukond

kooli sulgemiso

Kummagi Otepää valla kooli õpetajad ja õpilased ei toeta põ
on lastel südames. Kedagi ei jäeta väikeses koolis oma mur
õpilased mõistavad maakoolide tähtsust. Külavanemate es
seisukohal, et kogukonna kaasamist otsuste tegemisse Ote
SIIRI LIIVA, peatoimetaja
ELEN LIIGUS, reporter
ÜLLA TAMM, reporter
toimetus@tankla.net

Pühajärve põhikooli õpilased on oma
kooli sulgemise teemat arutades üpris
optimistlikud. Nad usuvad, et neile suure
emotsionaalse väärtusega kool jääb siiski
püsima ja nad on nõus selle eest võitlema.
«Mulle meenub esimesel septembril
kooli juures politseinikuga vestlemine,
jalutamine ja liikluse õppimine» lausus
Hanna Liis Kiho, kes käib Pühajärve
kooli kuuendas klassis.
Samuti hindavad õpilased oma kooli
hariduse taset väga heaks, sest klassid
on väikesed ja õpetajatel on aega kõigi
lastega iga tund personaalselt suhelda.
«Ma arvan, et siin koolis saab väga
hea hariduse, sest siin leiavad õpetajad
alati õpilaste jaoks aega ja kedagi ei jäeta hätta,» kommenteeris 9. klassi õpilane Signe Täär.
Küsimusele, kuhu kooli noored peale
sulgemist läheksid, tuli väga erinevaid
vastuseid. Enamus soovisid minna Tartusse kooli, aga oli ka neid, kes olid otsustanud Otepää gümnaasiumi kasuks.
Koolis omavahel ja õpetajatega õpilased
sulgemise teemat üldiselt ei aruta.

Inimesel peaks olema valikuvõimalus
Pühajärve kooli õpetajad peavad
kooli kõige tugevamateks külgedeks tublisid ja tarku õpilasi, väikse kooli eeliseid
ja õpetajate aega kõigi lastega tegeleda.
«Kõige enam kaotaks kooli sulgemisest vald ja Sihva küla. Esimesel aastal ei
juhtuks midagi, aga kindlasti järgnevatel
aastatel koliks suurem osa inimesi ära,
sest peredel on laste kooli vedamine kulukas. Valla inimesel peaks olema valikuvõimalus, et oleks võimalus valida kahe
suurepärase kooli vahel, kuhu ta oma last
soovib õppima panna,» lausub Pühajärve koolis huvijuhi tööd tegev Eve Koser.
Õpetaja Karin Järv peab aga kõige suuremaks kaotajaks kooli sulgemisel lapsi.

Lastel on raske kaugele kooli käia
Samuti jagasid kommentaare kooli
sulgemise teemal Otepää gümnaasiumi
(OG) õpetajad ja õpilased. Enamus OG õpilastest ja pedagoogidest olid selle teemaga
üsna kursis. Arvamusi Pühajärve kooli
sulgemisotsuse osas oli seinast seina.
«Pühajärve põhikoolis on nii vähe
lapsi ja vald ei jõua seda üleval pidada,
minu meelest oleks õige otsus see sulgeda» avaldas oma arvamust 13-aastane

Toeta Pühajärve kooli säilimist:
http://petitsioon.ee/http-petitsioon-ee
Kui leidub soovijaid, kes tahavad toetada Pühajärve kooli
lapsevanemaid kohtuasjas ja kohtukulude kandmises, siis
saab ühendust võtta meili aadressil
anneli.aart@hot.ee (Anneli).
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620 õpilase ko
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Otepää ja Pühajärve koolid faktides. Info: Ül

Eva Maria. «Ise ei poolda selle kooli kinni panemist, tegelikult pole ju selleks
põhjust» sõnas 13-aastane Kelvin vastu.
«Minu õed ja vennad käivad seal. Neil
oleks raskem bussiga käia ja hulga palju
muutuks veel, Pühajärve kool on rohkem
kodune ja ma olen ise ka seal käinud,
seega on see mulle väga südamelähedane ja suure emotsionaalse väärtusega,»
tõi välja 18-aastane Gertrud.

Otepäälased soovivad kooli säilimist
Kogukonna liikmete küsitluse põhjal saab väita, et enamik Otepää inimesi arvab, et Pühajärve põhikool peaks
jätkama. Sel seisukohal olid nii noored
kui ka vanad. Põhilise põhjusena, miks
Pühajärve kooli sulgeda ei tohi, toodi
välja tugevad ja tublid õpetajad, kooli on
elujõulisus, lapsesõbralikkus ja kodulähedus. Näiteks ütles lapseootel Triinu, ta
ise on lõpetanud Otepää gümnaasiumi,
aga oma last tahab ta panna Pühajärve
põhikooli.
Lisaks toodi välja, et
kooli
lõpetanud
saavad elus
hästi
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§ 155. Kohaliku
omavalitsuse üksused on vallad
ja linnad. Muid
kohaliku omavalitsuse üksusi
võib moodustada seaduses sätestatud alustel
ja korras.

§ 156. Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, kes valitakse vabadel
valimistel neljaks aastaks.
Seadusega võib volikogu
volituste perioodi lühendada
seoses kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise või
jagunemisega või volikogu
tegutsemisvõimetusega.

otsuse tagamaid

õhikooli sulgemist. Maakool
redega hätta. Ka linnakooli
sindaja Kuldar Veere on aga
epää vallas ei toimu.

mnaasium

Pühajärve põhikool

ümnaasium

põhikool
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90

3

21

4

28

astat

18 aastat

e eestikeelne
um (eelnevad
Gümnaasium
ümnaasium),
igieksamite
arim kool

2003 said keeleprojekti
tunnustuse, 2007 tiitel Eesti
kaunis kool, keskkonnateguveebikaamera linnupesakastis 2006 (tihane) ja 2007
(metsvint), Comenius kool

aridust antud
ehakse PISA
ab võrrelda
koolidega,
l head kohad.
(kooliraadio
t Otu Tungal
evisioon)

Väga head tulemused on
spordis (jalgpall, kergejõustik, teatejooks). Kooli seinal
on viieliste jaoks autahvel
(iga kevad vahetatakse)
ning iga lõpetajate klass
joonistab seina peale seinamaali alates 1998. aastast.

oolitamiseks

220 õpilase koolitamiseks
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hakkama, neile on antud tugev alus nii ellusuhtumises kui ka hariduses ning väga
palju on neid, kes lähevad edasi õppima
Tartu eliitkoolidesse.
Mitmed inimesed tõid ka välja, et
kahe kooli omavahelised suhted pole
kõige paremad, koostööd tehakse omavahel minimaalselt. Triinu arvas, et
probleem, mis on kestnud juba aastaid,
on võibolla alanud juba juhtkonnast
ning ütles: «Sulgemise asemel peaks
hoopis koostööd tegema».

Kaasamine toimub ainult sõnades,
mitte tegudes
Otepää vald on üks neist valdadest,
kus on ka üpris aktiivne külavanemate
võrgustik. Ka külavanemad otsustasid
avaldada toetust Pühajärve koolile ning
23. novembril toimunud volikogu istungil esitasid oma pöördumise volikogule
peatada kooli sulgemist käsitlev eelnõu.
Sellele vastulauset ei ole seni ajani tulnud. Volikogu otsustas 12-6 häälteenamusega kooli sulgeda.
«Kaasamine toimub ainult sõnades,
mitte tegudes. Antud kooli sulgemise otsuse eelnõu algatati
vallavanema poolt 7.

novembril ja 9. novembril toimus vallas
vallavalitsuse enda algatusel kõigi külavanemate osavõtul koosolek, kus saatuse tahtel oli üheks arutamisel olnud
punktiks «kuidas külavanemaid kaasata oluliste asjade arutamisse», kirjeldab
Nüpli külavanem Kuldar Veere.
««Ilusat» juttu rääkisid nii vallavanem
Visnapuu kui ka volikogu aseesimees
Holts, kuid sellest kooli kinni panemise
kavast ei poetatud poolt sõnagi. Sellest lugesime me Otepää Teatajast 11. novembril. Kommentaarid sellisele käitumisele on
vist üleliigsed,» lisab ta pettunult.
Küsimusele, miks kaasamine oluline
on, vastab Veere: «Kaasamine tagab tegelikult vajalike otsuste elluviimise. Näiteks on Otepääl igal juhul vajalik nende
kahe kooli koostöö, kuid sellise tagaselja
ärategemisega on tulemuseks paratamatult konflikt, kus võitjaid ei ole.»

Leidub ka kohtuväliseid lahendusi
«Lihula valla kolme väikekooli (Kasari põhikool, Tuudi ja Metsküla algkoolid) sulgemine oli volikogu otsuse
eelnõudena vormistatud septembrikuu
viimasel neljapäeval toimuvaks volikogu istungiks. Meie kooli lapsevanemad
ja kogukond ei olnud sellega kuidagi
nõus ning nii kutsusime kiiresti kokku
kogukonna koosoleku – lapsevanemad
ja kooli sõbrad, aga ka valla esindajad,»
kirjeldab kooli direktor Pille Kaisel olukorda, mis tekkis käesoleva aasta sügisel seoses Metsküla algkooli tulevikuga.
«Vähem kui 24-tunnise etteteatamisega kogunes pühapäeva pärastlõunal
kooli saali üle 70 inimese. Koosoleku
liikmed esitasid vallavolikogule ja valitsusele ühispöördumise kogukonna
seisukohtadega. Saavutasime selle, et
koolide sulgemise punktid võeti volikogu istungi päevakorrast maha ning meile
lubati, et enne 2013. aasta 1. septembrit
valla koolivõrgus muudatusi ei tule,» tõi
Kaisel välja, kuidas Metsküla kooli jaoks
sarnane olukord tänaseks lahenenud on.

Kes siis vastutab?
Ja nii ongi üks suur küsimus – kes
vastutab tekkinud olukorra ja sellele
inimliku lahenduse otsimise eest. Kas
lapsevanemad, kes tahavad lastele
võimalikult head ja kodulähedast haridust? Kas omavalitsus, kelle elanike ja
tulubaas aasta aastalt väheneb ja kes
peab tegema ebapopulaarseid otsuseid?
Kõik oleneb sellest, kas tekkinud
olukorrale lahenduse leidmisel kasutatakse ära võimalust näidata järeltulevatele põlvkondadele eeskuju viisil, mis
paneks lapsi tundma uhkust nii oma
vanemate, kogukonna kui omavalitsusjuhtide üle või vaetaksegi nüüd juba
päris avalikult edasi vimma, millest tegelikkuses ei võida keegi ei lühemas ega
pikemas perspektiivis.

§ 157. Kohalikul omavalitsusel on iseseisev
eelarve, mille kujundamise alused ja korra sätestab seadus.
Kohalikul omavalitsusel on seaduse alusel
õigus kehtestada ja
koguda makse ning
panna peale koormisi.

§ 158. Kohaliku omavalitsuse
üksuste piire
ei tohi muuta vastavate
omavalitsuste arvamust
ära
kuulamata.

§ 159. Kohalikul omavalitsusel on õigus moodustada teiste kohalike
omavalitsustega liite ja
ühisasutusi.

Ärge küsige, mida riik saab teie heaks teha. Parem
küsige, mida teie saate teha riigi heaks. (John F. Kennedy,
1917 – 1963, Ameerika Ühendriikide 35. president)

§ 160. Kohalike omavalitsuste korralduse ja järelevalve nende tegevuse üle sätestab seadus.

Õpilasliit: Pühajärve kooli sulgemisotsusega
on võetud õpilastelt ära arenguvõimalused
Õpilasliidu juhatuse aseesimees Liina Hirv kommenteeris õpilasesinduste katuseorganisatsiooni seisukohta antud küsimuses.
SIIRI LIIVA

peatoimetaja

siiri@tankla.net

Miks otsustas õpilasliit saata
välja pressiteate Pühajärve
kooli toetamiseks?
Pühajärve põhikool on meie
liikmeskool. Õpilasesinduste
Liidu kui õpilasesinduste ainsa
katuseorganisatsiooni üks olulisemaid ülesandeid on liikmeskonna ja huvigrupi huvikaitse.
Pühajärve põhikooli puhul
oli probleem tegelikult üldisem,
kui see esmapilgul paistab – otsus langetati teadaolevalt mööda vaadates üldistest kaasamise
headest tavadest. Vallavolikogu
oleks pidanud arvestama ka hoolekogu seisukohta ning andma
avalikult aru kogu ärritatud elanikkonnale otsuste tagamaadest.

Millistest õpilaste õigustest
on teie meelest antud juhtumi
puhul mööda vaadatud?
Mööda ei ole vaadatud
konkreetsetest
punktidest,
kuivõrd igaühe õigusest võrdväärsele ligipääsule haridusele. Õpilasliit on seisukohal, et
alg- ja põhikool peaksid olema
õpilasele võimalikult kodulähedaselt kättesaadavad.
Lähtudes sellest, et väiksemad klassid võimaldavad õpilase individuaalset arengut enam
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ning annab õpetajale võimaluse iga õpilase
omapäradega
arvestada, on
võetud tegelikult need hüved
Pühajärve põhikooli õpilastelt
ära ja sellega on tehtud karuteene
nende arenguvõimalustele.
Samuti ei ole otsustusprotsessis õpilasi kuulda võetud,
mida oleks olnud võimalik teha
läbi hoolekogu, kuhu samuti
kuulub igas koolis ka õpilaste
esindaja. Ehk siis otsustamisel
on jäetud täiesti kõrvale nende
arvamus, keda antud otsus kõige enam puudutab.

Miks on oluline kaasata
õpilasi selliste otsuste
tegemise juurde?
Ükski otsustaja ei suuda
ennast panna enam õpilaste
olukorda ega mõista neile olulisi murekohti sarnaselt neile.
Ilmselge on, et huvigrupp tunnetab oma probleeme kõige intensiivsemalt ning oskab tänu
sellele tähelepanu juhtida nii
mõnelegi detailile või olulisele
tegurile, mis otsustajatel võib
ja pahatihti ka jääb kahe silma
vahele.
Just sellel põhjusel on oluline õpilasi kaasata võimalikult
paljudesse kooli puudutavatesse küsimustesse.

Foto: Internet

§ 154. Kõiki kohaliku elu küsimusi
otsustavad ja korraldavad kohalikud
omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kohalikule
omavalitsusele võib panna kohustusi
ainult seaduse alusel või kokkuleppel
kohaliku omavalitsusega. Seadusega
kohalikule omavalitsusele pandud
riiklike kohustustega seotud kulud
kaetakse riigieelarvest.

d ei mõista
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FOOKUS: PÜHAJÄRVE KOOL

Kohalik omavalitsus (Väljavõtted Eesti Vabariigi põhiseadusest)

Ivika Nõgel: Ainult lapsevanemad saavad
kooli sulgeda, kui neile ei meeldi see kool või
sinna ei taheta oma lapsi panna
«Vaadates Pühajärve põhikooli, siis õpilaste arv on tunduvalt suurem, kui on minimaalne nõue ehk 60 õpilast, kus oleks raskusi seda kooli üleval pidada. Hetkel
õpib umbes 90 õpilast selles koolis. Ainuke kulude kokkuhoid oleks siis, kui kool
jääb tühjaks ja enam ei köeta. See poleks juba kokkuhoid, vaid raiskamine,» kommenteerib Otepää vallavolikogu otsust opositsiooni liige Ivika Nõgel.
TRIIN VÄHI
reporter

triin@tankla.net

«Ainult lapsevanemad saavad kooli
sulgeda, kui neile ei meeldi see kool või
sinna ei taheta oma lapsi panna. Pühajärve põhikool aga seevastu meeldib
vanematele väga. Kõige rohkem tahavad seal aga lapsed ise käia,» kirjeldab
volikogu liige kogukonna hoiakut kooli
sulgemisotsuse osas. «Võin rahustuseks öelda, et järgmisest sügisest
ei panda Pühajärve põhikooli kinni,»
lisab ta kindlameelselt.
Küsimusele, kui tema oleks
omavalitsuse olukorras olnud, mismoodi oleks tema käitunud antud
juhtumi puhul, ütleb Nõgel, et tema
poleks üldse alustanudki sellist asja,
mis päädib ühe korralikult toimiva
kooli kinnipanekuga. «Kui isegi pannakse kinni, siis peaksid ikka räägitud olema, mis sinna asemele tuleb,
kuna ostmisest pole hetkel keegi
huvitunud,» lisab ta.
Otepää vallas antavat haridust
hindab Ivika Nõgel üldiselt tugevaks
keskmiseks nii Otepää gümnaasiumis kui ka Pühajärve põhikoolis.
Tema sõnul on aga Pühajärve põhikooli sulgemisotsuse taga soov säilitada Otepää gümnaasium Pühajär-

Ivika Nõgel. Foto: Ülla Tamm

ve koolis käivate laste arvelt.
«See on iseenesest mõistetav, et
kodanikega alguses arutatakse asja
või räägitakse. Eelkõige lapsevanematega, õpilastega ja õpetajatega.
Hetkel pole muul moel räägitud nendega, kui öeldud, et kool pannakse
kinni. Seda ei öeldud ametlikult kirja
kaudu või suulisel teel, vaid seda
sai lugeda Otepää Teatajast,» toob
Nõgel välja põhjused, mis on ajanud
Pühajärve kooli sulgemisotsusega
kogukonna tagajalgele ja viinud asja
kohtusse esitamiseni.
Kohtuotsust tuleb Nõgeli sõnul
oodata minimaalselt 3 kuud või
võib ka kauem minna. «Kui aga
paberid sisse antakse, siis sellega vallavolikogu otsus Pühajärve
põhikool sulgeda automaatselt
külmutatakse,» toob volikogu liige
lõpetuseks välja.
Loe ka:
http://ivikanogel.blogspot.com

Kaks koera, üks kauss – Otepää
hariduselu peamine dilemma
Otepää valla
kaks kooli on hetkel mõlemad keerulises seisus,
sest tegelikkuses ei tea keegi, mis saab edasi ja kui palju muutuseid ootab veel ees.
GERTU VÕSU
reporter

gertu@tankla.net

Otepää gümnaasiumis õpib hetkel
439 õpilast ja töötajaid on 64. Pühajärve põhikoolis on 90 õpilast
ja töötajaid on 29. Gümnaasium
on ehitatud 620-le õpilasele ja põhikool 220-le. Seetõttu ei näe Aivo
Meema probleemi ka selles, et Pühajärve põhikooli õpilased gümnaasiumisse ära ei mahuks.
Põhikooli õpetaja Peeter Kangur aga vaatab asja inimestest,
mitte numbritest lähtuvalt. «Kui
ma peaksin praegu oma klassi näiteks kuus lauda juurde panema,
siis ma ei tea, kuhu need mahuksid. Numbrid on üks asi, tegelikkus
midagi muud,» kirjeldas Kangur.
Otepää gümnaasiumi direktori
Aivo Meema sõnul on tegu olukorraga, kus kaks suurt koera võitlevad ellujäämise nimel. «Paraku
on toitu aga vaid ühe koera jagu ja
nüüd me söödame neid ühest kausist. Kummal kõht täis saab? Mitte
kummalgi,» leidis Meema.
Pühajärve põhikooli direktor
Miia Pallase aga asju samas valguses ei näe. Tema sõnul räägitakse
vallas kogu aeg, et ükskord tuleb

ikka see otsus ära teha ja kool sulgeda, kuid tema ei näe selle jaoks
põhjust. «Maja on ilus, õpetajad on
haritud. Mis on negatiivne? Kallid

Pühajärve põhikooli direktorina on Pallase aga seisukohal, et
kui tehakse konkurss, siis ta väga
loodab, et tema kooli õpetajad vali-

Aivo Meema. Foto: Timo Arbeiter

Miia Pallase. Foto: Timo Arbeiter

oleme! No nii kallid me nüüd ka ei
ole,» tõdes Pallase.
Mõlemad direktorid saavad aru
sellest, et kooli sulgemise tagajärjed oleksid ilmselt laastavad Sihva
külale ning emotsionaalselt on kõik
muidugi väga raske. «Eriti saan ma
aru nendest 20-st lapsest, kes käivad
kooli Sihva külast. Nad ei ole enne
pidanud bussiga sõitma, nüüd ootaks neid ees suur muutus,» sõnas
Meema. Pallase arvates kannatavad
kindlasti ka algklasside õpetajad.
«Aineõpetajad
võib-olla saavad
tööd, aga algklasside õpetajaid on
meie vallas üle,» kirjeldas Pallase.

takse, sest tegu on väga töökate ja
tarkade inimestega. «Meil on väga
hea meeskond, kuid kui kellelegi
pakutakse mõni stabiilsem koht,
siis ma olen selle poolt, et inimene
läheb kuskile, kus ta tulevik kindel
on,» lausus Pallase.
Aivo Meema sõnul seisneb
gümnaasiumi tugevus selles, et
tegu on vanima eestikeelse maakeskkooliga. Sellega seoses on ka
väga palju traditsioone, mille ajalugu ulatub kaugesse minevikku.
Samuti toovad mõlemad koolijuhid välja õpilaste olulisuse.
«Me peame kooli laste pärast.

?

Kui ei ole lapsi, siis ei ole ka midagi
teha,» leidis Meema. Miia Pallase
arvates kasvavad Pühajärve põhikoolist välja inimesed, kes tahavad
elus midagi saavutada. «Mulle
tundub, et kui nad siit lähevad, siis
nad on rahul,» tõdes Pallase.
Meema arvates on gümnaasiumi maine kõvasti kannatanud
meedias avaldatud seisukohtade
tõttu. «Jääb mulje, et Pühajärvelt
tuleb laps vati seest lõvikoopasse,»
arutles Meema. Pallase sõnul hoitakse põhikoolis lapsi tõepoolest
ehk vati sees, kuid ta on ka kindel
selles, et need lapsed saavad elus
hakkama. «Nad on ausad ja julgevad oma arvamust avalda, sest
nende seisukohti võetakse siin
kuulda,» kirjeldas Pallase.
Aivo Meema sõnul on inimeste emotsionaalsus antud teema
osas arusaadav, kuid ta mõistab
ka seda, et teha tuleb ka ebapopulaarseid otsuseid. «Ükski koolijuht
ei ütle, et pange minu kool kinni,»
lausus Meema.
Miia Pallase arvates on kogu
olukord väga kurb. «Ma olen väga
uhke oma kooli üle, kui see ära
kaob, siis jääb tühjus, hinge ka.
Vald võib ju lugeda neid päid ja jalgu kokku omavahel, aga see ei ole
õige,» mõtiskles Pallase.
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Aile Viks

Kes on kes ehk kes mida Tankla
toimetuses uueks aastaks lubab?

Siiri Liiva

Sandra Pikk

Timo Arbeiter

vastutav väljaandja

peatoimetaja

vanemtoimetaja

küljendaja ja peafotograaf

Naeratan palju rohkem, kui 2011.
aastal.

Teen endast kõik oleneva, et Tankla lehe
väljaandmine jätkuks 2012. aastal ja
muutuks pärast seda jätkusuutlikuks!

Teen kõik selleks, et olla sammuke
lähemal unistuste täitumisel

Luban toetada toimetuse liikmeid heade ideede ja veel paremate piltidega.

Marek Mekk

Lauri Drubinš

Karina Tiivel

toimetuse mentor

toimetuse mentor

online-toimetaja ja reporter

Luban kasutada Tanklal Sebra
ruume, viskan oma valvsaid silmi
lehetegijatele ning pritsin mõngingaid häid ideid.

Panustan toimetuse tegevustes rohkem
kui suutsin teha sel aastal ning luban,
et ei unusta rikastamast Triinu päeva
mõne magushapu kommentaariga.

Julgen inglise keeles välismaalastega
rääkida.

Gertu Võsu

pea- ja vanemtoimetaja abi ja
reporter

Rando Liiva

abitoimetaja reklaamimüügi alal,
luuletaja ja reporter

Remo Surri

Hakkan tubliks.

Ei joo vett!

Hakkan vähem hapnikku tarvitama, et
järgmistele põlvedele ka jätkuks ja ei
hüppa tundmatus kohas vette!

karikaturist

Merily Viks

abitoimetaja levitamise alal ja
reporter
Hakkan rohkem raamatuid lugema ja
olen kohusetundlikum.

Ülla Tamm

abitoimetaja promo alal, fotograaf ja
reporter
Püüan leida rohkem vaba aega, et
spordiga tegeleda aktiivsemalt.

Egle Kõvask

Elen Liigus

Keidi Tamm

Olen edaspidi sama aktiivne ja
rõõmsameelne kui praegu.

Mõtlen järgmiseks aastavahetuseks
ühe korraliku lubaduse.

Ei hiline enam mitte kunagi ning tulen
alati puhanuna Tankla koosolekutele.

Aivi Bõstrova

Anete Sammler

Anna Maria Sljusartšuk

Eleene Sammler

Loen rohkem raamatuid, kui 2011.
aastal.

Luban uuel aastal kirjutada Tanklasse
ainult häid ja veel paremaid artikleid.

Lõpetan «Igavesti!» raamatu ning
hakkan iga päev jooksmas käima!

Luban, et leian rohkem aega oma sõpradele ning püüan jääda edasi sama
edukaks kui 2011. aastal.

Katre Kikkas

Liina Metsküla

Mari-Liis Saaremäe

Merili Madissoo

Olen veel tolerantsem ja hoolivam,
praktiseerin inglise keelt ja pühendan rohkem aega õppimisele.

Saan kätte bakalaureusekraadi ja külastan vähemalt kahte riiki, kus varem
pole käinud.

Olen kohusetundlikum, sõbralikum ja
luban arvestada ka teistega

Luban uuel aastal olla sama pöörane ja
spontaanne ning lisaks sellele võõrustada üht välisvabatahtlikku Valgamaal.

fotograaf ja reporter

reporter

reporter

Sirly Solo

reporter

reporter

reporter

reporter

reporter

reporter

Triin Vähi

sotsiaaltegevuste koordinaator ja
reporter
Söön vähem kommi!

reporter

reporter

reporter

luuletaja ja reporter

Piia Pähklamäe

Tuuliki Stogov

Sirli Pippar

Võimalikult palju koduse tita
kõrvalt noorsootöösse panustada ja
püüda noortevolikogu jätkusuutlikkust ja püsivust säilitada.

Naudin uuel aastal Norra elu täiel
rinnal. Ja tulen ikka tagasi.

Hakkan korralikult toituma ja rohkem
trenni tegema.

Jätkan samas vaimus edasi ning
püüan rohkem märgata, tunnustada,
jõuda ja teha õigeid otsuseid.

reporter

Tankla toimetuse uued sõbrad Tahevas

2011. aasta kevadpüha hommik oli ilus: päikene paistis,
linnud siristasid eriliselt. Olime täitmas enda soovi külla
minna Taheva sanatooriumi asenduskodu lastele.
SANDRA PIKK
vanemtoimetaja

sandra@tankla.net

Taheva asenduskodu üheks positiivsemaiks küljeks on laste suurepärased
elamistingimused. Tekkis kohe kodune tunne. Toad on kenasti möbleeritud, puhtad, ilusad. Seal elab ca 20 last,
kolm nendest vajavad suuremat hoolt.
Meie, toimetuse päid vaevasid
mõtted sellest, kuidas meie külaskäik
vastu võetakse. Lastega tekkis aga
kohe eriline side – meid võeti hästi
vastu ja usaldasid meid. Ühine päev
algas tutvumisega. Tankla toimetusega tutvustasime noortelehe tegevusi.

Tollimäe – ajaveetmiskoht pärast kooli
Sellele järgnes kilomeetrine
jalutuskäik Tollimäele. Meid viidi
kohta, kus tihti pärast kooli aega

veetmas käiakse. Põnev päev lõppes prosside valmistamisega. Õpetasime Taheva noortele, kuidas
meisterdada prossi (toim – vt õpetust selle lehe 12. leheküljel).
Keerulisim hetk oli lahkumine.
Jääb kauaks meelde pisarsilmi otsa
vaatav pisikene Siiri, kellega lõpuks
vähemalt kolm korda kallistusi jagasime. Imeline, kuidas mõne tunniga üks piiga võis niivõrd sügavale
südamesse pugeda.
Teadsime kindlalt – läheme tagasi ja veedame veel lõbusama päeva juba sügisel!

Külmal sügisõhtul välja grillima!
Uue külastuskäigu planeerisime
oktoobrikuu viimasele vaheajapäevale. Mälestuseks viisime raamitud
grupipildi, mille kevadel pildistasime – nüüd ripub see nende teleka-

toas. Mõnus oli taaskord sõpradele
külla minna. Lisaks taaskohtusid
kaks toimetuse liiget kasvatajaga,
kes oli mitu aastat tagasi Tsirguliina
koolis huvijuht. Äratundmisrõõm
oli mõlemapoolne.
Päeva alustuseks õpetasime ülevaatlikult ja lühidalt, kuidas kirjutada
artiklit. Hiljem kirjutasid Taheva noored enda vaheaja veetmisest. Sanatooriumi juhataja Eve Ilisson toimetusest: «Kõige toredamad on külalised,
kes toovad kaasa huvitavaid tegevusi
ja on eeskujuks meie kasvandikele.
Sellised on just Tankla noored - aktiivsed, sõbralikud ja positiivsed.»
Lisaks kirjutamisele mängisime
värskes õhus jalgpalli, õpetasime
kuidas teha kolmerealisi käevõrusid
ja praktiseeriti piltmultika tegemist.
11-aastane Keiro pajatas, et ta ei teinud multifilmi küll esimest korda,
aga lõbus oli ikkagi. «Lastele on külaskäigud väga meeldinud. Eriti tore
oli multifilmide tegemine,» andis
tagasisidet sanatooriumi juhataja.
Hoolimata korralikust sügispäe-

reporter

vast, lõpetasime oma teise külastuse vorstikeste ja vahukommide
grillimisega väljas.
Teisel korral oli lahkuminek soe –
nii meie kui Taheva lapsed teadsime,
et kohtume juba talvel. Arutasime,
et võiksime minna kelgutama, koos
lumememme ehitama. Taas grillimisekstreemsust küll ette ei võta, aga
põnevaid tegevusi jõulukuuks oleme
plaaninud kaua. Kõigest täpsemalt
lugege järgmisest noortelehest Tankla!

KOMMENTAAR
Eve Ilisson

Taheva Sanatooriumi juhataja
Olen ise Valgamaa Partnerluskogu
juhatuse liige ja seega Tankla noorte
ja lehega hästi kursis. Alati olen lehte toonud ka lugeda meie noortele.
Tahan edastada väga suured
tänud viimase toreda päeva eest
Taheva lastega! Kuulasin muljeid
ja need olid väga positiivsed. Tänud noortele, kes meil külas käisid!
Kõige tähtsam, mille te kaasa toote – positiivne sõnum ja hea isiklik
eeskuju meie kasvandikele!

NOORTELEHT TANKLA -

VALGAMAA NOORTE HÄÄLEKANDJA!
Tankla peatoimetaja Siiri Liiva räägib,
kuidas Tankla lehe idee sündis ja kuidas
toimetus töötab.
SIIRI LIIVA

peatoimetaja

siiri@tankla.net

• Tankla lehe idee sündis 2009-2010
Valgamaa Partnerluskogu poolt
läbiviidud maakonna noorsootöö
arendusprojekti jaoks. Idee oli selles,
et noored hakkaksid ise kirjutama ja
neile mõeldud info hakkaks paremini
maakonna noorte seas levima.
• Selle raames anti 2009. aasta mai lõpus välja noortelehe Tankla esimene number, kust sai neljal leheküljel
lugeda põnevaid lugusid maakonnas
toimuvate noorsootöösündmuste
ning noorte tegemiste kohta.
• Valgamaa Partnerluskogu jätkas
koos erinevate koostööpartneritega lehe väljaandmist 2011. aastal
maakondliku noorsootöö meediaprojekti raames LEADER programmi toetusel.
• Tankla lehe eesmärgiks on anda
ülevaade Valgamaa noorteelus
toimuvast ja kajastada seda kaasahaaraval viisil.
• Lehe kokkupanemisel lähtutakse
«noortelt noortele» põhimõttest
– valdav osa toimetuse liikmetest
on noored vanuses 14-26.
• 2011. aasta alguses oli toimetuse
suuruseks umbes 15 noort, aasta lõpuks on kaastöö tegijate arv
tõusnud üle 40. Toimetuses on
noori nii Valgamaa eri paikadest
kui ka väljaspool maakonda.
• Lisaks on toimetusel 4 noorsootöötajast mentorit (Aile Viks,
Lauri Drubinš, Marek Mekk, Siiri
Liiva), kes juhendavad ja toetavad
toimetuse igapäevatööd.
• 2011. aastal hakkas leht ilmuma
kord kvartalis ja ilmus 4 korda: 25.
veebruaril, 27. mail, 3. oktoobril ja
16. detsembril.
• Leht on tavapärases ajalehe formaadis (A3), kuni selle aasta oktoobrikuu numbrini 8-leheküljeline
ja alates detsembrikuu numbrist
12-leheküljeline ja värviline.
• Tegemist on Valgamaa suurima levikuga (tiraaž 3500) noortelehega,
mida levitatakse kõigis Valgamaa
valdades ja linnades noortega töötavates asutustes (koolides, noortekeskustes, noorteorganisatsioonides,
jne) ning erinevatele koostööpartneritele nii Valgamaal kui üle Eesti.
• Leht kajastab kõigi Valgamaa
valdade ja linnade noorteelu puu-
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dutavat andes hea ja tervikliku
ülevaate sellest, mis maakonnas
toimub ning hoides lugejaid kursis
oma maakonna suuremate ja väiksemate kohtade tegemistega.
Lehe toimetuse töös osalemine
annab noortele väärtusliku läbi kogemuse õppimise võimaluse ajakirjanduse ja meedia valdkonnas, mida
tavaline koolisüsteem üldiselt ei paku,
ning aitab kaasa Valga maakonna
kooli- ja noortemeedia arengule.
Selle aasta kolmele lehenumbrile
saadud tagasiside põhjal saab väita, et leht on maakonna noorte hulgas populaarne, saanud hea vastuvõtu osaliseks ning selle vastu on
hakatud järjest enam huvi tundma
nii väljastpoolt maakonda kui ka
lapsevanemate, õpetajate ja teiste
noortega töötavate spetsialistide
poolt lisaks maakonna noortele.
Alates 2012. aasta keskpaigast
hakkab lehe väljaandmise eest vastutama MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla. Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla loodi 2010.
aasta kevadel maakonna noorsootöötajate, aktiivsete noorte ja Valgamaa Partnerluskogu algatusel.
Tankla on koht, kus Valgamaa noor
ja noorsootöötaja saavad piltlikult
öeldes tankida, et neil oleks oma
kodukülas, -vallas või –linnas Valgamaal hea olla ja tegutseda. Nad
saavad teadmisi, tuge, kogemusi
ja teevad koostööd.
Tankla tegemiste alla kuuluvad
koostöös teiste organisatsioonidega näiteks maakonna noorteportaali www.tankla.net haldamine ja arendamine, Valgamaa
noorte vabatahtliku Tankla passi
väljaandmine ja väljaandvate organisatsioonide koostöö koordineerimine, Valgamaa noortelehe
Tankla väljaandmine ja toimetuse
töö korraldamine, Valgamaa noorte suvekooli ja noorsootöötajate
koolituste korraldamine, jpm.
Tankla igapäeva tegemisi juhib
3-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Lauri Drubinš, Marek Mekk ja
Siiri Liiva. Tankla liikmeks saavad
astuda kõik Valgamaa aktiivsed
noored ja noortejuhid, kes on vähemalt 18 aastat vanad.
Loe lähemalt: www.tankla.net,
noorteleht.tankla.net või liitu meie
Facebooki fännilehega (Valgamaa
Noorsootöökeskus Tankla).

Taheva noorte

elamusterohke sügisvaheaeg
Taheva asenduskodu noored veetsid
põneva sügisvaheaja – käisid Tartu
AHHAA teaduskeskuses, Pühajärve
Spa’s ujumas ja saunatamas, Varstu
kinos ja poodlemas. Usinad ja tublid
pajatasid enda lemmiktegevustest
Tankla toimetusele lähemalt.
SANDRA PIKK
vanemtoimetaja

sandra@tankla.net

Keiro: AHHAA keskuses meeldis kõige rohkem jalgrattasõit lae all – alguses kartsin, pärast muutusin julgeks.
Vaheajal käisin ka kodus, kus mängisin vendadega. Aitasin kanu sööta ja
isal puid lõhkuda. Vaheaja neljapäevane päev möödus Varstu kinos «Ahvide planeeti» vaadates. Pühapäeval
külastas meid Tankla toimetus.
Keimo: Käisin Pühajärvel ujumas
ja breigitrennis. Tartu teaduskeskuses
nägin, kuidas tibu tuli koorest välja.
Paul: Minu koolivaheaeg oli lõ-

bus. Käisin Kalevi juures tööl – aitasin tal hobustega puid vedada.
Pühajärve Spa’s käisin saunas, seal
lõõgastusin. Samuti käisin AHHAA
keskuses ja kinos, nagu teised Taheva lapsedki.
Ainar: Lisaks Pühajärve ja Tartu
reisile olin vaheajal pargis tubli lehtede riisuja. Tegin jõumasinal harjutusi kõhulihaste jaoks ja laulsin
palju karaoket – laulmine on minu
lemmiktegevus.
Tuuli: Õpin Hargla kooli 2. klassis. Mulle meeldib ehteid meisterdada. Sõitsime bussiga Valka, et kasvatajatega šoppama minna – sain uue
Barbie nuku. Pärast käisime hotellis
pitsat söömas. Vaheajad meeldivad
kõige rohkem, sest siis saan kaua
magada. Vaheajal lugesin läbi ühe
raamatu, see meeldis mulle.
Signe: Vaheajal toimus suurpuhastus, millele kaasa aitasin. Mängisin Mallega ja õpetasin talle inimeseõpetust, riisusin väljas, jalutasin ja
kuulasin palju lõõgastusmuusikat.
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Kas ma olen piisavalt pöörane?
3. novembril toimus Pärnu kontserdimajas 8. korda noortekonverents Lahe
Koolipäev, mis tõi sel korral osalema
rekordarv – ligi 700 noort üle Eesti.
Seekordne konverents esitas osalejatele
küsimuse – kas olen piisavalt pöörane?
Sarnaselt eelmiste kordadega olid ka
nüüd noortele kõnelema kutsutud inspireerivad Eestimaa inimesed, kes esitasid oma
vaatenurga pööraseks olemisele. Siit leiadki
kahe kõneleja säravamad mõtted.

TEGIJAD

Mart Noorma
Mis on ühe bioloogilise organismi elu mõte?
Järelkasv, elamine ja surm. Kui te sellest
endale aru annate ja saate aru, et olete samasugune loom nagu kõik teised loomad
loomariigis, olete te võimelised tegema
suure avastuse – teie elu mõte on ainult see,
mis on teie peas. See annab teile vabaduse defineerida see täht,
mida te oma elus püüdma hakkate. Kui olete selle avastuse teinud, siis on see justkui vabanemine. Te võite teha asju, mis teile
meeldivad. Te ei pea tegema asju, mis teistele meeldivad.

Ago Anderson

9

Minu mässamine ühiskonna vastu
algaski sellest, et paljajalu ja koolivorm. Kõik pidi jutti mööda olema. Mul siiamaani on tõrge. Igasugused
märgid riiete peal – Nike või Adidas. Oled hall mass,
isikupäratu. Ole parem selline, nagu keegi teine ei ole!

Lahe Koolipäev tõi 700
koolinoort välja argirutiinist

«Ma viskasin koolist välja kõik lauad ja toolid ning asendasin
need paksude-pehmete vaipade ja suurte patjadega. Meil
on kõik väga vabatahtlik. Noortele on jäetud vabad käed ise
vastutada ja valikuid teha – ja see töötab! Nüüd on mul teile
küsimus – kas te oleksite valmis minu koolis õppima?»
SIIRI LIIVA

peatoimetaja

siiri@tankla.net

Just sellise küsimuse esitas selleaastase Laheda Koolipäeva noortekonverentsi avatunnil koolidirektor Ülo
Maasika rollis Endla teatri näitleja
Sepo Seeman. Ei ole vist raske arvata,
mida vastasid selle peale noortekonverentsi 700 osalejat. Loomulikult – jaa!

«Tossud ei hüppa, raamat ei õpi»
Päeva alustanud sporditegelane
Raul Rebane oli läbi oma koolipõlve näite tulnud osalevatele noortele
kinnitama – mitte midagi ei juhtu,
kui sa ise midagi ei tee selleks. «Las
teised teevad, mida nemad tahavad
– otsige üles, milles teie olete tugevad ja siis hakake tegutsema,» tõi ta
välja oma mõtte kinnituseks.
Raul Rebase ise-printsiip

• Tossud ei hüppa, raamat
ei õpi –seda peate te ise
tegema!
• Ärge tahtke kõike korraga –
rahulikult ja aeglaselt!
• Ärge süüdistage kedagi, kui
millegagi hakkama ei saa –
iseendal tuleb teha!
• Kõik on võimalik ja see on
teie kätes!
«Eestis on kõik võimalik – sealjuures ka tavalisest maapoisist saada
olümpiavõitjaks,» kinnitas Rebane
täie veendumusega. «Gerd on teie
ees ja elav eeskuju selle kohapealt, et
kõik on võimalik.» Selle lause saatel
juhatas ta sisse saali astunud kettaheitja ja olümpiavõitja Gerd Kanteri.
Üheskoos tõid nad välja konkreetsed reeglid, mis töötati välja
Gerdi treenimise käigus ning millest
olümpiavõitja on pidanud kinni selleks, et jõuda absoluutsesse tippu.

«Elu mõte on teie peas!»
Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan ja
innustunud kosmoseteaduste austaja Mart Noorma alustas otsekoheselt
elu mõtte otsimise küsimusega.
«Elu mõte on teie peas! Teie elu
on nagu üks väärtus. Iga inimese
elu on väärtus. Kui liidame kõik
elud kokku, saame kogu inimkonna
väärtuse. Täpselt nii palju suudab
inimkond ka ära teha – kui palju iga
üksikinimene inimkonna jaoks panustab,» juhtis ta tähelepanu sellele,

VALGAMAA HEAD
EESKUJUD 2011
Sandra Pikk
Seekordsele Lahedale Koolipäevale lisasid pöörasust elusad maod, kes
olid osalejatele vaatamiseks ja katsumiseks kohale toodud.. Foto: Timo Arbeiter

et igaüks võiks püüda anda oma panuse inimkonna arengusse.
«Kõige parem edu alus on see, kui
meie ümber on edukad inimesed. Aga
mida tähendab edu? Mida tähendab
see, et me tahame elus olla edukad?
Õnn! Õnn on kõige parem märksõna!
Õnn on üks valdavaid edutegureid
elus,» juhtis kosmosehuviline tähelepanu ühele elu põhiväärtusele.
Siinjuures esitas ta publikule küsimuse – mis on esimene asi, mida
iga asutus või ettevõte ootab omatöötajatelt. «Õige – säravad silmad!
Kõige paremini võetakse tööle inimesi, kel on säravad silmad, kes teevad
tõelise entusiasmi ja pühendumusega seda, mis on nende jaoks oluline,»
tõi ta ise silmade särades välja.

Kolme Valgamaa neidu hinnati üleeestilise tunnustusega
«Lahe Koolipäev kutsus ellu ühe
konkursi, mille nimi oli Hea Eeskuju.
Eesmärk on ainult üks – et me saaksime neile tublidele inimestele öelda
aitäh ja tuua neid kõikidele teistele
igapäevaseks eeskujuks,» juhatas
päevajuht Märt Treier sisse ühe päeva
oodatuima, noorte tunnustamise osa.
«Konkursile esitati 68 säravat
lugu Eestimaa noortest. Lugusid oli
nii autoremontijatest, koolivägivalla vastu võitlejatest, käsitöö ja riiete
taaskasutuse propageerijatest kuni
lõputu energiaga noortesündmuste
ja noorteorganisatsioonide eestvedajateni,» kostus filmilindilt, kui ekraanil jooksid selle aasta tublide pildid.
Nende hulgast valiti mitmetest
erinevatest noorteorganisatsioonidest koosneva žürii poolt välja 14
noort, kelle tegude mõju ja isikuomadused väärisid eriliselt esile tõstmist.
Nende noorte hulgas oli 3 Valgamaaga seotud neidu: Tsirguliina
keskkooli abiturient Sandra Pikk,
Otepää gümnaasiumi 9. klassi õpilane Merily Viks ning Palupera põhikooli lõpetanud Hanna-Liisa Tamm.
Heaks Eeskujuks 2011 valiti Järvamaa
noormees Erki Vellamaa oma tegevuse
eest Väätsa põhikoolis ja kohalike noorte
võimaluste seismise eest Väätsa vallas.

«Edu saadab seda, kes on leidlik,
kel on julgust ja jonni.»
Looduse ja loomade teadlane
Aleksei Turovski sai auditooriumi
tähelepanu tänu oma joonistamisoskusele, põnevale jutule ning ruumis
ringi lendavale õhupallile.
«Edu saadab seda, kes on leidlik,
kel on julgust ja jonni. Miks valivad
emased? Miks peavad isased esinema? Selleks, et emased saaksid
adekvaatselt valida need kõige väärtuslikumad genotüübid,» pani ta ka
inimeste hulgas kehtivad loodusseadused kindlalt paika.
Turovski ettekandele järgnenud
mitme elusa mao eksponeerimine
ja tutvustamine tekitas saalis palju
elevust – oli noori, kes astusid julgelt
ligi ja said ise oma käega madusid
katsuda, oli tagasihoidlikumaid, kes
hirmuga neist eemale hoidsid.

Valgamaa osalejad hindasid päeva
mitmekesisust
Konverentsil osales lisaks Merilyle, Sandrale ja Hanna-Liisale ka veel
mitmeid teisi Valgamaa koolinoori.
Küsimusele, milline kõneleja kõige
enam meelde jäi, toodi välja erinevaid
vastuseid. Valga põhikooli 7. klassi
õpilasele Mariole, 8. klassi õpilastele
Taavi Jaaksoole ja Pille-Riin Vessinile, Keeni põhikooli õpilasele Marge
Roosillale ning Tõrva gümnaasiumi 8.
klassi õpilasele Karl Karpovile meeldisid kõige enam Ago Anderson ja Sepo
Seeman nende huumorimeele tõttu.
Aleksei Turovski esinemine mõjus lummavalt Valga gümnaasiumi
9. klassi õpilasele Kermo Küünile,
Keeni põhikooli 9. klassi õpilasele
Siiri Lindele ja Tõrva gümnaasiumi
8. klassi õpilasele Marel Jaamale.
Kolmanda olulise kõnelejana toodi välja Mart Noorma – see jäi meelde Kermole, Tõrva gümnaasiumi 8.
klassi õpilasele Triin Jaansalule ning
sama kooli abituriendile Marietta Juurikale. Noorma ühe eelisena toodi välja oskus rääkida noortele teadusest
arusaadaval ja kaasahaaraval viisil.
Mõtetest, mis noored enda jaoks
Lahedalt Koolipäevalt kaasa võtsid,

18a, Tõlliste vald,
Tsirguliina keskkooli 12. kl
Tema iseloomustuses toodi välja,
et Sandra on hea eeskuju tänu kolmele erilisele omadusele: loomade varjupaiga ja lastekodulastega
seotud ettevõtmised, mis välja
kasvanud tema hoolivusest; tema
riiete taaskasutuse huvi, sellega
seotud käsitöö ja selle propageerimine ning Valgamaa kooli- ja noortemeedia arengule kaasa aitamine.

Merily Viks

15a, Palupera vald,
Otepää gümnaasiumi 9. kl
Tema iseloomustus on toodud välja, et tegemist on noore
Palupera valla Nõuni küla neiuga,
kes seisab kohalike noorte võimaluste eest, armastab kodukohta,
kiirgab seda väljapoole ja tõmbab
teised kaasa. Merily lööb kaasa
Nõuni noortetoa tegevustes, on
Nõuni noorte mitteametlik liider
ja Palupera valla noortevolikogu
esimees.

Hanna-Liisa Tamm

16a, Elva linn, Palupera põhikooli 2010/2011 vilistlane
Neiu lõpetas kevadel Palupera põhikooli, kus ta oli vahepeal ametis ka õpilasesinduse
pressiesindajana. Sellel kevadel
pälvis ta MTÜ Eesti Memento
Liidu tunnustuse küüditatute koolimälestuste kogumise võistlusel.
Tema uurimustöö «Minu vanaema
perest ja küüditamisest» sai 8.-9.
klasside arvestuses esikoha.

tõid näiteks Merily, Mairo, Taavi ja
Pille-Riin välja õppimise olulisuse,
Sandra, Karl, Siiri ja Marge eesmärkide ning nende saavutamise vajalikkuse, õnne tähtsuse Triin ja väikeste
asjade märkamise olulisuse Marietta.
Valga gümnaasiumi huvijuht
Maimu Vismann tõi välja, et Laheda
Koolipäeva võlu on läbi aja olnud
oskuses korraldada sündmust vastavalt pealkirjale ja leida esinejaid,
kes on noortele atraktiivsed. «Visuaalselt jäid meelde muidugi need
maod. Ja minu kui vanema inimese
kommentaar olekski, et elage. Elage
juba täna – ärge jääge midagi ootama,» sõnas Maimu lõpetuseks.

12-aastane tulevikutalent unistab maailmameistriks saamisest
Tulevikutalent 2011 - see
on üle-eestiline talentide
tunnustamine Maxima
poolt. Valgamaal on põhjust
uhkust tunda – spordi kategooria võitis talvepealinnast
pärit 12-aastane suusahüppaja
Artti Aigro.

MERILY VIKS, STELLA REIN
reporterid

toimetus@tankla.net

Otepää tulevikutalendi kandidatuuri
esitas Artti ema, Krista Aigro. Võidust andis talle teada isa hetkel, mil
poisike koolis viibis. Artti juba teab,
kuidas stipendiumiraha kasulikult

kasutada. «Tahan osta endale hüppevarustust ja murdmaavarustust,»
on poiss juba oma otsuse teinud.
Kui Artti pidevalt võistlustel ei
osaleks ja ei oleks nii hõivatud nende võitmistega, mängiks poiss jalgpalli, millele ta sooviks veidikene
rohkem aega pühendada. «Suvel
natuke oli aega,» nendib vaiksel kurbusenoodil, et enam kahjuks selleks

ta aega ei leia. Peale trennide jõuab
ta õppida neljadele ning viitele.
Artti on kindlasti see poiss, kes
teeb väga palju ja jõuab väga palju,
ning kui ta sama sihikindlalt jätkab,
on ta peagi uus meie oma Thomas
Morgenstern (toim – suusahüppaja,
kes on kahekordne olümpiavõitja)!
Kui Artti käest uurida, mis tema
tulevikusooviks on, ei pea poiss

Otepää neiu töö asemel
Hispaaniasse vabatahtlikuks
LIINA METSKÜLA

et jõudis käia läbi kõik regioonid.

liina@tankla.net

Inimesed on soojad, kuid
bürokraatiat on palju

reporter

Otepääl elav Maris Saluri sattus
Hispaaniasse läbi juhuse, kui otsis
tööd ning leidis pakkumise, milles
otsiti Hispaaniasse vabatahtlikku. Tema tööülesanneteks 9 kuud
kestnud programmi vältel said
kunstikoolis abiõpetaja olemine ja
vastuvõtva organisatsiooni kontoris assisteerimine.
Kirjeldades oma tööd kunstikoolis, meenutab Maris, kuidas
nad lastega joonistasid, töötasid
saviga, värvisid kipskujusid, valmistasid ehteid ja palju muud.
Kunstikoolis käisid tema sõnul
lapsed vanuses 3-15, kellest mõned
olid vaimse puudega.
Oma sealoldud ajale tagasi vaadates kinnitab Maris, et jäi projektiga 100 protsenti rahule. «Ma arvan,
et õppisin olema paindlikum. Selles suhtes, et pidin harjuma selle
süsteemi ja töökorraldusega nagu
neil seal oli ning mitte peale suruma oma mõtteviisi või ütlema, et
meil Eestis tehakse nii,» sõnab ta.
Palju rõõmu pakkus talle lastega
töötamine. «Nad võtsid mu hästi ruttu omaks ega võõristanud üldse. Nad
tundsid huvi ka Eesti ja eesti keele
vastu ning õpetasid mulle omakorda
hispaaniakeelseid sõnu ning uusi
aspekte koolisüsteemist ja kultuurist
laste pilgu läbi,» pajatab Maris.
Samuti tunneb ta heameelt sellest, et vabadel nädalavahetustel sai
ta nii palju Hispaanias ringi reisida,

Enne Hispaaniasse minekut ei
osanud Maris peale «tere» ütlemise hispaania keeles mitte ühtegi
muud sõna.» See oli kergelt öeldes
hirmutav,» meenutab Maris algust.
Projektis oli talle ette nähtud 30 tundi keeleõpet ning et end täiendada,
luges ta hispaaniakeelseid lehti,
kuulas muusikat, vaatas filme ning
suhtles nii tööl kui ka vabal ajal võimalikult palju hispaania keeles.
Ka Hispaania elustiil nõudis
tema jaoks harjumist. «Inimesed
on hästi lahked ja abivalmid, mis
on väga positiivne. Põsemuside
kultuur oli ka alguses veidi võõras
inimesele, kes tavaliselt tervitab
ikka kättpidi või lähema sõbraga
kallistades,» pajatab ta.
Negatiivse poole pealt toob ta
välja, et bürokraatia on Hispaanias
tõeliselt suur. «Selle jaoks, et osta
endale transpordikaarti, on sul vaja
pangakontot. Et aga pangakonto
saada on sul vaja politseist niiöelda
elanikunumbrit. Selleks, et ennast
politseis arvele võtta, on vaja seal
mitu korda erinevate paberite ja
avaldustega käia. Selline süsteem
on väga segane,» ohkab Maris.
Ometi soovitab ta vabatahtlikku teenistust soojalt. «Vabatahtlikuna õpid tundma mõnda teist
kultuuri ja rahvast, saad selgeks
uue keele või parandad juba olemasolevat keeleoskust ja saad palju uusi tutvusi!» kinnitab ta.

MAAKONNA NOORTEKONVERENTSIL
TUNNUSTATI TANKLA LIIKMEID

Oktoobrikuus kogunesid noored kuulama ja kaasa rääkima Valgamaa
noortekonverentsile «Noored ja suhted.» Osalejaid oli ca 100.
SILLEN KLASMAN
Valgamaa noortekogu
toimetus@tankla.net

Korraldajate sõnul läks selleaastane
sündmus suurepäraselt, kõik sujus
ja närvi polnud. Kiideti Sille Lääs’t
ja Sirli Pippar’t päevajuhtide rollis.
Uuenduslikuna mängiti seekordsel
noortekonverentsil ka muusikat.
Selle eest vastutas Siim Sillamägi.
Tähtsaimaks osaks osutus
Valgamaa maa- ja linnanoore ning noortesõbra valimine.
Maanoore tiitli sai Kristi Kõiv
Tsirguliina koolist ja linnanooreks
pärjati Tankla toimetuse reporter

Egle Kõvask ning nooresõbra tunnustuse pälvis Tankla noortelehe
peatoimetaja Siiri Liiva.
Konverentsi lõpp oli eriline üllatuse poolest. Publiku seast loositi välja neiu, kelle Siim Sillamägi
kutsus õhtusöögile. Loomulikult
laulis noormees talle otse laval ka
südantsoojendava laulu, mis pani
tüdruku põsed õhetama.
Lisaks premeeriti nelja kiiremat
lavalejooksijat Tartu kino ja AHHAA keskuse piletitega. Reis toimus 4. detsembril. Väljasõidul osalesid usinad Liina, Merilyn, Reeno,
Ainar, Kristiina koos konverentsi
korraldajatega.

Koidulauliku etlusvõistlusel
astusid üles ka 18+ noored
Novembrikuu keskel leidis aset Valga gümnaasiumis etlusvõistlus «Koidulauliku valgel». Loeti Lydia Koidula ja Paul-Erik Rummo
luuletusi. Hindamine toimus kolmes vanuseastmes. Mis täpsemalt
toimus, sellest kirjutab toimetuse liige Mari-Liis Saaremäe.
Võistlejaid kokku oli 49. Põhikooli astmes sai esimese koha Valga
gümnaasiumi õpilane Oliver Daniel. Tema juhendajaks oli Marelle
Konsone. Teise koha sai Tsirguliina
keskkooli õpilane Liina Suur õpetaja Ülle Vihma juhendamisel. Kolmanda koha saavutas sama kooli
õpilane Kadrian Possul. Tema juhendajaks oli Marika Troon.
Keskkooli astmes tuli esimesele
kohale Tõrva gümnaasiumi õpilane Kristi Koppel Marge Viljaste
Artti Aigro.
Foto: Erakogu

kaua mõtlema. Öeldakse, et tuleb
julgeda unistada ning siis eesmärgi
nimel ka tegutseda. Nii unistab ka
Artti ei rohkemast ega vähemast kui
maailmameistri tiitlist.
Selleni jõudmiseks peab Artti veel
kõvasti vaeva nägema. «Viis, kümme
aastat kindlasti,» on poiss kahe jalaga
maa peal ning saab aru, et üleöö nii
tähtsad sündmused ei juhtu.

juhendamisel. Teisele kohale tuli
Anni Russak Valga gümnaasiumist. Tema juhendaja oli Ene Sõstar. Kolmanda koha selles vanuseastmes sai Otepää gümnaasiumi
õpilane Tairi Jõe, kelle juhendajaks oli Kristi Vuks.
Esmakordselt astusid võistlustulle 18-26aastased noored. Selles
vanusekategoorias anti välja esimene koht, mille sai Tartu ülikooli
Pärnu kolledži tudeng Kristiina
Ersto, kes õppis omal käel.
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NOORTE OSALUS

Eesti Noorteühenduste Liit viis 2007-2008 läbi osaluskampaania projekti, mille eesmärgiks oli teavitada noori ja avalikkust noorte võimalustest olla kaasarääkijad ühiskonna
otsustusprotsessides nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil.
Projekti raames anti välja ka osaluskogumik pealkirjaga
«Ütle sõna sekka!». Järgnevad mõtted sealt pärinevadki.

Mida tähendab noorte osalus?

Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha. (Mahatma Gandhi)

• Mõiste «noorte osalus» tähendab noorte õigust, võimalust
ja soovi ühiskonnaelu mõjutada. (noorsootöö käsiraamat)
• Osalus on oma isikliku revolutsiooni algatamine selle vastu, mis on
• Osalus on isiku võimalus rääkida kaasa otsustes, mis teda
maailmas valesti ja selle toetuseks, millest on puudu.
puudutavad. (kodanikuühiskonna lühisõnastik)
• Osalus on lihtsalt olemise vastand: sa mitte ei uju vooluga kaasa,
• Noorte osalus on noorte inimeste aktiivne või passiivne sekkuvaid ujud selles suunas, kuhu ise tahad ja tõmbad kaasa ka teised.
mine ühiskonna protessidesse, nende mõju ühiskonnas vastu • Osalus on see, kui lood enda ja teiste tulevikku, olles aktiivne seal,
võetavatele otsustele. (noorsootöö strateegia 2006-2013)
kus määratakse ära uue sünd ja vana parandamine.
Foto: Internet

Valdo Randpere:

Õpetus: Kuidas viia läbi flash mob’i?

«Valgamaa noored pole hukas!»

Sündmust kommenteerides ütles
Valdo Randpere: «Tulin siia ja arvasin, et noored on hukas. Nüüd nägin,
et ei ole. Minule teebki kõige rohkem
rõõmu, et on kokku saadud nii palju
noori inimesi, kes arutlesid, rääkisid
ja tahtsid midagi parandada!»
Pärast arutlusi võtsid lauajuhid
teemad kokku, lisaks kirjutas iga
osaleja lindile omapoolse soovituse
ja kinnitas selle jõulukuusele.
Osaluskohviku arutelude tulemused lähevad Eesti Noorteühenduste Liidule, kes on lubanud need
kõik täide viia.

KOMMENTAARID
Sillen Klasman

Jõulukuu esimesel päeval kogunes üle 80 noore ja noortemeelse
Valgamaa noortekogu poolt läbi viidud Valgamaa osaluskohvikule.

17-aastane, Valga
gümnaasiumi
õpilane
Tuleb olla positiivne ja näha olukordi helgelt küljelt. Peab iseendast
alustama ja tegutsema
hakkama!

Osaluskohviku arutelude raames sai maailmakohviku meetodil valida laudkondade teemasid, mis kõige enam huvi pakkusid.
Foto: Timo Arbeiter

KEIDI TAMM
reporter

keidi@tankla.net

Osaluskohvikud toimusid Eesti Noorteühenduste Liidu koordineerimisel
paralleelselt 15 maakonnas. Arutamisele kuulusid sellised teemad nagu
vabatahtlikkus, noorte osalus, mitteformaalne formaalses keskkonnas,
16-aastaselt valima, noorte tööhõive,
noorte tervis. Valgamaal arutati lisateemana ka noorte võimalused
maakonnas. Valgamaa kutseõppekeskuses toimunud sündmuse juhid
olid noortekogu liikmed Triin Vähi ja
Kermo Küün.

Kohvikus uudistajad olid erisuguste ootustega. «Sain üritusest teada alles hommikul ja tekkis tõeline
huvi,» pajatas õhinal Valgamaa kutseõppekeskuse õpilane Angela Riik.
Aruteludes oli võimalus valida välja 4 lauda, kus sooviti kaasa rääkida.
Noorte sõnul neid kuulatakse, võetakse arvesse nende arvamusi ja palveid.
Üheks murepunktiks võib lugeda ehk
seda, et info levik on madal – tihtipeale ei jõua vajalik teave noorteni.
Osalejad tegid muuhulgas ettepanekuid ka kultuurielu edendamiseks.
Kurdeti, et puudub julgus ettevõtlikkuseks ja kardetakse, et neid ei toetata.
Valga maavanem Margus Lepik soovi-

tas noortele, et nad oleksid julgemad
otsuste tegemisel ja nende täitmisel.
«Enim meeldis rääkida noorte
osalusest kohalikul tasandil ja võimalustest Valgamaal, sest nende
teemade all räägiti ka ekstreemspordist ja sain mõtteid, mida noortevolikogus kasutada,» sõnas Valga linna
noorte osaluskogu liige Sillen Klasman rahulolevalt.
Lustakust pakkus vahepala –
kaks korraldajat õpetasid saalisviibijatele selgeks põneva tantsu, mille
lõppeesmärgiks oli flash mob’i video
filmimine. Puusanõksudest ei pääsenud ei riigikogu liige Valdo Randpere ega maavanem Margus Lepik.

Valdo Randpere
Reformierakonna
Tallinna piirkonna
juhatuse liige,
riigikogu liige

Minule jäi meelde, et Valka on vaja
ujulat. Samuti rohkem vabaaja
veetmise ja spordiga tegelemise
võimalusi või vähemalt rohkem
sellealast informatsiooni. Tõrva
lapsed ei pruugi teadagi, mis Valgas toimub.
Teine mõte mis jäi kõlama –
Valgamaa koolinoorte ühistransport. See seisnes selles, et tuleks
ka noorte huviringide aegadega
arvestada ja koolibussid vastavalt
sellele sõitma panna.

1. detsembril toimunud Valgamaa osaluskohviku ühe pausi ajal
otsustas sündmuse läbiviija, Valgamaa noortekogu liige Triin
Vähi koos sõbranna ja Valgamaa kutseõppekeskuse õpilase Veronika Teeveerega viia läbi flash mob’i kõigi osalejate silme all.

Mis on flash mob: spontaansena ja näiliselt mõttetuna tunduv
tegevus, mille raames ilmub hulk inimesi ootamatult avalikku
kohta, teeb lühikese aja vältel midagi ebatavalist ja kaob siis kiiresti rahva hulka tagasi.
Miks: eesmärgiks on teha sotsiaalset eksperimenti, kas lihtsalt
enda meelelahutamiseks või sageli ka mõne ühiskondliku sõnumi
välja ütlemiseks, näiteks on seda kasutatud ka poliitilise reklaami
või demonstratsiooni tegemiseks.
Kuidas teha:

1. Pane paika tegevus (Internetist võid leida rohkelt erinevaid
inspiratsiooniallikaid, nt www.flashmob.uk.co)
2. Mõtle läbi ja pane kirja täpsed juhised (flash mob’i toimumiskoht, aeg, kestvus, tegevus, märguanded alustamiseks ja
lõpetamiseks, nt Valgamaa kutseõppekeskuses 1. detsembril
kell 14.30, 4 minuti jooksul tantsimine ära õpitud liigutuste
järgi, märguanded alustamiseks ja lõpetamiseks sündmuse
päevajuhilt)
3. Levita infot Facebooki, Twitteri, meili ja SMS’i teel. Konkreetse tegevuse võib ka salajas hoida ja teavitada registreerunuid
SMS’i teel mõned minutid enne aktsiooni algust.
4. Vii flash mob ellu! Pea meeles, et osalejad peaksid nii saabuma kui lahkuma võimalikult märkamatult ja loomulikult.
5. Soovi korral võta aktsioon videosse ja pane üles YouTube’i
või vaheta mõnel muul moel kogemusi teiste flash mob’i fännidega üle maailma.

Võimalikud tegevused: liigutusse tardumine, tibutants,
aplaus, mobiilihelinate kontsert, pidu ühistranspordis, laulu laulmine, padjasõda, Silent Disco, tantsimine ära õpitud
muusika ja sammude järgi
Esimene: oli plaanitud viia läbi mais 2003 USA-s ühes

Manhattani ostukeskuses, eestvedajaks oli ajakirja Harper’s
Magazine vanemtoimetaja Bill Wasik, kuna aga infot lekitati,
siis see ebaõnnestus, teine katse toimus taas tema juhtimisel
juunis 2003 Macy kaubamajas, kus 130 inimest läksid vaibapoodi ja mässisid endale kallid vaibad ümber – teine kord läks
õnneks!

Näited YouTube’is: otsi üles Black Eyed Peas

kontserti flash mob Oprah 24. hooaja avamisel, Dubai lennujaama flash mob või siis Valgamaa osaluskohviku flash mob:
http://youtu.be/kqM8OeQKa3o

Palupera valla noored loodavad noortevolikogu ja vallavolikogu koostööd

Valgamaa noortekogu 2012.
aasta prioriteet on haridus
Noortekogu ülesandeks on võimaldada
noortel aktiivsemalt osaleda
vabatahtlikult ühiskondlikus elus.
Eestis on alates 2006. aastast loodud
15 maakondlikku noortekogu.
SIRLI PIPPAR
reporter

sirli@tankla.net

Valgamaa noortekogu on asutatud
26. märtsil aastal 2006. Hetkel on
liikmeid 8. Tööd juhib 3-liikmeline
juhatus ja noortekogu koordineerib
noorsootöö peaspetsialist Siiri Põldsaar. Kohtutakse korraldades koosolekuid ja väljaspool seda suheldakse aktiivselt interneti teel.
Valgamaa Noortekogu on tänavu korraldanud äsja toimunud
noorte ja otsustajate osaluskohviku,
BMX võistluse 4. juunil Valga Ekstreemspordihallis ning Valgamaa
Noortekonverentsi «Noored ja suhted», mis leidis aset 12. oktoobril.
Järgmisel aastal on noortekogu
prioriteediks «Valgamaa Noorsootöö
Arengustrateegia aastani 2020» seire
teostamine. Samuti on noortekogu

võtnud eesmärgiks hariduse kvaliteedi kontrollimise.
Kõik noortekogu poolt korraldatavad koosolekud on avalikud ja neist
saavad osa võtta ka noored, kes ise
noortekogu liikmeks astunud pole.
Noortekogu liikmeks on võimalik saada inimesel, kes elab või on
elanud Valgamaal, on vanuses 1530 eluaastat ja soovib aktiivselt panustada Valgamaal elavate noorte
arengusse ja kaasa rääkida aktiivselt
noori puudutavates küsimustes.
Liikmeks astumise soovi või
noortekoguga tutvumise soovi saab
esitada aadressil: noortekogu@valgamaa.ee või külastades noortekogu
lehekülge Facebook’is ja kodulehekülge: noortekogu.valgamaa.ee.
Maakonniti täidavad noortekogud mõnevõrra erinevat rolli, näiteks
peale igasuguste ürituste, foorumite,
töötubade, heategevuslike kampaaniate kuuluvad noortekogude liikmed erinevatesse komisjonidesse
ja nõukogudesse, misläbi püütakse
noorte endi ideid ja mõtteid võimukandjateni viia ning teoks teha.

Palupera vallas on noortevolikogu
teemal arutletud ja tehtud eeltööd
juba eelmisest sügisest. Noorte
osaluskogu valimised toimusid 6.
novembril Nõuni kultuurimajas.
DEIVI SARAPSON

Palupera valla noorsootöötaja
toimetus@tankla.net

Valimised toimusid üldkoosoleku käigus, kus valijateks olid 7-26
aastased valla noored. Lihthäälte
enamusega valiti noortevolikogu
salajase hääletuse teel.
Kokku oli üheksa kandidaati
erinevatest Palupera valla piirkon-

dadest: Artur Lõhmus, Maria Voolaid, Krista Lokk, Meily Viks, Liis
Lõhmus, Stever Liivamägi, Rauno
Umborg, Andres Anton, Willi Pastak. Üksmeelselt, 21 häält 21-st, valiti 9-liikmeline noortevolikogu.
Hiljem toimusid esimehe ja
aseesimehe valimised juba uue
noortevolikogu ringis. Esimehe
tiitli pälvis Merily Viks Nõunist ja
aseesimehe rolli võtab sisse Liis
Lõhmus Miti külast.
Vastne noortevolikogu president kommenteeris edasisi tegemisi: «Palupera Valla Noortevolikogu
edasised plaanid oleks kindlasti
noorte tegevusvõimaluste laienda-

mine, noorte aktiivsuse
tõstmine ning nende
kaasamine ja muidugi
me elukeskkonna eest
hoolitsemine ning selle
paremaks muutumine.
Esimesena peakski uurima läbi noorte silmade,
mis on me vallas varem
märkamatuks jäänud
ning mida oleks vaja
muuta.»
«Mina isiklikult loodan, et vallavolikoguga
saab olema tihe koostöö.
Siiski me oleme noored ja
me alles õpime ning voli-

Palupera vallavanem Terje Korss õnnitlemas
uhiuue noortevolikogu liikmeid Mariat ja Kristat.
Foto: Erakogu

kogu saaks meid aidata ja juhendada,» sõnas Merily edaspidise koostöö kohta valla otsustajatega.

Ülelinnalistel valimistel selgus Valga noortevolikogu koosseis
Novembrikuu viimane neljapäev oli suur päev Valga linna noorte ja
täiskasvanute jaoks. Toimusid Valga noortevolikogu valimised. 26-st
kandidaadist pääses noori esindama 21.
LAURI DRUBINŠ

Valga linna noorsootööjuht
toimetus@tankla.net

Novembri alguses kuulutati Valga
linna sissekirjutatud 14-26-aastastele noortele, kes soovivad kaasa
rääkida kohaliku linnaelu toimingutes, välja võimalus kandideerida
Valga noortevolikokku.
Tähtajaks esitas oma kandida-

tuuri 26 noort. Avalduse esitamise
järel oli noortel võimalus teha valimiskampaaniat endale meelepärasel viisil. Valimispäeval said
kõik Valga linna sissekirjutatud
7-26-aastased noored anda hääle
oma lemmikkandidaadile.
Valimiskomisjonid püstitati kõikidesse Valga linna koolidesse, kus
oli võimalik hääletada koolipäeva
lõpuni, ning Valga avatud noorte-

keskusesse, kus hääletamine oli võimalik kuni kella kaheksani õhtul.
Kokku esitas oma hääle 513
noort, kaks häält loeti kehtetuks,
kuna seal ei olnud kirjas kandideerimisnimekirjas olevate noorte
nimed vaid maailmas tuntud ettevõtjate nimed. Kehtivaid hääli oli
kokku 511.
«Esimese valimiskorra kohta
käis hääletamas uskumatult palju,
oleme tulemusega väga rahul,» sõnas Valga Noortevolikogu Valimiskomisjoni esimees Pille- Riin Vessin.
Volikokku pääses 21 enim häält ko-

gunud noort, ülejäänud viiele noorele määrati asendusliikme staatus.
Vastvalitud Valga noortevolikogu esimene kokkusaamine toimus
10. detsembril Valga Raekojas.
Noori käisid tervitamas Valga linnapea Kalev Härk ning Valga linnavolikogu esimees Külliki Siilak.
Noortevolikogu loomisega soovib selleks ellu kutsutud töörühm
üles ehitada jätkupidevalt toimivat organisatsiooni, mis omab linnavõimu juures arvestavat kaalu
noorte seisukohtade esitamiseks ja
kaitsmiseks.
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Milline on Sinu soov eelolevateks jõuludeks?
Klaarika Kaat (16a, Tõrva gümn)

Tankla reporter Triin
Vähi uuris Valgamaa
noortelt, mis on nende
soovid eesolevateks
jõuludeks.

Jõuludeks soovin lõõgastavat ja vaikset jõuluaega. Kingitused on ka muidugi väike osa
sellest. Soovin sel aastal pühenduda rohkem lähedastele.

Priit Ploom (20a, Eesti Maaülikool)
Ikka seda, et lumi maha tuleks! Nii
öelda «mustad jõulud» ei tuleks kõne
allagi. Ilma lumeta pole jõulumeeleolu.
Veel sooviksin, et minul ja mu kallimal
tuleksid kõige ilusamad jõulud üldse!

Lapimaa valitseja: Sel aastal on

kõigi aegade kõrgeim
heade laste protsent

Valgamaa noortelehe Tankla toimetusel avanes ainulaadne võimalus saada eksklusiivintervjuu inimesega, kes väga
harva end meediaväljaannetel küsitleda laseb. Meie toimetuse küsimustele vastas Lapimaa valitseja ise!
SIIRI LIIVA

peatoimetaja

siiri@tankla.net

Jõuluvana, Valgamaa lapsed tahavad
teada – kas Sul autojuhiload on?
Ei ole. Seal ei ole mul vaja neid autojuhilubasid, meil tehakse Lapimaal põdraload. Kui Sa oled alla 18, saad Sa sõita
väikse põdraga. Ja kui Sa oled 18 ja üle,
siis saad Sa juba suuremate põtradega
ringi sõita.

eks on vaja marsruuti talveks panna
paika. Ja ma ise õmblen riideid endale, kuna neid läheb päris palju. Kui ma
pean korstnatest sisse-välja ronima,
siis on mul päris hea garderoob. Ja
harrastan suviti ka off-road’i teha põtradega. Paned spetsiommid tallad talle
alla ja võtad põdra ja lähed siis kuskile

Kuidas Sa hindad, kas sel aastal on
olnud palju häid lapsi?
Oo jaa, väga palju. Kusjuures 2009
oli ka selline aasta, kus oli ka palju, aga
see aasta on nagu veel enam. Ma ei kujuta ette, kas on see masu mänginud
rolli ja kõik on kodus ning ei tee ulakusi
ja roppusi.

Kuna eestlased on selline patriootlik
rahvas, siis tekkis selline küsimus,
millele me loodame, jõuluvana, et Sul
on ka asjalik vastus – kas Viktor Kassai
saab sel aastal kingituse?
Meil just eelmisel koosolekul oli sellest juttu. Me teeme talle kingituse. Me
saadame talle ümbriku sees 2 punast
kaarti.

Kaua neid lube tegema peab siis?
See on nüüd 3 kuud. Käid sõitmas.
Ja sõiduõpetaja sõidab siis teise põdraga Sul taga ja vaatab siis, kas Sa teed
need manöövrid õigesti.
Mida peab siis täpsemalt tegema
selleks, et põdralubasid saada?
Ega seal midagi ei peagi. Kui Sa
oled 15 ja üle, siis lähed lihtsalt Põdrajuhi Ametisse ja paned sisse taotluse,
oma sünnikuupäevad ja hakkad neid
tegema.

Kas Tankla liikmed saavad ka kingitusi
sel aastal?
Jaa! Juba see, et te mind siia kutsusite, see oli väga suur au mulle. Nagu
ma ennist ütlesin juba – mulle meeldib
Valgamaal olla ja see, et inimesed siia
mind kutsusid. Jaa, mul on teile kingitused olemas, aga kahjuks ma ei saa seda
öelda, mis need on. Muidu ei oleks huvitav. Nüüd on teil ootusärevus sees. Ja
teile ma punaseid kaarte ei saada, nagu
Viktorile sel aastal.

Valgamaa lapsed tahtsid veel teada,
mida Sina teeksid, kui kogu maailma
lumi ära sulaks?
Kindlasti alguses nutaksin paar
päeva ja siis hakkaks mõtlema kainelt,
et mida siis teha. Praegu on meil tehnoloogia nii kaugele arenenud, et meil on
lumekahurid. Kindlasti siis Euroopa
projektidega taotleksin endale lumekahurid.

Sul Facebook’i konto ka on?
On ikka, kuid ta on pandud mul teiste jaoks varjatuks. Ma ise vaatan seal
ringi, kes on hea laps ja kes ei ole.
Sa rääkisid enne, et päkapikke Sul ei
käi, aga kas Sa kingitusi ikka saad?
Ikka. Me teeme loosipakid. Me tõmbame nimesid, kuna neid päkapikke on
palju, siis ei peaks kõigile tegema.

Millal Sa viimati habet ajasid?
Eks ma teda piiran ikka kogu aeg.
Mul on väiksed päkapikud, kes minuga toimetavad. Kuna habe on nii pikk
ja mul on kõht nii suur, siis ma ise
päris sinna habeme alumisse otsa ei
ulatu, sest käed on ka lühikesed. Nad
seda piiravad seal ikka.
Kas Lapimaa tanklates saab ka
kütust?
Saab. Meil nüüd sellist vedelkütust
ei ole, meil müüakse põdra vorsti. See
tähendab, põtradele tehtud vorsti. Lähed sinna tanklasse, Sul on hea katusealune, lähed sinna ja küsid müüja käest,
mitu seda tahad. Siis vaatad, kui pikk
maa Sul ja Su põdral ees on. Ütleme, et
kui mul on sõita 200km, siis võtan näiteks 4 põdra vorsti. Seal on igasuguseid
aineid, mis teevad nad hästi reipaks.
Valgamaa lapsed ja noored tahavad
teada – millal Sina otsustasid, et Sa
tahad jõuluvanaks saada?
Ma ei teagi nüüd. Kusjuures, väga
hea küsimus! Ma ei olegi selle peale
varem mõelnud. Mina arvan, et ma
sündisin selleks. Kui ma olin juba väga
väike poiss, 2-aastane, siis koolis mind
natuke narriti, sest mul oli juba siis
väga pikk habe. Ja ema arvas, et kuna
mul oli habe noorest peast, siis võiks
minust saada keegi. Põhimõtteliselt,
kui ma olin kümnene, siis ma olin juba
jõuluvana abi. Olin siis päkapikk. Seal
päkapikud ka narrisid, sest ma olin habemega päkapikk. Siis pidin sööma ja
sõin. Ja nüüd olen ma jõuluvana olnud
juba 58 aastat.
Jõuluvana, kui vana Sa oled?
Ma olen 76.
Põnnid tahavad teada, mis Su pärisnimi on?
Pärisnimi? Rudolf Tobias Joulupukki.
Võib kutsuda ka Ruudiks.
Mis Sa suviti teed?
Suviti ma puhkan enamasti. Aga

Kui mõnel teisel planeedil avastataks
ka eluvormid, kas Sa viiksid sinna ka
kingitusi?
Jaa. Me oleme NASA’ga suhteliselt
tihedalt teinud koostööd. Nii, kui leitakse kuskilt mingi maaväline eluvorm,
siis on meil juba räägitud, et mul on see
koht olemas seal süstikus.

Merili Kamenik (17a, Valga gümn)

«Jõulud on ju lootuse ja heategude aeg. Loodan, et
sel ajal suudavad inimesed olla teistega arvestavamad
ning suhtuda ellu positiivsemalt. Jõulud pole vaid sõpradega koosolemise aeg, vaid pigem perekonna tähtsustamise ja oma armastuse näitamise aeg.»

Tankla toimetuse liige Tuuliki Stogov
uuris Valgamaa lastelt, millised on nende
perede jõulutraditsioonid.
Veedan oma jõule pere ja sugulaste seltsis. Jõululaupäeval valmistame ette korraliku söögilaua. Jõuludel loeme luuletusi, sööme, laulame ja vahel ka tantsime. Jõululaupäeval toob alati keegi «salajane»
meile kuuse alla kingitused või kommipakid. (Triinu, 10-aastane)

Jõuludel toome issiga kuuse tuppa ja ehime emmega selle
ära. Vahel on ka jõuluvana meil külas ja mina saan kõige
rohkem kingitusi ja eriti palju kommi. (Ragne, 7-aastane)

Ma olen jõuludel koos oma perega. Toome
kuuse tuppa ja ehime seda suurema vennaga.
Ema ja isa teevad süüa ning õhtul tuleb
jõuluvana, kes toob kingitusi ja nende kätte
saamiseks tuleb lugeda luuletust või
hoopiski laulda. (Joosep, 9-aastane)

NOORTE TEGEMISED TALVEL
Katre Kikkas uuris, mida erinevad Valgamaa noored on plaaninud teha
algaval talvevahejal ja mida soovivad teistele selleks ajaks.
Keili Ust (Tsirguliina keskkool, 6. klass)
Kindlasti plaanin jõulude ajal teha midagi ägedat – lumesõda pidada, lumekindluseid ehitada, kelgutada ja
lumeingleid vorpida. Lisaks soovin teistele, et nad naudiksid talve täiel rinnal!

Kristiina Hunt (Tartu ülikooli III kursuse tudeng)
Tuleval jõuluvaheajal plaanin veeta võimalikult palju
aega maal – nautida talvist rahu, tegeleda oma loomakestega, käia metsas. Puhkuse ajal tuleb valmistuda ka
eksamiteks, seega toob vaheaeg kaasa täiel määral õppimist. Vaheaja kõige tähtsamaks sündmuseks on uue aasta
vastuvõtmine, mida plaanin teha oma kallite inimestega.

Rasmus Susi (Valga gümnaasium, 2. klass)
Lähen Eestist välja suusareisile, praeguste plaanide
kohaselt Rootsi. Samuti tahaks sel aastal sõita
Saaremaale vanaemale külla. Soovitan teistel
ka suusatada, veeta kindlasti aega metsas
ja värskes õhus.

Mitu päkapikku Sul on?
Minu sektoris on nüüd 2800.
Kas jõuluvanasid on veel siis peale
Sinu?
Ei, mul on abilised. Mina suhtlen
peamiselt nende peapäkapikkudega.
Kui minul on peapäkapikkudele antud
juhendid kätte, siis need peapäkapikud
lähevad enda gruppide juurde.

Foto: Timo Arbeiter

mägedesse sopa sisse seda off-road’i
tegema.
Sa rääkisid, et õmbled suviti oma
riided, aga siin on ka selline küsimus.
Kui Sa käid läbi nii paljude korstnate,
siis kuidas Sa oma kuued puhtaks
saad? Kuidas Sa neid pesed?
Mul on väga osavad päkapikud.
Ja neist on osad sellised keemikud ja
on olemas selline aine nagu Tahmoff
3000+. Seda pihustad peale ja pärast
seda paned pesumasinasse ja kui välja
võtad – läigib nagu uus!
Kuna meil on siin noortelehe toimetus,
siis tekkis meil selline küsimus, et
kuidas Sina motiveerid päkapikke?
Kuidas Sa oma meeskonna tööle
paned?
Mul on selline motiveerimise püramiidisüsteem. Meil on iga nädalalõpp
sellised koosolekud, kus me arutame,
mis võiks paremini olla. Siis ma vaatan,
et kes on nördinud, siis mõtlen mingi
motivatsiooniprogrammi välja. Seal
motivatsiooniprogrammis on lihtsalt
see, et kes siis saab mingeid auhindu
või asju. Näiteks, kes see võib minuga
kaasa tulla tööreisidele. Väga meeldib
neile käia siin Eestis, Valgamaal. Peaauhind on see, et kui päkapikk teeb hästi
tööd, siis ta saab minuga Valgamaa
reisile kaasa.

Mis Sa hinnanguliselt ütleksid, kui suur
see heade laste protsent on kõigi laste
hulgast?
74 oli minu arust viimati, kui Päkapiku Statistikaamet mulle seda arvu
viimati vaatas.
2009. aastal oli see siis?
72 ja pool. Lapsed on head üldiselt.
Mida saab Sinu vanaema jõuluvanalt
jõuludeks kingituseks?
Vanaema on mul päris eakas – hakkab 200 kanti kiskuma. Mis ma talle
kingin – ma arvan, et soojad sokid, soe
tekk ja palju sooja teed.
Aga vanaisale?
Talle meeldib hullult asju remontida.
Eks ma talle kruvikeeraja või midagi
sarnast kingin. Ei, tegelikult ma talle sel
aastal kruvikeerajat ei kingi. Ma kingin
talle ühe võimsa põdra.
Jõuluvana, Lapimaa kuningas, mis on
Sinu kõige suurem unistus?
Minu kõige suurem unistus… Teil
on väga head küsimused! Ma ei olegi
sellist asja enda sees mõelnudki. Mõtlen rohkem neid jõuluasju nagu. Mis on
minu kõige suurem unistus? Ma arvan,
et ma tahan, et mul jälle päkapikud
käiksid.
Kas jõuluvanal ei käigi siis päkapikud?
Ei käi, ei käi.

Mis see hinnanguline päkapikkude
arv on?
Päkapikkude arv on kuskil miljoni
kanti – et ikka jõuaks igale poole.
Kui vanaks Sa plaanid elada?
Ma arvan, et väga vanaks ja olen
väga reibas. Jõulud ja lapsed annavad
mulle nii palju jõudu ja energiat.
Nonii, võib-olla olemegi viimase
küsimuseni jõudnud. Me siin andsime
uusaastalubadusi, mida me uuel aastal
hakkame järgima. Mida Sina lubad
aastaks 2012?
Endale luban ikka seda, et ikka paremini, ikka paremini, ikka edasi, ikka
edasi. Mida ma aga teistele luban – ma
proovin teha meelepärasemaid kingitusi. Ja ma loodan, et me saame selle heade laste arvu ka koos vanemate abiga
sinna saja kanti.
Nonii, aga head tagasiteed!
Ega ma veel kohe ei lähe. Ma jään
ringreisile siia.
Ahhaa, Valgamaa lausa nii
südamelähedane?
Jaa. Siin pidid olema ülimalt ägedad
noorsootöötajad ja Tankla. Siin pidi hullult äge olema. Ma siin uuringi ja käingi
ringi ja vaatan…
Otsid uut ametit?
Ei otsi uut ametit. Uusi sõpru otsin :)
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PIPARKOOGID TANKLA MOODI
Kuna tulemas on jõulud, siis muidugi ei puudu ka
piparkoogid! Tankla reporter Triin Vähi uuris järgi retseptid,
kuidas Sina ise saaksid teha piparkooke ilma piparkoogitainast poest
ostmata.
Valmistusained: 8 sl suhkrut, 1 kl vett, 120 g suhkrut, 1 sl Santa Maria piparkoogimaitseainet, 120 g margariini, 1 muna, 2 tl soodat, 550 g nisujahu
Valmistamine:
1. Sulata 8 spl suhkrut kausis, pruunista, kuni hakkab «sinist suitsu» ajama.
2. Lisa vesi, sega, kuni suhkur on sulanud.
3. Lisa ülejäänud suhkur ja maitseaine, keeda natuke.
4. Võta pliidilt, jahuta natuke ja lisa

margariin.
5. Jahuta veel natuke ja lisa muna,
jahu ja sooda.
6. Sega sitkeks taignaks.
7. Paki küpsetuspaberisse ja hoia
külmas umbes ööpäev.
8. Piparkooke küpseta 200-kraadises ahjus täpselt 8 minutit.

Muidugi ei ole piparkoogid ilma värvilise glasuurita lõbusad! Selleks, et
värvilist glasuuri saada:
Valmistusained: Värvilist tuhksuhkrut (leiad poest), munavalget (500 g
tuhksuhkru kohta 1 munavalge)
Valmistamine:
1. Eralda munavalge munakollasest
ja vahusta hästi kõvaks vahuks.
2. Sega tuhksuhkur munavalgega
kokku.
Head kokkamist!

Glasuur on valmis ja nüüd :
1. Võta väike kasutamata läbipaistev
kilekott.
2. Pane glasuur sinna sisse ja seo otsast kinni.
3. Lõika otsa auk ning ilusat kaunistamist!
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Mida tõi päkapikk Sinule?

Stiven Teeveere (8a, Valga gümn)
Minule tõi päkapik sussi sisse
raha. Siis on ta veel toonud ühe
mänguplaadi, mida ma saan
mängida PlayStation’iga. Hästi
palju kommi, šokolaadi ja mänguauto on ka toonud. Üldiselt olen ma hea laps olnud ega
palju pahandusi ei tee.

Kermo Lõhmus (7a, Tõrva gümn)

Tankla reporter Triin
Vähi uuris kolmelt
algklassiõpilaselt, mida
nemad said päkapikult sussi
sisse jõulukuu esimestel
päevadel.

Minule tõi päkapikk sussi sisse šokolaadi. Siis tõi ühe ilusa vilkuva
jõuluvana, kes mul nüüd kapi peal seisab. Täna tõi ta mulle pulgakommi. Homme hommikul, kui ma ärkan, võiks olla sussis üks ilus
ja suur üllatusmuna, siis ma saaksin sealt vinge üllatuse.

NÄPUNÄITEID TALVEHAIGUSTE VÄLTIMISEKS

Tervise hoidmine talvisel ajal algab sooja tee joomisest. Foto: Ülla Tamm

Krõbe pakane on detsembrikuuga kaasaskäiv ilmastikutingimus.
Jõulukuul peame pühasid ja võtame uue aasta vastu. Keegi
ei soovi nendel imelistel aegadel olla gripine. Seetõttu toobki
Tankla toimetus teieni novembrikuu TervisPlussi põhjal koostatud
näpunäiteid, kuidas ennast ka talvisel ajal tervena hoida.
ÜLLA TAMM
reporter

ylla@tankla.net

Haiguste vältimiseks tuleb täita kolme põhitingimust: süüa tasakaalustatud toitu, magada piisavalt ja liikuda värskes õhus võimalikult palju.

Kasulik ja ohtlik ühes
Väga palju reklaamitakse gripiteesid, mis peaksid aitama haiguse
korral. Tegelikult nad ainult leevendavad sümptomeid ja annavad hetkeks kergendust, kuid ei ravi terveks.
Kindlasti ei tohi ületada lubatud
päevast ravimiannust ega kasutada
mitut gripiravimit korraga.
Raviteed sisaldavad paratsetamooli ja selle üleannustamine kahjustab
maksa ning liigne paratsetamool alandab kehatemperatuuri, nõrgestades
keha enda immuunsust. Pigem tuleks
juua pärnaõieteed, mis on palju ohutum ning samas ka väga kasulik.

Ingver, mesi, astelpajumarjad –
need kõige kasulikumad
Haiguse ajal ei ole soovitatav
juua limonaadi, magustatud mahla-

jooke, gaseeritud ning ka kofeiini
sisaldavaid jooke. Nende asemel
peaks hoopis tarbima lahjendatud
täismahlu või erinevaid teejooke.
Väga kasulik on C-vitamiin, sest
ta tugevndab immuunsussüsteemi –
leidub kibuvitsas, astelpaju- ja mustasõstramarjades, kiivides ning apelsinides. Tervislik on samaaegselt
ingver, mille juurest tehtud tee aitab
esile kutsuda kasulikku higistamist.
Mesi toimib kurgule desinfitseerivalt ja seetõttu on ta suurepärane
kurgupõletiku korral. Soe vesi mee
ja sidruniga on klassikaline abinõu
tulitava kurgu ravimiseks.
Haigusi aitavad samuti vältida astelpajumarjad, mis sisaldavad suurel
hulgal erinevaid vitamiine, mineraalaineid ning ka parkaineid. Astelpaju on
kasutatud läbi aegade üldtugevdava
vahendina külmetushaiguste korral.
Nagu vanarahvatarkus ütleb: «Tervis om kige kallip varandus», siis nii
see tegelikult ka nii on. Talvisel ajal tuleb kindlasti soojalt end riidesse panna
ning süüa erinevaid puu- ja juurvilju.
Lihtsam on välja minnes panna pähe
müts, kui pärast olla voodis pikali palaviku ning nohuga!

Valgamaa koolid peavad jõulupidusid!
Tankla reporter Keidi Tamm uuris, millal peavad Valgamaa koolid
jõulupidusid. Allpool leiadki sellest täpse ülevaate.
KOOL

JÕULUPEO AEG

ASUKOHT

Ala Põhikool

21. detsember kell 16

Ala, Helme vald

Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal

21. detsember kell 18

Otepää, Lipuväljak 13

Hargla Kool

21. detsember kell 17

Hargla küla, Taheva vald

Helme Sanatoorne
Internaatkool

21. detsember

Kirikuküla küla, Helme
vald

Hummuli Põhikool

21. detsember kell 15

Hummuli alevik, Hummuli
vald

Keeni Põhikool

21. detsember kell 18

Keeni küla, Sangaste vald

Lüllemäe Põhikool

21. detsember

Lüllemäe küla, Karula vald

Otepää Gümnaasium

5.-12.kl 20. dets kell 18
1.-4.kl 21. dets kell 18

Otepää, Koolitare 5

Palupera Põhikool

21. detsember kell 18

Palupera küla, Palupera
vald

Pühajärve Põhikool

21. detsember kell 17

Sihva küla, Otepää vald

Puka Keskkool

1.-6.kl 21. dets kl 17
7.-12.kl 22. dets kl 10

Puka kultuurimaja (Kooli 6)
Puka Keskkool (Kooli 3)

Riidaja Põhikool

Pidu kui sellist ei toimu.

Tõrva Gümnaasium

21. detsember

Tõrva, Puiestee 1

Tsirguliina Keskkool

21. detsember kell 18

Tsirguliina, Nooruse 1

Valga Gümnaasium

1.-4.kl 19. dets kell 10
5.-6.kl 19. dets kell 16
7.-9.kl 20. dets kell 17
10.-12. kl 21. dets kell 18

Valga, Vabaduse 13

Valgamaa
Kutseõppekeskus

21. detsember kell 18

Valga, Loode tänav 3

Valga Põhikool

5.-9. klass 15. detsember

Valga, Kesk 1

Valga Vene
Gümnaasium

1.-2.kl 20. dets kell 10.30
5.-7.kl 20. dets kell 14
3.-4.kl 21. dets kell 10.30
8.-12.kl 21. dets kell 18

Valga, Kuperjanovi 99

Mette Post (10a, Valga pk)
Päkapikk on toonud minule palju maiustusi: kommipaki, suure
pulgakommi, krabikujulise šokolaadi, Haribo kummikomme,
nätsu (et hambad ikka kommidest
kahjustada ei saaks), kaks muumitrollide pulgakommi ning rohkem ei meenu.

JÄRJEJUTT: Sissejuhatus minu maailma, 2. osa
Eleene Sammler eleene@tankla.net
Kui ütlen kellelegi, et elan maal farmis on reaktsioonid alati nii
vahvad. Ega see ei tähenda ju veel, et kannan lapitud pükse ja vanu
kitleid. Kuigi kitlite vastu on mul viimasel ajal nõrkus tekkinud. Õnneks
tuletab Emma mulle piisavalt tihti meelde, et kittel on kole, mitte cool.
Peale vasikate on mul veel kolm õde. Mitte, et seal olulist vahet
oleks. Aga ikkagi: mida veidrat on kolme õe omamises? Üldse maa ja
palju lapsi pannakse alati kokku, nagu maal kondoomi ei tuntaks.
Mina küll tunnen! On mul neid endalgi päris mitu tükki, pahnakarpide põhjas vedelemas. Erinevat sorti ja puha. Kõik täiesti kasutamata!
Kool on meeleheitlikku eeltööd teinud. Keegi peab ju meie intiimelu
eest hoolt kandma.
Mul on süda jube paha. Külm vesi koos jääkuubikutega ei tundu
ka aitavat. Ikka pean reisi esimesel päeval kehv välja nägema, jah!? Kui
viimati midagi sellist ütlesin, vastati mulle nii: «Sa ei suuda ka parima
tahtmise korral kehv välja näha!»
Oh sa issand, kui edev ma olen. Õnneks põhjusega. Eks homme saab
näha, kuidas võõraste koolide õpilased mu egosse suhtuvad. Ma ei jõua
ära oodata! Äkki, kui ma magama ei lähe, siis homme jõuab kiiremini
kätte? Helistan Miale ja küsin mitu paari sokke ta kaasa võtab.
Tšehhis! Tegelikult on Tšehhini veel palju aega. Ja tundub, et meil
läheb veel kauem, kui esmapilgul tundub. Nimelt pidi buss kooli ees
olema kell 7 hommikul. Praegu on kell pool kaheksa! Õpetaja muudkui
helistab reisijuhile. Ameerika prükkari kindad on nagu loodud õues kirjutamiseks! Pean lõpetama, mind vaadatakse juba imelikult.
Sees! Meil on kahekordne buss! Hetkel on see periood, kus kõik jutud on räägitud ning puhatakse. Varsti jõuame Läti piirile. Või noh, oleneb kuidas defineerida «varsti». Ma ei saa tukkuda, hull ärevus on sees.
Pean varsti oma kooli inimesi mikriga tutvustama. Kogun julgust. Tegelikult tahtsin reisikava kirjutada, aga olen laisk, teen lühikokkuvõtte.
Päevad 1-3 = Tee Tšehhi. Praha. 4-5 = Karlsteini loss, muud lossid
ja kirikud, shopping, soovi korral Kaneprusy koopad. Peab vist külastama või mis? Karlovy Vari termaalbasseinid. Huvitav, mis need on?
Kuumaveeallikad?
Õhtul tutvume uuesti Praha linnaga. Ööklubidega? (pakun, et siin
on mingi viga). Moraavia stalaktiitide koopad. Kes on stalaktiit? 5-6
koju. Öö bussis. Vähemasti saab selga kõveraks magada. Pean Nova,
kellega ma istun, maast lahti ajama. Tahan lahustuvat kartuliputru.
Kirjutab Nova: Niih… oleme hetkel Bialystokis 3* hotellis. Homme
lähme Tšehhi, hetkel Poolas. Indi tuba on hullem kui seapesa. Hugo mängis Indi küpsistega hokit. Nüüd kuulab ta Händeli Concerto Grosso’t ja on
äge diskor. Vähemalt enda arust. Finito minult! – üritame teda veenda
liftiga ringreisile tulema. Jõuvõtted aitavad tema puhul alati (ainult ise ta
seda veel ei tea).
Miks ma lasen teistel enda märkmikku kirjutada? Nojah, ega ma ju
tegelikult ei lasegi. Jõuvõtted aitavad minu puhul alati. Mis teha, kui ma
nii pisike ja kerge olen? Sada kuuskümmend neljakümne kaheksale.
Jagan Anitaga tuba. Hotell on väga lahe. Liftid ka. Jäime keldrikorrusele kinni. Filmisin lõunasöögi meie Uue Sõbraga liftiseiklusega üle.
Temast hiljem. Kell on… palju ja läheme kõik kohe Mia ja Nova tuppa
kaarte mängima või midagi.
Nüüdsest on Anita Andi, tahab või ei. Igatahes… saime ühe laheda
poisiga tuttavaks. Ta on mingite sugulaste kaudu sellel reisil. Meile ta
keeldub oma kooli nime ütlemast. Lihtsalt, et see on Geeniuste Kool.
Siin oleks vist asjakohane mainida, et ta nimi on Egon. Olgem ausad:
ülbed enesekesksed ma-olen-nii-sügav inimesed on mind alati tõmmanud.
(järgneb)

Tee Tankla lehest pilti ja pane Facebooki!

Nipinurk: Kuidas teha jõulukingituseks prossi!

Noortelehte Tankla on välja antud nüüdseks aasta aega. Tahame
teada, mida arvad Sina, Su klassi-koolikaaslased ja teised Sinu
kodukoha noored meie lehest!

Tankla vanemtoimetaja Sandra Pikk näitab sel korral
samm-sammult, kuidas koduste vahenditega teha
efektset prossi nii endale kui ka jõulukingituseks sõbrale.

Selleks:

SANDRA PIKK
vanemtoimetaja

sandra@tankla.net

1. Joonistada meeldivas suuruses
ring kõvale papile ja lõika see
välja.
2. Aseta ring kangale ja lõika välja ristkülikukujuline riba.

3. Nii, nüüd alustame õmblemisega! Peida ring kanga alla ära.
Esimesena hakka õmblema
kangast kokku pikipidi. See-

järel tuleb kokku õmmelda ka
ääred.

5. Kaunistamine – lisa vastavalt
soovile pärleid, pitsi, kangast,
paelu. Mina kasutasin narmaid, pitse ja pärleid, mida
soetasin Abhakanist.

4. Ära muretse lohakuse pärast –
lõpptulemusena pole seda näha,
sest kaunistama tulebki hakata
pahemat ehk «koledat» poolt.

6. Kinniti prossi rinda panemiseks. Kõige lihtsam viis on
kinnitina kasutada haaknõela.
Püsib hästi! Tee kuumaliimi

püstoliga kangale üks pikk
triip ja raputa sellele peale
sädelevat pulbrit (kasutasin
küünte kaunistamiseks mõeldud pulbrit). Aseta haaknõel
otse liimi sisse. Liimi kuivamise jooksul jälgi haaknõela, et
see küljele ei vajuks.
7. Valmis ta ongi!

Lisainfo: sandrelle.blogspot.com

facebook.com/tankla

1. Otsi välja fotoaparaat ja tee pilti sellest, kuidas Sinu koolis või kodukohas loevad noored Tankla lehte peale selle ilmumist!
2. Mine Facebooki ja otsi üles Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla fännileht ja liitu sellega.
3. Postita oma pilt Tankla fännilehele ja kirjuta, mida arvad Sina ja Su sõbrad Tankla noortelehest!
4. Kutsu ka teisi oma koolikaaslasi ja kodukoha noori Tankla fännilehega
liituma ning Sinu tehtud pilti-postitust like’ima!
5. Kõige enam like’e saanud postitused saavad ägedaid auhindu!

Tsirguliina kooli õpilased noortelehe viimast numbrit uudistamas. Foto: Timo Arbeiter

