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Mille suhtes on kuuldused Puka ja Tsirguliina koolide hariduselust liialdatud?

Millised on kahe erineva kooli direktori tulevikuväljavaated?

Kas gümnaasiumiastmed jäävad püsima? Loe sellest lk 4-5.

«Mida» laevalt pärit Leekiv Piraat seilas
Valgamaa vabatahtlike tänusündmuspeole
puhtjuhuslikult – peatus Sooru järvel ,kus
nägi ka habemega merineitsit mootorsaaniga. Peategelane ise sündis Kõpu
poolsaarel, kusjuures ema ja isa olid ka
sünnituse juures. Ekstreemne ja Kamtšatkale minekust unistav piraat
pääses napilt surmasuust ja põeb
maahaigust. Loe rohkem lk 12.

Heade mõtete ja ideede jagaja
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Suured - mitte kasvu,
vaid vaimsuse poolest
Esmapilgul täiesti tavaline Valgamaa pere - isa, ema ja
kolm last. Lähemalt uurides märkad, et nad on ebatavalised, kuid seda ainult heas mõttes. Perest on sirgunud
välja Eesti profijalgrattur, Eesti meister oma vanuseklassi 600 meetri jooksus ning tulevane bioanalüütik. See on
alles algus, suuremad saavutused on veel ees!

ÜLLA TAMM
reporter

ylla@tankla.net

«Ega ilmaasjata ei pannud
mõisahärra neile kunagi sellist perekonnanime, nad on
igas heas mõttes suured, mitte kasvu, vaid vaimsuse poolest,» kirjeldab Liinat, Tuulit
ja Ivot Tsirguliina keskkooli
õpetaja Ivo Pill. Hetkel õpib
Liina Tsirguliina keskkooli 7.
klassis, Tuuli Tartu Tervishoiu
kõrgkoolis bioanalüütikuks
ning Ivo elab alaliselt Belgias,
sest viibib treeninglaagris.

Sportlik perekond
Kui vaadata perekond
Suure lapsi ja nende sportlikke saavutusi, siis pole
põhjendusi vaja kaugelt ot-

Mida huvitavat selgus
Valgamaa noorte seas
korraldatud nutitelefonide küsitluses? Lk 9

Kas sa suudad väljakutse vastu võtta? Uuri ja
tutvu memedega lk 9.

sida, eks kõik ole geenides.
Mõlemad vanemad on noorena tegelenud spordiga, samuti leidub suguvõsas teisigi
häid sportlasi.
Ivo tõsine huvi rattaspordi vastu tekkis 2001. aastal
kui ta hakkas käima tänu
isale Tõrvas võistlustel.
Tuuli on spordi koha pealt
multifunktsionaalne. Suure
venna eeskujul sõidab ratast,
lisaks sellele käib jooksmas
ja teeb jõutreeninguid. Võrreldes Ivo ja Liinaga osaleb
Tuuli võistlustel kõige vähem,
öeldes, et ei suuda võistluspingele vastu panna.
Vaatamata oma noorele
eale, on Liina juba suutnud
saavutada võistlustel kõrgeid kohti. Liina meelisalaks
on jooksmine, kuid huvi pakub ka rattasport.
Loe edasi lk 6-7.

Kuna õues oli käre pakane, umbes -30 kraadi, siis
otsustati, et pidu peaks
toimuma rannakuumas
keskkonnas. Sünnipäeva
korraldas 9-liikmeline
meeskond, kuhu kuulusid
Valga ANK-iga pidevalt
kokku puutuvad noored.
Juubeliks valmistuti
kuu aega.

KEVADSUVISED MEIGI-

TRENDID NEIDUDELE

Sellel kevadel on
mitmeid erinevaid trende, mida
järgida. Kätlin
Vaarend toob
teieni 4 suuremat. Kõigi ühiseks omaduseks
on kevadiselt kumav nahk. Seega
ei tasu liialdada
puudri või väga
mattide jumestuskreemidega.
Lk 11

Loe Valga noortekeskuse
sünnipäevast leheküljelt 10.

Uue aja liivakastimängud
Tänapäeva noorte seas koguvad arvutimängud aina
rohkem populaarsust. Räägitakse pidevalt, et 21.
sajandi noored istuvad ainult arvutite taga ja arvutimängudest saavad peamised probleemid alguse.
Milles siis ikkagi peitub mängude ilu ja võlu? Lk 9

Mis veidrad
kastikesed need on?
Kui Sul tekkis ka eelmist
lehte lugedes küsimus, millega on tegu, siis loe sellest
lähemalt leheküljelt 9.

Uus karjääri- ja noorteinfo spetsialist Tuuli
Mekk on sillaks noorte
ja neile vajamineva info
vahel. Lk 5

Loe leheküljelt 8
intervjuud Otepäält
pärit näitleja Ott
Kartauga, kes
on üles astunud
ETV noortesarjas
«Nöbinina».
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Arvamus

Elulised lood kasvatavad väärtushinnanguid
Draakondiaasta algas leekide pritsimisega: isegi üks
Prantsusmaalt pärit noormees, kes sattus EVS koolituse raames Eestisse, oli üllatunud. Kuigi Prantsusmaal toimuvad meeleavaldused pidevalt, oli ta imestunud, et eestlased sel aastal juba kolmandat korda
streigivad. Pursatud leegid on olnud ka asja ette!

VALGAMAA NOORED: MEELEAVALDUSED ON VAJALIKUD
Võttes arvesse seda, et viimasel ajal on Eestis
toimunud haruldaselt palju meeleavaldusi,
otsustasime Valgamaa noortelt uurida, mida
arvavad nemad meeleavaldustest.
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Üle poolte vastanuist peavad
meeleavaldusi vajalikeks. Otseselt pole streigid kukutanud
ühtegi reformi, ent mõjutanud
küll: äsja võideti kohtuotsus ja
Pühajärve kool jääb alles, president Toomas Hendrik Ilves ei
allkirjastanud kõrgharidusreformi ning ACTA meeleavaldus
pani nii mõndagi meist mõtlema
ja veelgi enam kaasa rääkima.

29%

36%
OSALUS

64%
jah

22%

katre@tankla.net

sandra@tankla.net

Hoolimata sellest, et fookuse alla on seatud sport, püsivad haridusreformiga seotud probleemid aktuaalsena ka noortelehes.
Meie toimetuses on noored tublid arvamusliidrid, kes põhjendasid enda seisukohti. Ent ACTA’ST, kõrgharidusreformist ja õpetajate streigist on küllalt pajatatud. Seetõttu tahaksin tähelepanu
juhtida (jällegi kooliteemade juurde tagasi!) väärtuskasvatusele.
Mulle meeldis kolumnisti Eleene Sammleri mõte leheküljel
10 – «See ei tööta nii: et teie, noored õpetajad, peate kasvatama
väärtusõpetust. Õpetajad on samasugused inimesed nagu õpilased, nemad ei kannata sundi!»
Miks see mõte mulle meeldib? Põhjus lihtne. Arvan, et õpetajad saavad meile nõu anda ja tugiposti edaspidiseks eluks ehitada
läbi isiklike kogemuste – egas muidu õpilased ei usu. Väärtusõpetust ei saa õpetada või õppida nagu grammatikat. Noori inimesi
saab mõjutada vaid siis, kui räägitavasse ka ise siiralt usutakse.
Räägin uuesti, kuid sel korral lühidalt, loo Laurast. Ta on keerulise nahahaigusega pooleteise aastane tüdruk, kes sündis haruldase
haigusega bulloosne epidermolüüs. Teadaolevalt ei ole kellelgi teisel Eestis sellist haigust avastatud. Kui Laura sündis, olid kõik ahastuses - tema nahk ei olnud nagu tavalisel beebil, sõrmedel polnud
küüsi ja mõnes kohas nahkagi. Nahk vajab pidevat hoolitsust - sidumist kuni 7 korda päevas ja kreemitamist. Tema nahak on väga tundlik, mis kahjustub iga väiksema hõõrdumise peale. Villid tekivad nii
nahale, kui ka suu limaskestale, mistõttu on tal raskusi söömisega.
Imetlen Marika Trooni, et ta suutis eesti keele ainetunni kõrvalt kogu selle loo jutustada enda õpilastele. Eriti rõhutas ta perekonna olulisust. Pere oligi see väärtushinnangu kujund, mida ta
teistele edasi andis. Ilma armastusväärse ja toetava perekonnata
oleks olnud selle loo juures väga keeruline midagi peale hakata. Lähedased olidki need, kes motiveerisid Tatjanat ja Andrest
(Laura vanemaid) edasi võitlema ning mõttega harjuma. Pealegi,
andsid nõu, kust abi otsida.
See pole küll üllatav, aga pärast seda tundi kõndis mulle nii mõnigi
õpilane sealt klassist pisarsilmi vastu. Lugu ei ajanud neid mitte ainult
vesistama, vaid hoolikalt mõtlema: millised on minu väärtushinnangud?
Pärast saadet avaldati toetust, kiideti perekonda ja võeti ühendust eesmärgiga toetada Laurat. Üks grupp inimesi oli isegi nõus
loobuma kaua aega reservi kogutud rahast, ainult selleks, et Laurat aidata. Minu meelest vägagi üllas tegu.
Soovisin, et lugejad teadvustaksid, mida üks pere võib üle
elada. Üks tubli ja väärtushinnangutega inimene teeb siit omad
järeldused. Sain omalt poolt teha seda, et lugu jõuaks rohkemate
inimeste kodudeni. Jah, see jõudiski. Aitäh!
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Reformitud haridus

või reformimata

Kas vallavanemad ikka

teavad, mida vallad
haritus? noortele pakuvad?

Täna elan Eestis, kus
haridusel ja haritusel
on aina suurenev tähtsus, sest meie olevik
ja tulevik sõltub haridustasemest. Viimasel
ajal olen ma kahjuks pidanud tõdema, et
inimeste võimalused hariduse omandamisel on suuresti sõltuvusse viidud riigiisade
huvide, otsuste ning isudega.
JANE SALUORG
reporter

jane@tankla.net

President astus lavale
Ma usun, et me kõik oleme mingil moel kursis pillerkaarega, mis
ümber kõrgharidusreformi toimub
(erinevad meeleavaldused, sõnavõtud, veto). Kõrvaltvaatajana on
jäänud mulje, et kõrgharidusreformi
puhul on tegemist tragikomöödilise näitemänguga, milles on oma
roll etendada nii üliõpilastel kui ka
haridusministeeriumi
ametnikel
(valitsusel). Mõnda aega tagasi
otsustas mängu tulla ka president
- seda oma veto kehtestamis õigusega. Siinkohal on paslik küsida,
miks president sekkus? Ma arvan,
et üheks ja eeldatavasti ka kõige
suuremaks põhjuseks, miks riigipea veto kehtestas, oli arusaam, et
kõrgharidusreformi eelnõu on vastuolus põhiseadusega. Pole õige, et
ülikoolidel puudub vabadus oma tegevuse üle otsustada ning muutuda
võimukandja poolt mõjutatavaks.
Paljud õpetajad leiavad, et rahal on
tohutu jõud panna inimesi tegema
asju, mis on kasulikud rahastajale,
kuid kahjulikud raha saajale.

Tasuta õpe vaid eestlastele
Teise punktina juhiksin tähelepanu väljendile «tasuta õpe vaid
eesti keeles». Muidugi on tore, et
Eesti riigi kodanikul ja eesti keelt
kõneleval inimesel on õigus saada emakeelset haridust, kuid kas
see peaks nii olema ka kvaliteetse
kõrghariduse puhul? Ma ei taha
seda hästi uskuda, sest fakt, et kõik
toimub ainult eesti keeles piirab välisüliõpilasi Eestisse õppima tulla
ja seega nullitakse ära ka ülikooli
tunnustamine rahvusvahelisel tasemel. Praegused üliõpilased leiavad,
et eelpool mainitud lause ei vii positiivsete tulemusteni, sest nii diskrimineeritakse vene õppekeelega
koolidest tulnud tudengeid - reform
oleks justkui karistus vene noorele

Tankla otsustas proovile panna Valgamaa vallavanemate
teadmised nende noorsoo tegemiste kohta – kas vallavanemad ise on üldse teadlikud, millega nende valla noored
tegelevad ning millised võimalused neil selleks on?

selle eest, et ta ei oska piisaval tasemel eesti keelt. Samuti langeks
hariduse ja harituse kvaliteet, sest
on ammu teada tõde, et tark inimene peab oskama mõelda, lugeda ja
unistada rohkem kui ühes keeles.

Töötav tudeng ei suuda
konkureerida
Minu ja paljude teiste üliõpilaskanditaatide jaoks on küsitav ka võrdsuse olemasolu antud reformis.
Soov püsida tasuta õppekohal toob
kaasa kohustuse täita õppekava
semestri lõikes täies mahus, st 30
EAP. Kui üliõpilane seda ei suuda
on kõrgkoolil võimalus nõuda osaliselt õppekulude hüvitamist. Kujutagem nüüd ette olukorda, kus Juku,
kes on pärit vaesest perekonnast,
lõpetab heade tulemustega maal
keskkooli ja asub õppima ülikooli.
Poiss peab minema tööle, et tasuda oma ühiselamu koha, toidu ja
transpordi eest. See tähendab aga
seda, et Juku peab ülikoolis püsimise nimel pingutama ja vaeva
nägema palju rohkem, kui majanduslikult kindlustatud perekonnast
pärit inimene, kellel on piisavalt
aega, et täita semestris 30 EAP-d.
Paljud praegused abituriendid leiavad, et reform tekitaks ebavõrdsust sinna, kus seda kindlasti olla
ei tohiks ja läbi selle vähendatakse
üliõpilaste konkurentsivõimet ja
enesearendamisvõimalusi väljaspool teoreetilist haridust. Reformi on
vaadatud ainult ühe mätta otsast ja
sellest suunast, mis riigile kasu toob.
Üliõpilaste arvamustest ja emotsioonidest on lihtsalt üle sõidetud.

Inimlikkus peab säilima
Eelneva jutu põhjal tänan ma õnne,
et presidendil oli piisavalt inimlikku
mõistmist ja arusaama, kehtestamaks kõrgharidusreformile veto.
Arvan, et kui reform oleks vastu
võetud sellisel kujul nagu ta oli kirja
pandud, oleks «avalik-õiguslikust»
kõrgharidusest saanud reformitud
haridus, mida on õigus omandada
vaid ilusatel, rikastel ja tarkadel.

ANETE SAMMLER
reporter

anete@tankla.net

Esimesena teeme ülevaate Valgamaa põhjatipus asuva Palupera
valla noorte huvitegevustest. Olgu
veel öeldud, et Palupera vallavanem
Terje Korss tundub noorte tegemistest väga hästi informeeritud olevat.

Millised huvitegevusasutused
Palupera vallas tegutsevad?
Terje Korss: Palupera vallas
huvitegevusasutused puuduvad,
ostetakse teenust näiteks Otepää
ja Elva muusikakoolidelt. Huvitegevusvõimalusi pakub Palupera
põhikool, kus õpilastel on võimalik osaleda kokku 18 huviringi
töös. Hästi populaarne neist on
jalgpall, kuhu käib treener FC Elva
jalgpalliklubist.

Milliseid võmalusi pakub vallas
asutatud noortekeskus?
TK: Hellenurme noortekeskuses
on võimalik mängida lauatennist,
piljardit, õhuhokit, samuti vaadata
telerit, teha süüa, meisterdada ja
võtta osa noorteprojektidest. Võimalus on noortekeskuse ruume
välja rentida sünnipäevade ning
noortesündmuste läbiviimiseks.

Milliseid erinevaid üritusi vallas
toimub, kus noored saavad
kaasa lüüa?
TK: Palupera põhikooli huvitegevust koordineerib huvijuht ja
lisaks traditsioonilistele üritustele
korraldatakse igas külas kevaditi
talgupäevi. Mitu aastat järjest korraldavad noored Palupera jaanipäevaüritust.

Kas on mõni huvitegevus,
millega noored vallas (ja
väljaspool) silma paistavad?
TK: Palju tiitleid on saadud
tehnika valdkonnas (Globe, meisterdamine) ja muidugi pjedestaalikohti jalgpallis. Tublid on ka
meie koduloouurijad noored oma
tiitlitega.
Oma kursisolekuga noorte huvitegevusvõimalustest ei jäänud maha
ka Tõlliste vallavanem Madis Gross.

Millised huvitegevusasutused
vallas tegutsevad ja kuidas vald
tegevusi toetab?
MADIS GROSS: Tsirguliina
keskkooli juures tegutseb muusikaring. Vald toetab Tõlliste noortekeskuse tegevust, toetatakse ka
üksikuid projekte vastavalt jooksvalt esitatud taotlustele.

Kas vallas on inimene, kes
noortega spetsiaalselt tegeleb?
MG: Vallas selline töökoht
puudub, kuid huvijuhi ametikoht
on olemas Tsirguliina keskkoolis.

Kuidas ja kas tunnustatakse eriti
tublisid ja aktiivseid noori?
MG: Valla teenetemärki noortele välja antud ei ole, kuid on
kindlasti neid, kes seda väärivad.

Kas on mõni huvitegevus,
millega noored vallas (ja
väljaspool) väga silma
paistavad?
MG: Tõlliste valda on maakonnas väga hästi esindanud sportlased, meeskonnana nt Tõlliste valla
võrkpallivõistkond, Sooru näitering Merci, Tsirguliina keskkooli
tantsurühm Sugar.
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Sündmus
Otepää noortevolikogu

sai stardipaugu
Mida kiiremini areneb maailm meie ümber, seda
nooremad on otsustajad. Otepää noored soovivad vallavolikogule anda nõu, arutades nendega koos küsimusi, mis puudutavad noorsootöö
kavandamist, teostamist ja hindamist.

reporter

gretelaura@tankla.net

Otepää ümbruse noored leiavad, et just nendega tuleks konsulteerida, kui soovitakse noorsootöösse investeeringuid teha, olgu selleks
siis uute rajatiste kavandamine,
näiteks rularamp, mänguväljak,
batuudikeskuse või ajaveetmiskoha
ehitamine. Paljud vallad ja asulad on
mures, et noored midagi ei tee. Nüüd
aga loodi Nuustakule organisatsioon, mis seisab noorte vajaduste
eest ning antud olukorda parandaks.

Noored saavad kaasa rääkida
korralduslikes küsimustes
Noortevolikogu eesmärgi kirjeldusest tuleneb seaduse järgi, et noortevolikogu peaks arutama eelkõige
küsimusi, mis jäävad valla või linna
pädevusse, kuid keelatud pole ka teised seisukohad. Otepää noored soovivad kaasa rääkida noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustades
noorte kodanikualgatust, kaasates
neid elu korraldamist puudutavates
otsustusprotsessides nagu näiteks
haridusreformi vallas. Tegemist ei
ole küll poliitilise organisatsiooniga, kuid see ei välista, et volikogu ei
võiks teha koostööd poliitiliste noortekogude ja mitmete mittepoliitiliste

organisatsioonidega. Samuti pole
välistatud seegi, et just siinsest
noortevolikogust kasvab välja
Otepää tulevane vallajuht või riigikogu liige.
Otepää noortevolikogu loodi
ühe aktiivse Pühajärve põhikooli
9. klassi õpilase Merylin Tihomirova initsiatiivil, kes soovis, et vallas
oleks vabatahtlik noorteühendus,
mille põhitegevuseks on võimaldada
noortel aktiivselt osaleda ühiskondlikus elus. Mis aga muutuks Otepää
noore jaoks paremaks noortevolikogu loomisest? Martin Krüünvald
selgitas, et noored saavad avaldada
oma arvamust: mida muuta nende
kodukohas, milliseid atraktsioone ja
kohti juurde luua ning ehitada. Noored on avaldanud nördimust näiteks

MIS ON NOORTEVOLIKOGU?

GRETE-LAURA LOO

OTEPÄÄ NOORTEVOLIKOGU
Otepää noortevolikokku
kuulub 13 liiget:
Annika Tiideberg, Elina
Eensoo, Eike Karo, Birgit
Maranik, Tairi Jõe, Maarit
Stepanov, Hendrik Tiido,
Alice Raidmets, Merit Nigula,
Lauri Tiido, Martin Krüünvald, Merylin Tihomirova,
Gertrud Aasaroht
Noortevolikogu esimees on
Merit Nigula. Aseesimees
on Birgit Maranik.

linnas puuduvate wc-de üle. Jah, tõsi
ta on. Otepää on tuntud turismikeskus, kuid selles osas ei ole omavalitsus mõelnud ei oma noorte, ega
külaliste peale.
«Kindlasti on mõned mõtted veel
tekkinud, kuid kahjuks pole otseseid
plaane tehtud, aga usun, et aeg teeb
siin oma töö. Olen rohkem kui kindel,
et Otepää noored suudavad muuta
oma kodukohta. Noortevolikokku läksin kindlasti sellel
põhjusel, et kuulata kohalike
Noortevolikogu näol on
arvamusi ning muuta nende
tegemist valla- või linnaelu või siis ka meelelahutust
volikogu juures tegutseva
huvitavamaks,» lisas Krüünorganiga - see tähendab, et
vald volikogu vajalikkust komnoortevolikogu on eelkõige
menteerides.
nõuandev organ valla- või
linnavolikogule. Volikogu
tööd juhib noortevolikogu
esimees. Tegevust rahastab Otepää vald ja Eesti
noorsootööühenduse liit,
raha loodetakse saada ka
projektidest.

aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus
elus. Noortevolikogu tegeleb Otepää
valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende
seisukohtade esitamisega vallavolikogule ja -valitsusele. Lisaks seletas
Kadri, et liikmete valimisel osales 83
valla noort vanuses 13-26 eluaastat.
«Otepää Gümnaasiumist 59, Pühajärve Põhikoolist 16, tudengeid ja
juba tööl käivaid noori käis valimas
8,» ütles noortekeskuse juhataja.
Tudengite ja tööealiste noorte osalemine valimistel näitab seda, et ka
nemad soovivad kaasa lüüa oma kodupaiga arengus ja selline side Otepää kogukonnaga on nende jaoks
oluline.
Birgit Maranik selgitab volikokku
astumist järgmiselt: «Noortevolikokku läksin sellepärast, et kutsuti ja
tundus huvitav. Tahtsin ise midagi
korda saata, olla vähemalt otsustamise juures. Arvan, et Otepää noortel läheb elu huvitavamaks, enam
ei istuta nii palju kodus ja hakkab
toimuma rohkem üritusi, noori kuulatakse rohkem. Ma usun et üksinda
ei saagi midagi saavutada, kui hakatakse koostööd tegema, küll siis saavutused tulevad.»

Noortevolikogu esimees Merit Nigula.
FOTO: ERAKOGU

KES PÄÄSESID PIIRKONDLIKKU VOORU?
Lastetantsu kategooria 1.-3. kl
Richard – Sügis algas kirju lehesajuga
Vabatants 4.-6. kl
Richard – Intelligentsus
Tänavatants 7.-9. kl
B-boy squad – B-boys
10.-12. kl
Klaim – Park

ELEN LIIGUS
reporter

elen@tankla.net

Koolitantsu festival toimub juba 18ndat korda.
Tänavu on tantsude teemaks ja tunnuslauseks
«Tants fookuses». Mõõtu võetakse kuues erinevas
põhikategoorias ja vanuseastmeid on viis: mudilased, I-III kl, IV-VI kl, VII-IX kl ja X-XII kl 4-20a.
Eelvoorud toimusid kõikjal üle Eesti 26. jaanuarist
19. veebruarini.
Valgamaa eelvoor leidis aset 16. veebruaril Valga kultuuri- ja huvialakeskuses, kus astusid lavale
seitse erinevat tantsutruppi Valgamaalt. Kokku
esitati 21 erinevat tantsukava. Tantsutruppideks
olid: B-Boy Squad, FeelingGood, Klaim, Lys, MaxMary, Richard ja Sugar.

Esinemiseelne sagin
Noored tantsijad olid toonud mitmeid erinevaid ohverdusi, et esitatud tantsud oleksid tasemel. «Trennides osalemiseks jätsin isegi vanavanaisa matustele minemata,» rääkis trupis Klaim
tantsiv Kristin Jänes.
Lava taga ja kõrvalruumides käis tihe sagimine
ja valmistuti peagi algavaks esinemiseks. Proovegi tehti veel vaid mõned minutid enne lavale astumist. «Põhjust närveerimiseks ma ei näe, tunnen
end laval mugavalt. Arvan, et meil läheb väga
hästi,» jagas oma tundeid enne esinemist tantsustuudio Joy tantsija Kairi Piir. Kairi trupikaaslasedki olid sama positiivsed ja ootasid pingsalt lavale

Stuudio Joy tantsutrupp Klaimi «Park». Rohkem pilte
üritusest leiad aadressilt timo.sebra.ee.
FOTO: TIMO ARBEITER

minekut. Tants on nende arvates eelkõige nauding
ja lõbu. Lisaks ei tundnud ka tantsutrupp Sugari
tüdrukud närvi. Konkurents oli osalejate sõnul tugev ja see teadmine pani kõiki veelgi enam laval
püüdma. Oma kõige suuremate konkurentidena
nähti Klaimi ja B-Boy Squadi.

Kaardimäng laval
Tihe rebimine toimus showtantsu kategoorias.
Kostüümide ja lavalise väljanägemisega olid vaatajate arvates kõige rohkem vaeva näinud trupi
Sugar tantsijad etteastega «Ja show algab nüüd»
ning Klaim tantsuga «Pokker». Viimast tantsu kiitsid ka vaatajad selle loo hea esituse pärast. «Minu
lemmikesineja tänasel showl oli Klaim, neil olid

KARINA TIIVEL
reporter

karina@tankla.net

Vastuvõtt oli soe, tundsime, et
meid oodati. Särasilmi kallistati
kõiki sõpru. «Oodatuim osa konverentsist oli kohalejõudmine,
sõprade ja uute TOREkate nägemine,» pajatas Roland Vilepaju
Kolga noortekeskusest.
Konverents algas päevakorra ja
töötubade tutvustusega. Nagu alati, tervitas TORE-Marju igat kohalolevat kooli ja juhatuse liikmeid.
Seejärel vaatasime põnevusega
tegevusaasta aruandest tehtud
videot, mis kiskus nii mõnelgi suunurgad üles.

«Poolt!»

desse. «Mul süda nii tuksub sees,
ei tea, kuidas me hakkama saame,» pabistas Sillen, kes oli töötoa
üks tegijatest.
Aeg lausa lendas. Ainult et
tehtu teistele näitamiseks polnud
aega. Seetõttu võiski just viimastel
minutitel näha tõelist tiimitööd:
kõik pakkusid erinevaid variante

TORE on tugiõpilaste oma ring
Eestis, mille misiooniks
on suurendada ja levitada
inimsõbralikku suhtumist ning
sellel on füüsilist ja vaimset
vägivalda tauniv mõtteviis.
ja tegelesid kiire mõttelennuga. Nii
mõnigi rühm liikus tagasi Türi kultuurimajja pooliku plaaniga. Hiljem, laval, tulid esitlused kõigest
hoolimata suurepäraselt välja.
Tegevusi saatis tunnustav aplaus.

Meeldejääv lahkumine
Kellelgi polnud aimugi, et
konverentsi lõpp ei olegi veel
käes. Ühtäkki astus lavale noormees Kaarel, kes esitas imelise
laulu Adele laulu «Someone like
you». Kõigi südamed sulasid
kuuldes seda võimsat häält. Automaatselt hakkasid ka TOREkad
kaasa laulma.
Konverents loeti lõppenuks pärast TORE sünnipäevatordi söömist.

Noortelehe Tankla uue peatoimetajaga

Elamused lava taga ja ees
Tänavusele Koolitantsu festivalile jagus
küllaga ärevust ja rõõmu. Erilist tublidust
näitasid neli Valgamaa tantsutruppi, kes
pääsesid edasi järgmisesse vooru.

Aastakonverents on iga TOREka üks oodatumaid päevi
aastas. Veebruarikuu alguses kogunesime Eesti, sealhulgas
Valgamaa noortega Türi Kultuurimajja.

Igal aastal toimub hääletus: tänavu võeti üksmeelselt vastu 2012.
aasta tegevuskava ja liikmemaks
jäeti endiselt 2€ peale. Sellega lõpes konverentsi ametlik osa.
Edasine tegevus seisnes reklaamkonkursile tulnud videode
ülevaatamiseks. Igal liikmel oli
võimalus hääletada oma lemmiku
poolt, mis osutus üpris keeruliseks,
sest kõik videod olid hästi tehtud.
(Vaata: http://www.tore.ee/index.
php?id=21&uid=211 - toim).
Seejärel lõunatasime Türi põhikoolis ja mõne aja pärast ruttasid
noored ning juhendajad töötuba-

Noortevolikogu valimisel
osales 83 noort
Otepää noortekeskuse juhataja Kadri Orava sõnul on
noortevolikogu vabatahtlik
ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel

midagi enamat, kui noorteorganisatsioon

nii ägedad tantsud ja just selline stiil nagu mulle
meeldib,» kommenteeris tantse Brita Liin. «Olin
esimest korda sellisel üritusel, minu arust väga
lahe. Kõige rohkem meeldis mulle B-Boys Squadi
esitus,» sõnas üritusele kaasa elanud Eike Karo.
Veel tõid pealtvaatajad välja neile meeldinud esinejatest FeelingGoodi ja Lysi.
Mõned pealtvaatajad aga andsid ürituse kohta
negatiivseid kommentaare ja ütlesid, et tantsud
polnud huvitavad. Samuti arvati, et ürituse korraldus on eelmistel aastatel olnud parem.

Sära silmadesse
Kohtunik Helin Sinisalu, kes on juba mitmendat aastat Koolitantsul kohtunikuks, jagas tänavuse ürituse kohta järgmist arvamust:
«Oli väga häid esinejaid ja ka neid, kes vajaks
veel kõvasti treenimist. Võrreldes eelmise aastaga, oli huvitavaid esitusi kahjuks vähem ja
tase monotoone. Soovitan hankida osalejatel
rohkem inpiratsiooni, teha veelgi enam tööd ja
sära laste silmadesse.»
Maakonna võistlustest saavad parimad edasi
piirkonna voorudesse. Piirkondlike voore on neli
ning need toimuvad 18.-25. märtsil. Finaalkontsert
leiab aset Nokia Kontserdimajas 21.aprillil.

eilsest, tänasest ja homsest
Valgamaa noorteleht Tankla sai
endale uue peatoimetaja. Ajalehe
sujuva töö eest vastutab nüüdsest
Tsirguliina Keskkooli abiturient Sandra
Pikk. Saame tuttavaks.

GERTU VÕSU
tegevtoimetaja

gertu@tankla.net

Sandra lapsepõlv oli väga
lõbus. Ta kasvas üles kahekeelses
perekonnas ning on seega kahe
erineva kultuuri osa. Tema lemmikleluks oli karu Mimmi, kes tänaseni ta elule kaasa elab. Sandra
esimene armumine jääb algkooliaega: imemees MacGyver naelutas
Sandra koos isa ja vennaga televiisori ette ning pani väikese Sandra
südame kiiremini põksuma.
Tänasel päeval ärkab Sandra
üles enamasti mõttega, et saaks
vaid paar minutit kauem magada,
lisab kohvile kolm lusikatäit suhkrut ja asub oma abituriendikohustusi täitma. Ta armastab oma peret
ning kaitseb lähedasi hundiema
kombel. Muusikamaailmas lummavad teda Adele ja Jessica Ellen
Cornish, kuid ta ei ütle ära ka Eesti
muusikast: Laura Põldvere, Chalice, Dagö ja Mari Pokinen. Sandrat
inspireerivad inimesed, kellel on
temaga midagi ühist, kes on avatud ja mõistvad ning kellel on oma
stiil. Samuti peab ta suureks inspiratsiooniallikaks oma perekonda.
Tulevikus tahaks Sandra rohkem reisida, ta unistab kogu aeg
sellest, et saaks maailmas rännata.
Tööalaselt näeks ta end väga meel-

FOTO: TIMO ARBEITER

sasti mõne ajakirja peatoimetajana. Sandra elab moto järgi:
«Ära alahinda seda, millest
sul endal aimugi ei ole.».

KOMMENTAAR
SIIRI LIIVA

endine peatoimetaja
Juba 2011. aasta alguses
tuli Sandra toimetusse
väga avatud ja initsiatiivi
võtva suhtumisega. Väga
ruttu oli ta valmis võtma
endale rohkem vastutust
ja nii saigi ta endale vanemtoimetaja rolli. Selle kaudu
õppis ta paremini tundma
meeskonna liikmeid ning
tänu sellele on tal tänaseks
ka meeskonnas väga suur
autoriteet ja mõjuvõim. Toimetuse liikmed tõid tema
poolt hääletades välja, et
neile meeldib see, kuidas
Sandra neisse suhtub.
Endise peatoimetajana
soovin Sandrale ennekõike
kindlameelsust – nii oma
seisukohtade esitamisel,
Tankla
toimetuse
visiooni kujundamisel ning
meeskonna innustamisel.
See kõik on temas olemas,
selles ei kahtle enam keegi!
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Koolivõrk

SUVEKS TÖÖLE: kuhu, kellena ja kuidas?
Suvi on põnev aeg, kus lisaks rannamõnude
nautimisele ja puhkamisele, näevad noored väljundit lisaraha teenimiseks. Paraku
jäävad hakkajad tööotsijad tihtipeale suvel
tööta, kuna sobivat pakkumist ei leita või ei
osata õigetest kohtadest otsida. Siinkohal
otsustaski Tankla appi tulla ja välja selgitada,
kuhu, mis kanaleid mööda ning kellena oleks
kõige mõistlikum suveks tööle kandideerida.
Tõlliste noortekeskuse noored 2005. a kõnniteed korrastamas. FOTO: HEINO KÄOS

reporter

annemaria@tankla.net

Teadagi otsitakse suvel lisatööjõudu eelkõige teenindussfääris – vaja
läheb ettekandjaid, müüjaid, köögiabilisi, administraatoreid. Selliste töökohtade taotlemiseks tuleks
Valgamaa noortel uurida pakkumisi enda tuttavatelt, samuti võiks
julgelt läbi astuda kohalikest marjakasvandustest, kauplustest ning
toitlustus- ja majutusettevõtetest,
sest küsija suu pihta ei lööda! Parimate pakkumiste saamiseks tuleks
varakult erinevaid otsinguportaale

kasutada. Lisaks on noortel võimalus oma otsingusoov üles riputada
tööpakkumiste lehe kirka.ee poolt
loodud facebooki saitidele «Otsin
tööd!» ja «Suveks tööle!».

Rohkelt võimalusi pakkuv
piiritagune
Eesti jääb tööpakkumiste poolest
väikeseks ja seetõttu suundutakse
sageli üle piiri. Kes ei ole huvitatud
maasikate korjamisest Soomes või
majade värvimisest Norras, võib
huvi korral leida tööd üle terve maailma. Eriti populaarseks on kujunenud töö au pair’i ehk koduabiliselapsehoidjana. Viimase kohta saab
rohkem infot aupair.aupair.ee.
Seiklushimulistematele noorte-

AVATUD USTE PÄEVAD KUULUTAVAD KEVADET
Koos kevade tulekuga asuvad paljud noored koole lõpetama, seega
on just praegu õige hetk mõelda tulevikuplaanidele. Karjääriplaneerimist toetava portaali vahendusel toob reporter Keidi Tamm teieni
kutse- ja kõrgkoolide avatud uste päevade toimumisajad.

ÕPPEASUTUS

AVATUD USTE PÄEV

asumist olema kindel selle ohutuses!

le, kes sooviksid saada tööd näiteks
klienditeenindajana Disney lõbustusparkides, erinevate suvelaagrite juhendajana, korjata
mandariine mõnes suures
Austraalia farmis või ekstreemsemat sorti veespordi
instruktorina, peaksid pakkumiste kohta uurima statravel.
com.au/work-overseas.htm
või adventurejobs.co.uk. Kõikide tööpakkumiste puhul on
väga oluline hea (inglise) keele oskus ning julgus ja oskus
võõras keskkonnas hakkama
saada. Samuti tuleks südamele panna, et välismaal töötamisse peaks suhtuma suure
tõsidusega ning enne teele

Tööpakkumisi Eestis võid
leida: cvkeskus.ee, toopakkumised.ee, cv.ee. Välismaal töötamise kohta võid
rohkem infot leida Euroopa
noorteportaalist!
Samuti ära unusta suve
puhul ära õpilasmalevaid,
kus lisaks tööle ja kogemustele saad suurepäraseid
elamusi ja palju uusi tuttavaid! Infot registreerimise,
rühmade ja kõige muu kohta
leiad www.malev.ee.

KUST LEIDA INFOT?

ANNE-MARIA
KRÜÜNVALD

ÕPPEASUTUS

AVATUD USTE PÄEV

Puka keskkool. FOTO: ERAKOGU

Kuuldused Puka

hariduselust

Juba aastaid on räägitud Tsirguliina
ja Puka keskkooli tulevikust ja nende
gümnaasiumiastmete sulgemisest.
Uurisime valdade otsuseid ning koolijuhtide ja õpilaste seisukohti selle
teemaga seoses.
KATRE KIKKAS
reporter

Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool

4. aprill

Kuressaare ametikool

16. märts ja 13. aprill

Kõrgem sõjakool

21. märts, 20. aprill ja 18. mai

Pärnu saksa tehnoloogiakool

16. märts

Rakvere ametikool

26. aprill

Tallinna pedagoogiline seminar

22. märts

katre@tankla.net

Eesti esimene erakosmeetikakool

25. aprill

Tallinna teeninduskool

22. märts

Eesti hotelli- ja turismikõrgkool

12. märts

Tallinna tehnikaülikool

20. märts

Eesti kosmeetikute ja juuksurite erakool

2. mai

Tallinna transpordikool

25.-27. aprill

Eesti lennuakadeemia

21. märts

Tallinna tööstushariduskeskus

25.-26. aprill

Eesti maaülikool

21. märts

Tallinna ülikool

16. märts

Eesti mereakadeemia

23. märts

Tartu kutsehariduskeskus

14.-15. märts

Estonian business school

2. mai ja 12. juuli

Tartu kõrgem kunstikool

21. märts ja 6. juuni

Euroakadeemia

14. märts ja 23. mai

Tartu tervishoiu kõrgkool

21. märts ja 4. aprill

G. Otsa nimeline muusikakool

22. märts

Tartu ülikool

21. märts

H. Elleri nimeline muusikakool

31. märts

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia 22. märts

Hiiumaa ametikool

13. märts

Valgamaa kutseõppekeskus

15. märts

IT kolledž

20. märts

Viljandi ühendatud kutsekeskkool

26. aprill

Koolide omanikud on vastavalt
Tõlliste ja Puka vallad, seetõttu on
ainult neil õigus otsustada koolide
gümnaasiumiastmete
sulgemise
või alles jätmise üle. Uuel õppeaastal võetakse uus 10. klass vastu mõlemasse kooli, kuid mis edasi saab,
ei osanud Tsirguliina keskkooli direktor Heikki Järlik veel öelda. Puka
keskkooli direktor Tõnis Mark alustas sõnadega: «Kuuldused me surmast on tugevalt liialdatud,» ning
lisas, et haridusreform pole põhjalikult ja korralikult läbi mõeldud.
Puka keskkooli juht annab oma
koolile rohkem lootust, kui Järlik.

KATRE KIKKAS
reporter

katre@tankla.net

Miks on plaanis Valga koolivõrku
muuta?
Põhjuseid on palju, loetlen olulisemad:
1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
eristab selgelt põhihariduse ja
gümnaasiumihariduse eesmärgid.
2. Õpilaste arv on viimase 10 aasta
jooksul vähenenud 1/3 võrra ja
ilmselt jätkub aeglane langus ka
edaspidi.
3. Valga gümnaasium on teenimatult
kaotanud õpilasi teistele koolidele,
kus pakutakse noortele väliselt atraktiivset õppekeskkonda.

Millised on konkreetsed
muutused?
Selle aasta 1. septembrist on Valga
gümnaasiumis ainult gümnaasiumiastme klassid ja eestikeelne põhiharidus
koondub ühte kooli – Valga põhikooli.

Mis Valgas muutub?
Valga gümnaasium saab areneda
kaasaegseks, valikuid pakkuvaks ja
kvaliteetset gümnaasiumiharidus pakkuvaks kooliks, mis suudab olla konkurentsivõimeline Valgamaal ja kaugemalgi. Valga põhikool muutub veelgi
tugevamaks, mitmekülgsemaks ja põhihariduse tase paraneb ja ühtlustub.

Millal need muutused toimuma
hakkavad?
Ükski kool ei saa iial valmis. Sel-

le aasta 1. septembrist alustatakse
uue koolivõrguna juriidilises mõttes. Valga gümnaasiumis pakutakse
sügisest kolme õppesuunda ja kahe
ettevalmistamine on käimas.

õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele millised muudatused ees
seisavad ja kuidas see neid mõjutab.

KOMMENTAAR

Kohtumisi linnarahva, õpetajate,
kooliperede, hoolekogude ja paljude
teistega on olnud kümneid. Ma ise
olen sellel teemal arutlenud erinevatel kokkusaamistel vähemalt 20
korda. Kohtututud on Haridus- ja
teadusministeeriumi
esindusega,
Riigikogu saadikutega ja Valga linna
noortevolikoguga. Ma ei tea Valga
linna senises ajaloos nii pikka ja
põhjalikku ning sedavõrd ulatusliku
kaastatusega protsessi.

Millised on probleemid
muudatuste juures?
Muredena tuuakse välja selgusetus muudatuste ees ja koolihoonete
olukord. Koolide juhid selgitavad

Tõnis Mark. FOTO: TIMO ARBEITER

Kool kodu lähedal

Kellega on läbirääkimisi peetud?

RAIMOND LUTS

Valga gümnaasiumi direktor
Kogu Eesti läheb seda teed,
seega ka Valga. Meil on kurvastamise aeg juba möödas
ja mõttega on harjutud. Koolivõrgu korrastamise juures
on hea see, et omavanused
on koolis koos, aga noorematel kaovad ära suured
eeskujud. Pikaajaline Eesti
traditsioon - kool kui tervik
– on hääbumas. Püüame olla
innovaatilised ning säilitada
tasakaalu õppeainete vahel.
Oluline positsioon on ka huviharidusel.
FOTO: ARVO MEEKS

Õpilasi juurde ei tule
Olukord on suhteliselt nukker,
sest praegune Tsirguliina Keskkooli 9. klass on direktorile teada
andnud, et üle 13 õpilase ei plaani
nende klassist oma õpinguid samas
koolis jätaka.

Heikki Järlik. FOTO: TIMO ARBEITER

Mis hakkab toimuma Valga koolivõrguga?
Seoses üleriiklikult aktuaalse gümnaasiumireformi temaatikaga otsustas Tankla toimetus intervjueerida Valga linnapead Kalev Härki,
et saada teada, mis hakkab muutuma Valga koolivõrgu juures.

malusi oma laste kaugemale kooli
saatmiseks. Asudes õppima kodust
kaugemale tuleb mõnel puhul perel
välja käia suhteliselt suuri summasid, sest maksma peab elukoha,
kommunaalteenuste, transpordi ja
muu sellise eest.

Puka kooli õpilastel raske saada
transpordiprobleemi tõttu. Ühistranspordiga on võimatu käia.
«Mitte ükski õpilane ei käi koolis
liinibussiga ning see näitab ühistranspordi probleeme. Koolibussid
käivad,» tõdes Mark. Mark peab
Puka Keskkooli lisandväärtuseks
just kodu lähedust ning kooli- ja
klassiväliste tegevuste paljusust.
Järliku hinnangul ei ole gümnaasiumiosa sulgemine ei hea ega halb.
«See on paljudele noortele odavam
võimalus keskharidus saada,» nentis Järlik. Ta lisas, et Tsirguliinas
keskhariduse saamine on oluline
eriti nende noorte jaoks, kes selle
kooli läheduses elavad ning kelle
vanematel pole majanduslikke või-

Praeguste prognooside kohaselt ei ole tulevikku vaadates mitte
ühtegi esimesse klassi tulemas üle
kümne õpilase. Vaadates sündinute
andmeid Tõlliste vallas ning selle
ümbruskonnas peab Järlik tõdema,
et 7aastaseid polegi kusagilt juurde võtta. Puka kooli direktor Tõnis
Mark ei soovinud sellel teemal eriti
spekuleerida ning suundus sujuvalt
järgmiste teemade peale.

Lapsed on oma kooliga harjunud
Tsirguliina keskkooli 10. klassi
õpilane Anabell Tamm kommenteeris oma otsust jääda õppima
kodukooli: «Kindlasti oli üheks
põhjuseks see, et kool asub kodu
lähedal. Tegin oma otsuse ise, kuid
ka vanemad aitasid,» Samuti lisas
ta, et Tsirguliinas saab hea keskhariduse, millega on võimalik minna
edasi õppima ülikooli.
Õpilane Siim Sirel otsustas samuti pärast põhikooli jätkata õpinguid kodu lähedal, sest seal on
kõik tuttavad, keskkonda vahetada
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Koolivõrk

Tuuli Mekk: Ole avatud selleks, mis pakutakse!
Minu esimene kokkupuude maakonna uue noorte- ja karjääriinfospetsialisti Tuuli Mekiga oli 2 nädalat pärast tema tööle asumist,
kui osalesime ajakirjanduskoolitusel «Mul on sõna!». Tuuli ei saanud
lihtsalt märkamatuks jääda – elava loomuse ja noorusliku meelelaadiga pisike punapäine naine jääb kõigile meelde esmakohtumisest.
SIIRI LIIVA
reporter

siiri@tankla.net

Tsirguliina keskkool. FOTO: TIMO ARBEITER

ja Tsirguliina

on liialdatud
KOMMENTAAR

KOMMENTAAR

HEIKKI KADAJA

MARGUS LEPIK

Puka vallavolikogu on otsustanud, et jätkatakse tänase
haridusasutuste
võrguga.
Loomulikult on volikogu ja
vallavalitsus teadlik haridusministeeriumi kavatsustest, kuid hetkel ei ole otsuseid tehtud ja seega pole
põhjust seisukohti ümber
vaadata. Jälgime ka koolis
toimuvat ja õpilaste arvu.
Isiklikult arvan, et pikaajalises
perspektiivis
on keskkoolide sulgemine
kahjulik nii õpilastele, lapsevanematele ja ka riigile.
Haridusküsimustes ei peaks
peamiseks
otsustamise
kriteeriumiks olema raha.
Maal elavatel ei peaks koolitee olema oluliselt raskem,
kui linnades õppivatel lastel.

Valgamaa on selgelt kolme eristuva keskusega
maakond: Tõrva, Otepää,
Valga. Maakonna arengut
planeerides soovime, et
head keskharidust oleks võimalik saada kõigist kolmest
tõmbekeskusest. Valgamaa
Arengustrateegias 2018 on
kirjas, et Valgamaal peab
säilima vähemalt kolm keskharidust andvat õppeasutust. Kindlasti ei välista see
Puka ja Tsirguliina koolide
jätkamist
keskkoolidena,
aga mõlemad vallad peavad
põhjalikult analüüsima, kas
täna väheneva õpilaste arvu
tingimustes on nad selleks
suutelised. Koolid peavad
pakkuma sellist eriala või
õppesuunda, mis tooks
neile õpilasi väljastpoolt
maakonda. See otsus tuleb
põhimõtteliselt langetada
käesoleva aasta jooksul.

Puka vallavanem

KOMMENTAAR
MADIS GROSS

Tõlliste vallavanem
Igatahes Tsirguliina keskkooli kümnendasse klassi
saavad 2012. aasta 1.septembril lapsed õppima asuda ja keskkooli Tsirguliinas
lõpetada. Mis edasi saab,
ei tea, sest see sõltub riigi
otsustest, põhiliselt just
rahastamise osas. Omavalitsuse jaoks on kool ikka
kõige tähtsam asutus ja
gümnaasiumiosa suletakse
siis, kui enam tõesti mingeid
võimalusi selle pidamiseks
ei ole.

oleks olnud liiga raske ning Tsirguliinas pakutav haridus ei erine
linnakoolide omast. Samuti ei pea
Siim Valgamaa koolivõrgu korrastamist positiivseks, kuid nendib,
et eks siin enam muud teha pole,
kui õpilaste arv pidevalt langustendentsi näitab.

Parem algkapital tulevikuks
Puka keskkooli 10. klassi neiu
Eneliin Jürise arvab, et väikeses koolis on isegi parem ennast ette valmistada suurde ülikooli minekuks,
sest klassid on väiksed ning saab
keskenduda sellele, mis ülikooli sisseastumiseks vajalik. Samuti toob
ta välja selle, et majanduslikult poleks paljudel Puka noortel lihtsalt
võimalik mujale keskkooli minna.

Valga maavanem

Nii minu kui meie toimetuse fotograafi Ülla Tamme jaoks oli see esimene kord minna uudistama teavitamis- ja nõustamiskeskuse esimesi
ametlikke ruume. Tuuli kabinetti sisse astudes tervitas meid rõõmsailmeline põnevate nägudeornamentidega noortepärane graffiti sein, mille
autoriks on Gerda Vister. Tuuli jagab
kabinetti maakonna kutse- ja karjäärinõustaja Pille Paberitsiga.
Olles vaevalt «Tere!» öelnud, oli
Tuuli juba jõudnud meie käest küsida, kas soovime midagi juua. Järgmisel hetkel oli meil mõlemal Üllaga
aurav teetass käes. Üllale ei jäänud
see kauaks, kuna õige pea hakkasid
meie vestlust Tuuliga saatma tema
kaameraklõpsud.
Minu esimene küsimus tuli Tuulile ootamatult. «Selliseid uusi väljakutseid mulle ei meeldi väga pikalt
planeerida. Mulle meeldibki nii ekspromt – kui keegi millegagi tuleb,
siis tahan sellega kaasa minna,»
alustas ta enda kirjeldamist.
«Loovus. Täiesti rutiinset tööd
mulle ei meeldi teha. Oma loovuse

REIN RANDVER

Läbi erinevate ametite tänasele
tööle
Oma keskkoolijärgsete valikute juures tõi Tuuli välja, et tema peamiseks
motivatsiooniks oli kodunt välja saada.
«Tahtsin väga saada tööle, et lõpetada. Tekkis soov minna käsitööd
õppima. Seal oli konkurss sel ajal
10 inimest ühele kohale. Siis ma ei
olnud endas nii kindel ja ei läinud,»
kirjeldas ta, mis sai määravaks tema
esmasel karjäärivalikult.
«Kuskile ma ikka proovisin. Aga
see kõige esmane valik jäi tol korral
kauplustöölise peale. Siis said mingi
ameti, sissetuleku,» tõdes Tuuli tollase olukorra lõpplahendust välja
tuues. Müüja amet on ka see, kus ta
oma senise elu jooksul kõige rohkem
töötanud on. Lisaks muudele ameti-

Leia tee õigesse autokooli!
Kursus & Ko OÜ
(Valga)

Hind
Õppesõidu auto

FOTO: ÜLLA TAMM

tele on ta olnud ka hotelli administraator ja müügisekretär.

Täna vahelüli noorte ja
infojagajate vahel
«No hetkel proovin siis aru saada
karjääriinfo ja noorteinfo teemadest.
Ma peaksin olema vahelüli noorte ja
infojagajate vahel,» kirjeldas Tuuli
oma uut rolli.
«Hetkel ma tahan teada, mida
noored vajavad! Üks on see, mida
meie arvame, et nad vajavad. Siinjuures on oluline ka vanemate kaasamine. Noortele väga raske infot
pakkuda, kui vanemate teadlikkus
on madal,» tõi Tuuli välja esimesed
tähelepanekud oma uue töövaldkonna osas.
«Kui palju tegelikult jäetakse
kooli pooleli, põhikooli pooleli.

Minu meelest on ikkagi kodul nii
suur roll seal. Vanemad peaksid
olema mõistlikud – et me ei suruks
neid nii öelda enda kaelast ära.
Väga hea oleks, kui vanemad kuulaks – see parandaks ju tegelikult
lapsel kodust olukorda. Et tal lastaks tegeleda oma huvialadega,»
rõhutas karjääri- ja noorteinfospetsialist veelkord lapsevanemate rolli.

«Ole hästi avatud!»
Minu küsimuse peale, mida ta
sooviks Valgamaa noortele, tõigi
Tuuli välja just avatud meele: «Ole
avatud selleks, mis Sulle pakutakse.
Paku ise. Loovus ja avatus – see annab nii palju juurde!»
Otsi Tuuli ja Pille Facebookist üles
nende märksõnade järgi: Valgamaa
Teavitamis- ja Nõustamiskeskus.

Tankla reporter Keidi Tamm koostas kokkuvõtva tabeli Valgamaa
autokoolidest, mis peaksid andma ülevaate hindade, õppesõidu
autode, kursuse kestvuse ja kategooriate kohta.

Valgamaa kutseõppekeskuse
autokool

Makd OÜ

(Helme ja Valga)

(Valga)

Helmo autokool
(Otepää)

Põlva autokool
(Otepää)

435€.

416€

350€

370€

400€

Volkswagen Golf IV

Volkswagen Golf V

Volkswagen Golf
Toyota Corolla

Seat Leon 1,8 TSI

Golf ja Seat

1,2 kuud

2 kuud

2 kuud

2 kuud

Kursuse kestvus 1,5 kuud
(alates)
Õpilaste arv ühel
kursusel

KOMMENTAAR

rakendamist pean ma töö puhul väga
oluliseks. Suhelda meeldib,» jätkas
maakonna uus noorte- ja karjääriinfospetsialist. Samas tõi ta välja, et
aeg-ajalt on vaja ise ka mingite asjade kallal järjekindlalt pusida, et uusi
asju selgeks õppida või kinnistada.
Ennast peab Tuuli väga õpihimuliseks inimeseks. Sellest annab tunnistust ka asjaolu, et ta paar aastat
tagasi läks ta kaugõppesse ärikorraldust õppima, mille ta ka eelmisel
kevadel lõpetas.

-

Kuni 25 õpilast (Hel- Kuni 25 õpilast
mes kuni 15 ja Valgas
kuni 20)

Keskmiselt 10 õpilast

10 õpilast

B-kategooria.

B-kategooria

B-kategooria

A1-kategooria,
A-kategooria,
B-kategooria

Kategooriad Suvel saab teha ka A-

B-kategooria

kategooriat

Valgamaalt pärit
Riigikogu liige

Leian, et nii Tsirguliina kui ka
Puka keskkooli arendamise
ja püsima jäämise nimel on
aastate jooksul tehtud mitmeid samme ning nendes
koolides on õppimistingimused väga normaalsed.
Koolivõrgu
korrastamisel
ei tuleks lähtuda ainult
numbritest ja üleriiklikust
olukorrast.
Praeguseid
nõudeid järgides on mul tekkinud küsimus, kas koolide
sulgemise kavandajad on
kordagi kokku arvutanud
kulusid, samuti muret ja
hoolt, mis lisandub, kui laps
peab kümnete kilomeetrite
kaugusele kooli minema?
Esiplaanile peavad jääma
laste huvid, sest tegelikult
on ju kõige olulisem see, et
ka maapiirkondade õpilased
saaksid võimalikult hea hariduse ja nende koolitee oleks
turvaline.

Eneliini klassiõde Kersti Undrits jätkab õpinguid Puka keskkoolis, sest
talle meeldib oma kool. Neiu leiab,
et väikeses koolis on parem, sest
õpetajatel on rohkem aega õpilastega individuaalselt tegeleda.

FOTO: ERAKOGU

«Mina läbisin Makd OÜ autokooli. Teooriatunnid olid selles mõttes head, et kui millestki aru ei saanud, siis sai alati abi küsida
ja mulle seletati korralikult ning põhjalikult
probleem lahti. Positiivne oli ka see, et saime ise paika panna millal tunnid toimuma
hakkavad, mitte ei olnud ette määratud. Midagi negatiivset ei oska välja tuua, ainult jäi
esmaabikoolituse kohustuslikkus arusaamatuks. Oli neid, kes selle läbisid, kuid ka neid
kes mitte, aga ühtemoodi said load kätte
kõik. 5 palli süsteemis hindaksin 4-ga.»
Karoliine Hommik,
18-aastane
Valga gümnaasiumi õpilane

FOTO: ERAKOGU

Süsteem oli autokoolil täpne. Rohkem
sai sõidetud ikka seal linnas, kus ARK-i eksamit tegema pidi. Negatiivseks oli see, et
kõiki sõidutunde ei sõidetud täis. Pealegi,
esimest korda rooli istudes oleks võinud
ikka platsil rohkem harjutada, mitte kohe
linnas sõita. See oli omamoodi natuke hirmuäratav, aga samas huvitav pea-ees-vette
kogemus. Kokkuvõttes ikkagi ütlen seda, et
Helmo autokoolist veel paremat ei oskagi
tahta. Hinnangu Helmo autokoolile 5 palli
süsteemis annaksin kindlasti 5.»
Liis Matsalu,
21-aastane
Tartu ülikooli tudeng

FOTO: ERAKOGU

«Mina tegin endale Kursus & Ko OÜ-s Akategooria load. Kõik tundus üsna normaalne. Teooria oli suhteliselt igav, aga sõidu
osas oli hea õpetaja (Martin Roos). Kogu
kursuse kohta ütleks, et alati saab paremini,
aga skaalal 1-5 annaksin 4.»
Tiit Hütt,
23-aastane
ajateenija

www.tankla.net
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Fookus: SPORT

Tuulit,
Liinat
ja
mõlemad on tähtsad
Maarja, Grete ja Ott: haridus ning sport,

edutab edasiviiv

Valgamaal on palju noori,
kes väärivad tänu erakordsetele saavutustele
esiletõstmist. Kevadkuu
lehte otsustasime kirjutada kolmest tublist
sportlasest: maadlejast
Ott Saarest, laskesuusatajast Maarja Maranikust
ja noorest maailmameistrist Grete Gaimist.

ÜLLA TAMM
reporter

ylla@tankla.net

Liina teeb trenni kuus päeva nädalas - üks treening
võib kesta kuni kaks ja pool tundi. Lisaks sellele käib
Liina veel jooksmas Sooru metsas ja järve ääres.
Samuti teeb Tuuli iga päev trenni. «Tegelikult tervis
ei luba väga tugevat treeningut teha, aga sellest on raske
kinni pidada,» sõnab Tuuli oma spordihuvi kohta.
Ivo jaoks on tavaline see, et mõnes laagris tuleb nädalaid ja vahel kuid järjest trenne teha, mille
käigus sõidab ta läbi kümneid kilomeetreid. Ta on
suureks eeskujuks oma noorematele õdedele.

Maratonid - pere uued traditsioonid
Inga Suure (Liina, Tuuli ja Ivo ema) sõnul sai
käidud kunagi ikka iga suvi perega koos mere ääres telkimas, aga nüüd on selline asi lausa luksus.
Praegu on maratonid need, kuhu minnakse koos
perega ja elatakse omadele kaasa.
Ivo võistlustel on isa lausa asendamatu, ta on
nii autojuhi kui ka mehaaniku rollis. Teised pereliikmed on aga suured ergutajad ning tähtsad abilised joogipunktides.

Selleks, et spordis kuhugi
jõuda, peab olema kõvasti
tahet ja seda on perekond
Suure lastel kõvasti. Nii
tuttavad kui ka õpetajad iseloomustavad Ivot,
Tuulit ja Liinat kui hästi
enesekindlaid ja aktiivseid
noori. Spordi nimel on nad
loobunud paljudest pidudest ja tõstnud esikohale
tervisliku eluviisi.

Ühised huvid
«Kui läksin õega esimest korda sportima, siis
jõudsin ainult 300 meetrit joosta, muutusin kurvaks.
Tuuli ütles, et olen liiga väike. Aga nüüd on hea koos
jooksmas käia,» meenutab noorim pereliige.
Rattatrenne saavad Ivo ja Tuuli ka koos teha.
«Kui Ivo teeb taastavat treeningut, siis ma saan
teha oma täiskoormusega trenni,» võrdleb Tuuli
taseme vahet vennaga.
Lemmiktegevus, mida saavad Liina, Tuuli ja
Ivo koos teha, on jooksmine. Seda juhtub aga harva, sest sageli on keegi kodust ära, võistluste või
muude tegevuste pärast.

«I know I can, be what I wanna be, if I work hard at it, I’ll be where I want to be.» FOTO: ANDREAS NIGOL

BIRGIT MARANIK
reporter

birgit@tankla.net

Toitumisplaan, mida suudab ainult Ivo täita

4 aastat trenni, 4 korda nädalas ja
4 kolmandat kohta!
Tõrva poiss Ott Saar valiti tänu
kreeka-rooma maadlusele ja vabamaadlusele Valgamaa edukaks
sportlaseks. Poiss on aladega tegelenud juba neli aastat ning treenib neli
korda nädalas. Ta saavutas 2010.
aastal esimese koha õpilaste vanusegrupis. Lisaks on tal 4 kolmandat
kohta Eesti meistrivõistlustelt. Vabal
ajal mängib trumme ja laulab noortekooris.

Otil on neli kolmandat kohta Eesti
meistrivõistlustelt. FOTO: ERAKOGU

Ott käib kaheksandas klassis ja
peab nii sporti kui haridust tähtsaks
ning paneb rõhku mõlemale. Poissi
motiveerib tahe saada maailmameistriks. Oti eeskujudeks on Georg
Lurich, August Englas, Kristjan Palusalu ning tema isa. Viie aasta pärast
loodab Ott olla Eesti täiskasvanute
meister kreeka-rooma maadluses.

Maarja Maranik treenib talvel 9
korda nädalas
Otepää Audentese spordikooli
kümnenda klassi õpilast Maarja Maranikku tunnustati heade tulemuste
eest laskesuusatamises ja orienteerumises. Neiu on tegelenud laskesuusatamisega juba viis aastat. Oma
seni tähtsamaks tulemuseks peab ta
noorte olümpial sprindis saadud 25.
kohta.

Maarjat motiveerib hea tulemuse sooritamine ja finišijoone ületamine.

FOTO: ANDREAS NIGOL

Maarja treenib talvel ehk hooajal
9 korda nädalas, sügisel ja suvel aga
rohkem. Vabal ajal meeldib aega
veeta armsate inimestega, kokkamisega ja kinos käimisega. Õppimise
ja treenimise vahel üritab ta kompromissi leida – mõlema tegutsemise jaoks peab võrdselt aega jääma.
Neiut motiveerib hea tulemuse
sooritamine ja finišijoone ületamine. Tema eeskujudeks on kindlasti
Kristina Šmigun-Vähi ja sakslanna
Magdalena Neuner. Viie aasta pärast
näeb ta end maailmaparemikega
häid kohti välja sõitmas.

na be, if I work hard at it, I’ll be where
I want to be.» Teda iseloomustatakse kui siirat ja julget tüdrukut, kes
on ilus nii sisemiselt kui välimiselt.
Tänu suurele tahtejõule ja sihikindlusele suudab ta alati pärast mõõnaperioodi jalule tõusta ja naeratus
näol edasi minna.

«Mingi aja möödudes olid rattal
lenksuotsad katki,
sest olin nii palju
küllili kukkunud
ja isa pani lenksu
otsadesse šampuse pudeli korgid»
räägib Ivo oma
esimestest sõitudest
rattaga.

Häbematult hullumeelne Tuuli
Tuuli ise kirjeldab end kui üht äärmiselt lõbusat ja nalja armastavat inimest. Vahel on Tuulil
noorema õega suheldes tunne, et ta ise on väike
põngerjas. Liinal on tulnud Tuulit paika panna küsides: «Tuuli, mis asja sa teed?»
Kui väikesed lapsed panevad nukukärru mõne
armsa nuku ja jalutavad sellega ringi, siis selle asemel
pani Tuuli hoopis naabri kassi vankrisse ja sõidutas
FOTO: TIMO ARBEITER

teda mööda küla ringi.
Spordi kõrval leiab
Tuuli aega ka kunstile.
Talle meeldib maalida
ja joonistada abstraktset kunsti ning kirjutada luuletusi.

Pesamunal pole aega
magamisekski
Liina on hästi aktiivne noor, tegeleb
erinevate tegevustega.
Suurema osa ajast hõivavad sport ja näitlemine. Lisaks, täidab Liina
koolilehe peatoimetaja
rolli. Kuid nimekiri võib
jätkuda: agar tüdruk
osaleb õpilasesinduse
töös, tantsib rahva- ja
tänavatantsu, on noorte sotsiaaldemokraatide liige ning kui vaba
aega vähekenegi üle
jääb, kirjutab luuletusi.
See on harv juhus,
kui Liina saab nädalavahetusel üldse kodus olla,
alati on mingid võistlused või koolitused. Vaatamata aktiivsusele on
Liina viieline õpilane.
«Vanana on mul la-

Lumi kutsus arhitektid Käärikule

Grete tõuseb alati pärast
mõõnaperioodi jalule!
Veebruari lõpus noorte laskesuusatamise maailmameistriks kroonitud Grete Gaim on särasilme neiu.
Ta on tegelenud laskesuusatamisega
juba kaksteist aastat. Grete treenib
alates sellest hooajast A-koondise
juures ja on sellega väga rahul. Ta
oskab oma aega planeerida ja talle
meeldib olla koos sõprade ja perega.
Üheks motivaatoriks peab ta oma
kehale tätoveeritud Nasi (Ameerika
räppar ja laulukirjutaja – toim) laulusõnu: «I know I can, be what I wan-

«Tervislikult on tegelikult lihtne toituda, kuid
see on liiga kallis,» võtab Ivo oma toitumisplaani
mõne sõnaga kokku. Välistatud on ebatervislikud
toidud ja kõrge suhkrusisaldusega joogid. Päeva
alustab Ivo eelistatult täisterapudruga, suhkrut sinna sisse ei pane, sest moos ja mesi on juba piisavad.
Üldjuhul valget saia ei söö, pigem täisteratooteid.
Ivo on teinud toitumisplaane ka oma õdedele.
Tuuli toob vabanduseks, et toitumine plaani järgi
on küllaltki kulukas, pealegi tuleb tudengina odavamalt läbi ajada. Liinale on Ivo lihtsalt nõu andnud - mida võiks süüa ja mida mitte. Sööma peaks
kõike, kuna tema organism on pidevas arengus,
kuid välistatud võiksid olla ebatervislikud toidud.

«Kui läksin õega esimest korda sportima, siis jõudsin ainult 300 meetr
Tuuli ütles, et olen liiga väike veel,» meenutab Liina. FOTO: TIMO ARBEIT

Vabariigi aastapäeval toimus Käärikul Lumememme MM.
Üritusel osalejatel tuli ehitada lumeskulptuure. Kokku
osales MM-il kaheksa võistkonda.
GERTU VÕSU
tegevtoimetaja

gertu@tankla.net

Grete Gaim on tegelenud laskesuusatamisega juba kaksteist aastat.

FOTO: ANDREAS NIGOL

Lumememmede meisterdamise jaoks
oli ilm suurepärane ja seetõttu kujunes MM kõikidele osalejatele üheks
väga vahvaks päevaks. Lapsi ja täisealisi oli kokku tulnud nii naaberval-

dadest kui ka Tallinnast.
Lumeskulptuure loovad arhitektid lasid fantaasial lennata ja seetõttu
ei kerkinud Käärikule mitte ühtegi
traditsioonilist lumememme. Võis
kohata roboteid, Kalevipoja tooli ja
multifilmist tuntud Käsna-Kallet.
Võistkondadel oli võimalus osa
võtta teatevõistlusest. Iga liige pidi
täitma erineva ülesande. Nii võetigi

mõõtu näiteks suuskadega slaalomi
sõitmises, lusikal palli kandmises ja
Jenka tantsimises. Teatevõistluse võitis tantsutrupp FeelingGood.
Žürii nägi kõvasti vaeva, et valida
välja parim skulptuur. Kõige rohkem
nägid oma ehitisega vaeva pealinnast
pärit võistkond nimega «Võistkond»
- seetõttu krooniti nemad võitjateks.
Nende ninamees oli taolisel üritusel
ka kunagi lapsena osalenud, ehk olid
ehituskogemused need, mis määravakas said. Pealinnast pärit võistkond
oli ühel meelel selles, et taolised ettevõtmised on vahvad, kuid viimasel
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Fookus: SPORT
Ivo:

“Otsest elu motot mul
ei olegi. Ajan enda asja
ja teen seda nii hästi kui
võimalik.”

v jõud

Tuuli:

“Üritan käituda nii, nagu
tahan, et minuga käitutakse.”

Liina:

“Ära kahetse midagi, mis
sind naerma pani, naudi
elu, võta kõik, mis võtta
annab.”

KOMMENTAAR
INGA KASEKAMP
Tsirguliina keskkooli
õppealajuhataja

Liina, Tuuli ja Ivo on enesekindlad ja teadlikud,
teavad mida tahavad saavutada. Nad on pealehakkajad ning julged proovima uusi asju.

«Ega siiamaani
pole väga kohale
jõudnud, et olen
Eesti meister,
medal on küll, aga
kohale ei jõua,»
seletab Liina oma
meistriks saamisest.

rit joosta, muutusin kurvaks.

TER

hedad krussis juuksed,
värviline peapael ja vanaaegsed dressid. Sörgin, kõrvaklapid peas
ja kuulan head hardcore muusikat,» kujutab
Liina enda vanaduspõlve ette.

Ainult head sõnad
Kõik, kelle käest küsida, on Tuuli, Ivo ja Liina suhtes hästi kiitvad.
«Siis, kui lund maas polnud ning käisime Soorus,
siis sõitis Ivo kogu aeg
rattaga mööda. Nad kõik Väiksena tahtis Ivo alati astuda sama pikkade sammudeon hästi sportlikud ja to- ga, nagu isa - astus tema jälgedesse. FOTO: ERAKOGU
redad,» kirjeldavad Tsirguliina keskkooli noored
perekonna Suure lapsi.
Sandra Pikk iseloomustab Liinat ainult Palju sõite on Belgias, mõned
kõige paremate sõnade- Hollandis ja Prantsusmaal. Aprillis on
ga. «Kui keegi sulle mi- velotuur Aafrikas. Fotol Ivo auhinnad. FOTO: ÜLLA TAMM
dagi toetavat ei ütle, siis
Liina paneb teisi inimesi end hästi tundma.»
Valgamaal elavad
väga tublid ja aktiivsed noored. Praegu
on see koht, kus peab
uhkust tundma teiste
inimeste edu üle.

ajal korraldatakse neid vähe.
Lumememme MM-il osalejad kiitsid Kääriku ilusat loodust, suusaradasid, sportimisvõimalusi ning need, kes olid
sattunud Käärikule esimest korda, olid veendunud, et külastavad Käärikut kunagi veel. Leiti,
et Kääriku on paik, mida tasuks
igal puhkuse- ja spordihuvilisel
külastada nii talvel kui ka suvel.
Ehitajatele pakkusid silmailu ja tantsurõõmu Otepää
tantsugrupi
FeelingGood
tantsijad. Ürituse läbiviijatel
on plaanis ka järgmisel aastal
MM-i korraldada.

«Koju jõudes siis
mõtlesin, et täna
ma ei lähe, las
Ivo toob ära. Aga
siis vaatasin, et
kell on juba viis,
aga Ivo pole ikka
järele läinud.
Vahepeal olin nii
kange, et ei läinud järele, aga tavaliselt ikka tõin
ära,» meenutab
Tuuli Liinal lasteaias järel käimist.

rohkem house-stiilis tantsud. Huvi
töötubade vastu oli suur, kuid paltegevtoimetaja
judele ei sobinud toimumise aeg.
gertu@tankla.net
«Tegelikult ei ole oluline, kui palju inimesi arvuliselt on, oluline on
see, et igaüks saaks endale midagi,
Tantsuõpetaja keskendus
kas või ühe emotsiooni, motivatsioopeamiselt kahele stiilile: girlie
hip-hop’ile ja house’ile. Otepää kul- ni tulevikuks,» jutustas Kadi.
Tantsutubades osalenud Greta
tuurimajja tulnud tantsuhuvilistele
sobisid tantsuõpetaja Kadi sõnul Maria Kivi leidis, et tantsuõpetaja oli
väga sõbralik ja ilus. Samuti
• 24-aastane
meeldis osalejatele tantsuõpe• Töötab lasteaia- ja tantsuõtaja iseloom, sest Kadi oli väga
petajana ning meigikunstrõõmus ja temaga õppides sai
nikuna.
liigutused väga ruttu selgeks.
• Tantsimisega tegelenud
«Korraldus oli väga hea, oli
juba lasteaiast peale.
palju rahvast ka mujalt noor• Valdab erinevaid tanttekeskustest,» sõnas Greta
sustiile: Eesti rahvatants,
Maria. Samuti olid Greta Maria
võistlustants, erinevad
Kivile meelepärased õpetatatänavatantsu stiilid, salsa.
vad tantsustiilid.
• Praegu tantsib tantsutrupis
Töötubade korraldaja KadCerise ning on üks selle
ri Orava sõnul sai Kadi Eenloojatest.
maa valitud tantse õpetama
• Meeldib inimesi ilusamjust seetõttu, et tal on tugev
aks muuta ning aktiivselt
kogemustepagas ja neiu oskab
puhata. Samuti meeldivad
noortega tööd teha. Korraldaja
uued väljakutsed.
oli kindel, et tulevikus on selli-

GERTU VÕSU

Kadi Eenmaa: «Tantsides peab ka mõttega asja juures olema.»
FOTO: ERAKOGU

seid üritusi veel plaanis, sest osavõtt
oli väga aktiivne.

KOMMENTAAR
HELEN HIRVESOO

Tantsutöötoast osavõtja
“Mulle meeldisid mõlemad
tantsustiilid. Tantsuõpetaja
oli väga tore ja sõbralik. Mina
jäin töötubadega väga rahule ja kuna rahvast oli palju,
siis tegi see tantsimise veelgi
huvitavamaks.”

Valgamaa noored Tartu maratonil
1. Milliseid ettevalmistusi tegid Tartu maratoniks?
2. Kuidas sõit möödus? Kui võimalik, võrdle eelmise aastaga!
3. Mida soovid öelda neile, kelle arvates sport on ajaraiskamine?

ÜLLA TAMM
reporter

ylla@tankla.net

Ville Pähklamäe (17):

Gert Kautlenbach (21):

Silvia Luup (15):

1. Suure külmaga ei saanud suusatrenni eriti teha. Muidu tegelesin
kõikide teiste spordialadega ja käisin ka jõusaalis.
2. Tegemist oli minu esimese maratoniga. Esimene pool oli lihtne,
kuid siis hakkas lund tuiskama, mis
tegi maratoni läbimise üpris keeruliseks. Mõne lagedama koha peal oli
alles vaid 2-3 rada. Muidu oli igati
läbitav.
3. Iga normaalne ja sportlik inimene peaks kunagi Tartu maratoni
läbima. Võiks ütelda, et see on isegi
iga eestlase kohustus.

1. Kergelt tegin ikka trenni, aga spetsiaalselt maratoniks valmistusin
kuu varem. Kokku olin natuke alla
100km suuskadel enne maratoni.
Midagi väga spetsiifilist ei teinud,
sest ei läinud tulemuse peale sõitma
- tähtis oli raja läbimine.
2. Sõitsin koos Comeback/Oti
Pubi tiimiga. Kokku oli meid 11 ja
püsisime kuni lõpuni enam-vähem
koos. Eelmine aasta raskendas sõitu külm, sel korral tuisk ja sellega
kaasnenud tugev tuul, mis oli kohati
ka abiks – laskumistel kandis pisut
edasi. Füüsiliselt oli sõit palju kergem, kuid suusk ei pidanud üldse.
Sel aastal tulid kilomeetrid kuidagi
sujuvamalt.
3. Ega kõik polegi spordiinimesed ja ei saa kedagi seepärast hukka mõista. Mõni on kunstiinimene,
mõni IT guru, mõni teeb kõvasti
tööd. Elu ei tohiks aga maha ka magada. Sport ikka hoiab inimese terve
ja elujõulisena, stressi ei tunne ka
kunagi.

1. Ettevalmistusi ei teinud, lihtsalt
suusatanud olin. Samal hommikul
ja eelneval õhtul sõin süsivesikuterikkaid toite ja hematogeeni.
2. Alguses ja lõpus oli raskem,
aga muidu oli mõnus sõita. Eelmine
aasta sõitsin liiga rahulikult ja nautisin liiga palju loodust, sellel aastal
sõitsin pisut kiirema tempoga.
3. Ei ole võimalik, et sport on
rohkem aja raiskamine kui arvutis
passimine või teleka vaatamine. Isegi õppimise vahepealt peaks kasvõi
jalutamas käima, et mõtteid selgemaks saada. Kõik see tuleb tulevikus
kasuks.

FOTO: ERAKOGU

Lähme juba, no lähme! FOTO: ERAKOGU

Mida seostad sõnaga «sport» ja millise spordialaga ise tegeled?
TUULI TAMM

Lumememme MM-i korraldaja

FOTO: ERAKOGU

Otepää kultuurikeskuses toimusid veebruari alguses
tantsutöötoad. Kuigi tegu oli esimese taolise üritusega, osutus see väga populaarseks. Tantsud õpetas
osalejatele selgeks Kadi Eenmaa.

Ville (paremal) ja tema isa - tegijad!

KOMMENTAAR

Suured sõbrad lumememm ja poku ning poisid.

OTEPÄÄ KULTUURIMAJAS LÕID TANTSUKINGAD TRALLI

KES ON KADI EENMAA?

a Ivot

ELU MOTO

Selline üritus võiks lausa
traditsiooniks saada, sest
veebruarikuuks on tavaliselt
juba väga palju lund. Järgmisel aastal ootame rohkem
osavõtjaid ja esinejaid ja suuremat auhinnalauda. Oleks
tahtnud näha rohkem lapsi
kelgutamas, uisutamas ja
suusatamas siin Käärikul.
Siinsed suusarajad on ju jõukohased kõigile.”

Kevin Kangur (14), Riidaja põhikool:
«Arvan, et sport on selline tegevus, mida peaksid kõik harrastama, et tagada hea tervis. Praegu
tegelen korvapalliga ja käin Valgas petanki (Prantsusmaalt pärit kuulimäng – toim) mängimas.»
FOTOD JA TEKST: ÜLLA TAMM

Artur Lõhmus (14), Palupera põhikool:
«Sport tähendab tervislikku eluviisi. Ise mängin
jalgpalli.»

Pärt Kuvvas (16), Puka keskkool: «Spordiga hoian ma oma keha vormis ja
see on parem vaba aja veetmine, kui lolluste tegemine. Harrastan sporti
väga palju. Tegelen korv- ja jalgpalliga, suustamisega ning kergejõustikuga.»
Simo Leppik (19), Valgamaa kutseõppekeskus:
«Sport tähendab enda liigutamist ja mingi mõnusa huvialaga tegelemist. Mängin juba 5. aastat korvpalli. Olen esindanud kõiki kooli
meeskondi.»
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Varia
Hummulis süüdati ilutulestik ja tuleskulptuurid
Jaanuarikuu algul leidis Hummuli mõisapargis aset esmakordselt talvetrall, millest aktiivselt osa ligi 120 inimest.

EGLE KÕVASK
reporter

egle@tankla.net

Rens aitas jäädvustada ka toimetuse fotosessiooni. FOTO: SANDRA PIKK

Belglane, kes kodust

kaugel - valgamaal
Alates sügisest algas minu praktika Valga Gomabis ja sõitsin Belgiast
Eestisse elama kuueks kuuks. Olenemata sellest, et tahaksin Valka pikemaks ajaks jääda, võtan endaga kaasa ilusa mälestustepagasi rõõmsatest eestlastest, kaunist maastikust ja hästi töötavast bussiliiklusest.

RENS VAN LAER

välispraktikant Belgiast
toimetus@tankla.net

Olen tavaline 20-aastane noor,
pealtnäha nagu iga teinegi. Ainult,
ma kuulen palju vähem. Kuulmisvaegusega inimesed sildistatakse
tihtipeale abituteks. Veetsin kaua
mõistmatuses: «Miks mina?» Kuid
need aastad jäävad seljataha ja
nüüd naudin igat päeva oma elus.
Hetkel elan Valga kutseõppekeskuse ühiselamus. Puutööd olen
õppinud 7 aastat, pärast kogemust
Eestis võin kas edasi õppida või
tööle minna. Hetkel täpseid tulevikuplaane öelda ei oska, eelistan
olla kõikidele ustele avatud.
Tänu spordilummusele püüan
enda jaoks avastada midagi uut,
et saaksin sporti harrastada ka siin
Eestis. Belgias mängisin 7 aastat
ragbit (UK stiilis jalgpall – toim) ja
eelmisel aastal võtsin esmakordselt osa maratonist. Lisaks spordile
olin Belgias skaudijuht.
Selle kuue kuu jooksul püüan
kohtuda uute inimestega, tundma
õppida nende käitumist, harjumusi
ja puutööd. Mõne kuu põhjal võin
öelda, et tunnen ennast kui kodus.
Omandan Gomabis palju uusi tead-

misi ja oma kolleegide kambaga
muudame iga tööl veedetud päeva
enneolematult lõbusaks. Inimesed
Eestis on märgatavalt õnnelikumad.
Kujutan ette, et Belgias viriseksid
kõik miinuskraadide ja külma üle.
Siin aga tuntakse talvest rõõmu, märkan seda ja olen ise ka õnnelikum.
Meil, belglastel, on teilt palju õppida.
Olen kohtunud juba päris unikaalsete inimestega – imestan, kuidas grupp noori suudavad lehe otsast lõpuni ise kokku panna. Võtsin
osa ühelt Tankla toimetuse päevast
ja tundsin, et nad töötavad mõnusas
atmosfääris. Ühest küljest on nad
väga hõivatud ja samal ajal ka väga
lahedad ja sõbralikud. Belgias ei kujutaks ma sellist asja isegi ette. Tundub, et Valgamaa noortele meeldib
lugeda ja olen kindel, et nad ootavad juba uut väljaannet väga.
Leian, et eesti keel on keeruline,
kuid annan endast parima, et seda
õppida. Kuulan ja proovin enda
jaoks kõike tõlkida – ja päris hästi tuleb välja! Hetkel oskan juba natuke
numbreid ja elementaarseid lauseid
öelda, kuid pikk tee on veel minna.
Sõidan Belgiasse ehk koju tagasi juunikuus, ent ühte ma tean
kindlalt – Valgamaa on hõivanud
väga erilise koha minu südames!

Talvetrallile kohaletulijaid oli
erinevatest vanuseklassidest ja
aja sisustamiseks leidus palju
võimalusi. Meisterdati tuleskulptuure, valmistati lindude söögimaju ja puure – see oli ka üks
populaarsemaid tegevusalasid.
Koos söödi pannkooke ja

piparkooke, vaadati kohalike line-tantsijate esitust ning hiljem
näidendit «Karuoti jõuluõhtu».
Noorematele osalejatele oli üles
seatud jutumemme jututuba, kus
lapsed said kuulata erinevaid
muinasjutte.
Päeva üheks üllatuslikumaks
ja osavõturohkemaks tegevuseks osutus suusabuss koos
Vahur Teppaniga. Soovijatele
anti võimalus suusad alla panna ning rajale minna. Üheskoos

mängiti lõbusaid mänge ja jagati
kavalaid suusatamisalaseid nippe. Õhtu lõpetati ühiselt koos
värvikireva ilutulestikuga ning
tuleskulptuuride süütamisega.
«Kogu sündmuse korraldamise idee koorus kultuuritöö
ümarlauas, milles arutelu käigus
pöörati tähelepanu ühiselt veedetavale aastavahetusele. Kuna
ürituse tagasiside oli positiivne
ja vabatahtlikest eraisikutest
toetajaskond küllaltki suur, siis
üritame sellest luua iga-aastast
traditsiooni,» kostis Hummuli
vallavalitsuse sekretär-registripidaja ning noorsootöötaja Kadi
Valtsov.

Kristjan Moorast:
«Looduses tundub elu
muretu ja lihtne!»

GERTU VÕSU
tegevtoimetaja

gertu@tankla.net

Kristjani lapsepõlv möödus
ajas, kus ei olnud arvutil, televiisoril ja telefonil nii suurt
tähtsust. Õnneks. Olenemata
sellest, et noorena ta loodusfotograafiast midagi ei teadnud,
meeldis talle loomade järel
luurata, lindude tegutsemist
jälgida ning looduses ringi
käia. Igal talvel on südameasjaks võtnud loomadele ja loodusele omapoolse panuse andmise - asetab välja linnumajad
ja viib metsloomadele sööta.
Tema sõnul peab loodus-

fotograaf olema äärmiselt pühendunud, samuti kannatlik.
Looduses tuleb liikuda nii,
nagu oleksid osa sellest. Looma või lindu pildistades ei tohi
teda häirida ning peab jääma
märkamatuks.
Suvised
varahommikud
kuskil jõe ääres või rabas ei
ole kirjeldatavad, neid peab
noormehe sõnul ise kogema.
Selliste hetkede juures on tema
arvates lihtne mõelda, et see
kõik võikski jääda kestma, elu
tundub siis nii muretu ja lihtne. Samas on noormees veendunud, et parimad hetked on
veel ees. Kristjani üheks eesmärgiks on pildile saada kõik
Eesti loomad.

«Minu maailmapilt on tohutult muutnud. Olen õppinud
jälgima inimesi ja inimsuhteid enda ümber. Eks ma olen
sellest ajast kui esimest päeva kooli läksin, päris palju
kasvanud, nii inimese, kui kunstnikuna ning kasvan ja
arenen iga päevaga edasi,» kirjeldab oma elus näitlejakarjääriga toimunud muutusi Ott Kartau.

reporter

liina@tankla.net

Tartus sündinud, kuid Valgamaal
üles kasvanud 24-aastane näitleja
Ott Kartau on laiemale üldsusele
eelkõige tuntud teleekraanilt. Ta on
mänginud nii seriaalis «Kodu keset
linna» Eduardit kui «Kättemaksukontoris» Otto Eliast. Ott kinnitab, et
teleekraanile jõudmine ei ole olnud
tema jaoks prioriteet, kuid tal on hea
meel, et talle sellist tööd pakuti.
Näitelaval kehastatud rolle on
tal ka omajagu. Ometi ei tahaks ta
aga neist ühtegi esile tõsta. «Mulle endale on kõik rollid teatrilaval
olnud kuidagi võrdse tähtsusega,
mistõttu on sellist asja nagu «parim roll» keeruline nimetada,»

tunnistab noormees. Töömahu järgi tahaks ta eelkõige ära mainida
Kristian Smedsi lavastatud «12 Karamazovit» «Seda tükki valmistasime ette neli aastat,» meenutab ta.
Valgamaale, kus Ott üles kasvas, ta kuigi palju enam ei jõua.
«Korra kuus ikka tahan sattuda.
Suvel natuke rohkem,» ütleb hetkel
Tallinnas elav noormees. Kuid just
siitsamast Valgamaalt algas tema
tee näitlejakarjääri suunas. Ott hakkas tegema Otepää gümnaasiumis
noorteteatrit, millest lõpuks arenes
välja Otepää ANKi «Karm Jänes»
teatristuudio. «Merilin Kirbits, kes
tol ajal ka meie pundis oli, läks Viljandisse teatrikooli ja mulle tundus
selline erialavalik põnev. Tundus
midagi sellist, mida tahaksin ise ka
teha või vähemalt proovida. Kahe
aasta pärast, kui ma kooli lõpeta-

Kristjani sõnul tuleb looduses vaikselt ringi liikuda, et loomad sind ei märkaks.
FOTO: KRISTJAN MOORAST

Kristjan Moorast on sündinud Jõhvis,
veidi aeg hiljem kolis ta elama imelisse
Lõuna-Eestisse. Ta on kogu oma elu elanud maal, looduse keskmes.

Näitleja Ott Kartau: näitekooli õppejõud
õpetasid mind maailma ja ennast selles vaatama!

LIINA METSKÜLA

Talvine tuleshow soojendas osalejate südameid.
FOTO: ERAKOGU

Loodusfotograaf annab igal talvel omapoolse panuse - paneb välja linnumajad
ja viib metsloomadele sööta. FOTO: KRISTJAN MOORAST

Keeni noortekeskuses jagub

tegevusi igale maitsele
Keeni noortekeskus on
ehitatud Keeni küla keskel
asuvast vanast katlamajast. Uue moodsa keskuse
ehitamist rahastas ESF
ja Leader. Selle aasta 30.
novembril saab noortekeskus 3aastaseks.
GRETE-LAURA LOO
reporter

gretelaura@tankla.net

Näitleja Ott Kartau. FOTO: VILLE HYVONEN

sin, läksingi kultuuriakadeemiasse
katsetele ja sain sisse,» meenutab
Ott oma elukutse valikut. Täpselt
sel aastal otsustas Von Krahli teater, et neil oleks vaja järelkasvu ja
võttis Oti kursuse enda tiiva alla.
«Nüüd töötangi Von Krahlis näitlejana,» võtab Ott oma loo kokku.

Kui küsida Otilt, mis on tema
elus see, mille üle on ta tõeliselt
uhke, vastab ta sedamoodi: «Mul
on töö, mida ma armastan ja et
minu ümber on inimesed keda
ma armastan ja kellega tahan
koos olla!»

Noorsootöötaja Dea Margus ütleb,
et peamiselt on keskus noorte vaba
aja veetmise kohaks, kus regulaarselt toimub joonistamis- ja käsitööring. Samuti saavad huvilised
juuksur Kristiine Davõdova käe all
õppida soengu tegemiseks vajalikke nippe ja Otepää noorsootöötaja
Kadri Orava juhendamisel hip-hop
treeningul osaleda.
Noormeeste lemmikuks on ESF
rahastatud projekti raames käima
läinud jalgpalliring. Eriti populaarsed on Keeni noortekeskuses

noortediskod, kus tavaliselt esinevad Valga DJ Schooli noored DJ-d.
«Eelmisel peol oligi tantsujalga
keerutamas ja muusikat kuulamas
ligi 100 noort, seda on nii väikese
koha kohta ülisuur mass,» räägib
Dea uhkelt. Keskust külastavad
ka lapsevanemad. Vaatamata populaarsetele diskodele on nende
huviks siiski erinevad huviringid
ja jõusaal.
Kuigi tantsuõhtud meeldivad
paljudele, on Keeni noorsootöötajate mureks noorte passiivsus oma
kodukoha tegemiste osas, raske on
leida tegusaid inimesi. Olukorrale
toovad leevendust aktiivseid lapsevanemad, sest just nemad võtavad osa noortekeskuse tegemistest
ja on valmis ise käed külge panema seal, kus vaja.
Kõigest hoolimata on avarate
ruumidega noortekeskus hoo oma
tegemistesse hästi sisse saanud ja
seda kindlasti ka tänu taustajõududele. Nimelt on suureks abilisteks omavalitsus ja samuti ka alati
nooruslik ning optimistlik valla
kultuurispetsialist Merle Tombak,
kes on noortekeskuse ja noored
oma südameasjaks võtnud.
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66% Valgamaa
noortest omavad nutitelefoni.

Neist 36% kogusid
ise raha, et telefon
soetada.

79% vastanutest
kasutab telefoni SMS-ide
saatmiseks, 66% Facebooki lugemiseks.

MIS LOOM SEE QR-KOOD IKKAGI ON?!
Viimase aasta jooksul on Eestis hakanud levima salapärased pildid,
millest võib-olla esmapilgul on keeruline aru saada. QR-koodi esmakordselt nähes võib tekkida küsimus: «Mis imelik ruuduline kastike
see on?» Sama juhtus ka viimase noortelehe puhul.

KATRE KIKKAS
reporter

katre@tankla.net

See pole tavaline illustratsioon, vaid
hoopis triipkooditaoline maatriks,
mille sisse on võimalik peita informatsiooni – internetiaadressi, pildi
või lihtsalt mõne sõnumi. QR-kood
võib olla isegi Sinu visiitkaardiks!
QR-kood ehk Quick Response
Code loodi 1994. aastal Toyota Groupi kuuluva ettevõtte Denso Wave
poolt ja see arenes välja vajadusest
jälgida autosid nende koosteliinil.
QR-koodi on tavakasutuses kõige kergem lugeda nutitelefoni abil.
Kuidas seda teha? Kõige lihtsam on
otsida nutitelefoni rakenduste poest
QR code’i või Barcode Scannerit.
Neid rakendusi on mitmesuguseid,
olenevalt telefonide operatsiooni-

süsteemidele. Laadides alla vastava
rakenduse, võidki oma nutitelefoni
kaamera kaudu QR-koodi lugeda.
QR-koodi on võimalik ise luua
läbi vastavate telefonirakenduste.
Piraatluse pärast muretsema ei
pea - QR-koodi loomine ja kasutamine on tasuta ning litsentsivaba!
Täpsem info QR-koodi kohta on
internetiaadressil www.qrstuff.com.

Küsitlusele vastas rekordiliselt 148 Valgamaa noort, neist
78% olid neiud.

ACTA? SOPA? PIPA?
ACTA (ing k The Anti-Counterfeiting Trade Agreement ehk võltsimisvastane kaubandusleping)
on mitmepoolne riikidevaheline
kokkulepe, mis määratleb rahvusvahelisi norme intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks.
Leping näeb ette rahvusvahelised
standardid autoriõiguse rikkujate
karistamiseks.
SOPA (ing k Stop Online Piracy Act) ehk Internetipiraatluse tõkestamise seadus on USA
Esindajatekojas esitatud seaduseelnõu, mis laiendab autorikaitseorganisatsioonide õigusi
võitluses autoriõigusega kaitstud
intellektuaalomandi ebaseadusliku levitamise ja võltsimise vastu
internetis.
PIPA (ing k Protect IP Act
on USA Kongressis arutluse all
olev seaduseelnõu, mis annaks
rakendumisel USA valitsusorganisatsioonidele ning suurtele
autoriõiguste valdajatele laialdased õigused võitluseks internetipiraatlusega.
Wikipedia põhjal koostas
ülevaate Siiri Liiva.

Uue aja liivakastimängud
Tänapäeva noorte seas koguvad
arvutimängud aina rohkem populaarsust. Räägitakse pidevalt,
et 21. sajandi noored istuvad
ainult arvutite taga ja arvutimängudest saavad peamised
probleemid alguse. Milles siis ikkagi peitub mängude ilu ja võlu?

MERILY VIKS
reporter

merily@tankla.net

Seilates kaugest
minevikust tänapäeva
Sõna «arvuti» kasutati esimest
korda 1613. aastal, siis tähendas see
hoopis inimest, kes tegeles kalkuleerimisega. Alles 1941. aastal pandi
kokku maailma esimene töötav arvuti nimega Zuse Z3. «Arvutimäng
on mäng, mida mängitakse arvuti
poolt simuleeritud mänguuniversumis, kus peamine ülesanne on täita
teatuid eesmärke. «OXO» ehk tripstraps-trull on varajaseim teadaolev
graafiline arvutimäng. Kõige esimene mäng, mida hakati müüma, oli
«Microchess». Selle väljalaske kuupäev oli 18. detsember 1976. Mängu
müüdi ligi 10 000 eksemplari ja sealhulgas ühe hind oli 10 dollarit.

Word of Warcraft on maailma kõige populaarsem arvutimäng. FOTO: INTERNET

Sooru külast pärit Vassili Gaistruk
selgitab: «Paeluv on mängude juures suuresti sama, mis filmide ja
raamatute puhul. Vahe on selles, et
mängudes jutustatav «lugu» on interaktiivne ja avab end läbi mängija
tegevuse. Mitmikmängude puhul
(ehk siis võrgumängud, kus mängijad mängivad üksteise või koostöös
arvutiga juhitud vastaste vastu) on
nauditavaks osaks meeskonnatöö,
üksteisega mõõtu võtmine ja konkurents.» Rauno Umborg aga arvas, et
arvutiga mängimise põhjuseks võib
olla kaasakiskuv storyline ja action.
Vassili lemmikmänguks on «STALKER: Shadow of Chernobyl», mille
juures meeldib talle Tšernobõli ümbruses rändamine ja huvitav visioon
tuumakatastroofijärgses tsoonis, kus
loodus ning inimesed ei ole enam
meile tuttavlikult ettearvatavad.

Kõige põnevamad arvutimängud

Hetkel on väga kuum mäng Skyrim,
mis on avatud maailmaga action-rollimäng. FOTO: INTERNET

Nüüdseks ei kujuta peaaegu
keegi elu ette ilma arvutita. Tehnika
areneb jõudsalt ja arvutimängud on
paljude noorte õhtune meelelahutus. Mis nendes siis nii põnevat on?

Arvutimänge jaotatakse enamasti kuute suuremasse rühma: action,
action-seiklus, seiklus, rollimäng, simulatsioon, strateegia. Teine võimalus jaotamiseks on jaotada mängud
single- ja multiplayer mängudeks.
Hetkel on väga kuum mäng
Skyrim, mis on avatud maailmaga
action-rollimäng. Sellest mängust
inspireerituna on tehtud lausa kaks
hardstyle lugu – Headhunterzilt ja
Ezitsuj’lt. Skyrim on singelplayer ja
seda ei saa sõpradega koos mängida.
Teine populaarne online-rollimäng
on World of Warcraft. WoW hoiab 2011.
aasta detsembri seisuga enda käes

Guinessi maailmarekordit kui mostsubscribed massiliselt mängitav online
rollimäng. Seda mängu võib nimetada
maailma kõige populaarsemaks.

Mängud nõuavad kaasaegset
tehnikat
Tagatausta uurides tekib endalgi
suur huvi mängimise vastu. Kahjuks
ei ole enam nii, et ostad poest mängu ja paned kodus arvutisse. Uued
mängud nõuavad ka kõige moodsamat tehnikat. 2011. aasta üheks
kõige oodatumaks mänguks võib
nimetada Battlefield 3. Mäng müüs
esimesel nädalal 5 miljonit koopiat.
Paljudel tavamänguritel pole võimalik mängust osa saada just seepärast,
et neil pole piisavalt head tehnikat.

Mängides võib vabaneda pingetest
Tuleb tõdeda, et sõltlasi leidub
igal pool. Kõigel on omad plussid ja
miinused. Raamatute lugemise kõrvalt võiks endale lubada ka mõne
arvutimängu. Nii noored kui ka täiskasvanud peaksid olema tolerantsemad. Maailm on kirju, ei tohiks lasta
sel tuhmistuda, vaid vastupidi - tuleb lasta värvidel särada.
«Mina mängin arvutimänge peaaegu iga päev. Kõige rohkem paelub
see, et neil on huvitav sisu ja saan
enda vaba aega sisustada. Minu
lemmikuks on Amnesia: põnev, kõhedust ja sõltuvust tekitav. Hetkel
ootan Diablo III, kuid vaevalt, et see
mäng lähiajal välja tuleb, kuna siiani
on mängu valmistatud üle viie aasta,» nentis Reelika Tuum.

Kõige enam vastas
16-18-aastaseid noori,
keda oli kokku 39%.

Noored võrgus

9GAG pakub äratundmisrõõmu
Internetis leiab üha enam tuntust ameeriklaste poolt
loodud huumorit pakkuv veebisait 9gag.com. Iga registreerinud kasutaja saab üles laadida lõbusaid pilte. Seejärel läbib foto kolm faasi - vote, trending ja hot. Esimeses
kahes faasis saab anda pildile positiivse või negatiivse
hinnangu. Kui pilt meeldib paljudele, siis ilmub ta 9GAG’i
pealehele. Tankla toimetus uuris Valgamaa noortelt,
mida nad arvavad 9GAG’ist.
«9gag on selline leht, kus
ma võiksin kas või tundide
kaupa olla. Saan alati palju
naerda, sest postitused
on väga geniaalsed. Kui
on paha päev, siis tänu
9gag’ile tõuseb tuju alati!»
Sander Kallas, 18-aastane
Valga gümnaasiumi õpilane
«Ideaalne veebisait
igavuse peletamiseks!»
Eeva Tragel, 17-aastane
Antsla gümnaasiumi õpilane

KEIDI TAMM
reporter

keidi@tankla.net

«Kõige huvitavam on see,
et me ei erinegi figureerivatest piltidest eriti palju.
Seda nii oma imelike harjumuste, kui probleemide
poolest. Samuti suudavad
osad pildid ammu kogetud tunded meenutada.
Peale lähevad ka Memed,
sest need jäljendavad
väga hästi emotsioone.»
Saamuel Stepanov, 16-aastane
Otepää gümnaasiumi õpilane

10

Valgamaa Noorteleht Tankla 1(6), märts 2012

Huvitavat

Meespiraatide ohverdused – meik ja mitmenädalane habe

üritusi ka tulevikus teha, see on alles
algus,» leidis Liiva.

Üks õige vabatahtlik on teadlik
sellest, et tihti tuleb ohverdada oma
aega, kuid mõnel korral hoopiski
midagi muud. Tankla organisatsiooni liige Marek Mekk värvis oma
habeme ja juuksed ära, noorsootöötaja Lauri Drubinš kasvatas endale
habeme, vabatahtlik Tõnu Troon
lasi endale meigi teha ja Valga ANK’i
noorsootöötaja Sirly Solo õmbles endale selleks puhuks aga vesti.

Vabatahtliku oskustepagas on lai

Aarete jagamine

Tänuüritusel tulnud vabatahtlikud jagati erinevatesse töötubadesse. Nii saidki vabatahtlikud teada,
kuidas tantsida hip-hopi; mida teha
siis, kui keegi on hädas ja kuidas
kiirabi appi kutsuda; kuidas erinevaid sõlmi siduda ja mütse voltida;
missugused näevad välja tulirelvad.
Ühised mängud olid just need, mis
vabatahtlikele elu sisse puhusid.

Aardejahi võitja selgitati välja
loosiga ja võitjaks osutus sinine
meeskond. Paljude vabatahtlike
jaoks aga oli palju suuremaks aardeks tunnustuse saamine. Tänuüritusel tunnustati Valgamaa kõige
tublimaid vabatahtlikke. Sellel
korral pälvisid tunnustuse seitse
tublit neiut, kes oma muude kohustuse kõrvalt on leidnud aega
ka vabatahtliku töö tegemiseks.
Samuti said paljud tublid vabatahtlikud Tankla passide omanikeks. «Vabatahtliku passi saamine
tähendab seda, et ma olen teinud
head abistamistööd,» sõnas passi
värske omanik Triin Vähi.
Jääme lootma, et ka järgmisel
aastal on põhjust korraldada samalaadset pidu, sest tublisid vabatahtlikke Valgamaal jätkub.

Jaanuarikuus kogunesid kõik piraadid Sooru rahvamajja, Valgamaa vabatahtlike tänupeole «Arghh, parimad pardal!» kuhu olid
kutsutud parimad Valgamaa vabatahtlikud, keda taheti tänada
tehtud töö ja meeldivate hetkede eest.
GERTU VÕSU
tegevtoimetaja

gertu@tankla.net

Peo stiiliks oli meri ja sellega seonduv. Meremeeste ja piraatide esimene
ülesanne oli Sooru rahvamaja ümbrusest aaret otsida. Seetõttu jagati
vabatahtlikud meeskondadesse. Selleks, et aarde juurde jõuda, pidid vabatahtlikud läbima mitmeid katseid.

Tänuavaldus noortele
Ürituse ühe korraldaja Raiko
Alliku sõnul toimus pidu seetõttu,
et saaks tänada aktiivseid noori.
«Noorsootöötajad said kokku ja
mõtlesid, et kui noored on nii palju panustanud, siis peaks neile ka
midagi tagasi andma,» sõnas Allik.
Teise korraldaja Siiri Liiva sõnul oli
neil plaan noorte tunnustamiseks
ja tänamiseks juba aasta tagasi olemas, kuid nüüd jõuti ka teostuseni.
«Kindlasti on meil plaan selliseid

Inspireerime teineteist
Vabatahtlikele oli kutsutud esinema inspireeriv esineja Kalvi Kõva,
kes on Rõuge noorteklubi asutaja
ja endine Rõuge vallavanem. Kalvi
Kõva sisendas noortele, et vabatahtliku töö on äge. Samuti inspireerisid
vabatahtlikke ka teised esinejad:
Otepäält pärit tantsugrupp FeelingGood, Kadri Orav omakirjutatud lau-

Marek Mekk värvis oma habeme ja
juuksed ära tänuürituse jaoks.
FOTO: TIMO ARBEITER

luga ja plaadikeerutajad Valga DJ
koolist. Näidati videot selle kohta,
mida tähendab vabatahtliku töö ja
kui palju Valgamaa avaliku elu tegelasi kaasa rääkida oskab.

Ohverdused, ohverdused

Valga noortekESKUSE juubelit tähistati rannakuumas keskkonnas
Valga ANK-i külastasid külmapühade ajal ligi 20 noort, kes
kodus olemise asemel otsustasid ulatada oma abistava käe, et
Valga noortekeskus oma 10ndal juubelil hea välja näeks.
TRIIN VÄHI
reporter

triin@tankla.net

Peo stiiliks oli meri ja sellega seonduv. FOTO: TIMO ARBEITER

Palupera noored üllatasid:

esimene ettevõtmine oli üle ootuste
Novembris loodud Palupera valla noortevolikogu
tähistas koos teiste valla
noortega sõbrapäeva ja
vastlapäeva. See oli suur
samm ja eestvedajate tubli
tööga jäädi väga rahule.

KOMMENTAAR
MARGUS LEPIK
Valga maavanem

Valga avatud noortekeskus oli 30.
jaanuarist - 4. veebruarini suletud.
See-eest toimus siseruumides aktiivne töö, justkui mesilastarus. Valga
noored olid külmapühade ajal kasulikud ja tublid ning aitasid ANK’i remondimeeskonda.

Kuum Hawaii miinuskraadide
keskel
Kuna õues oli käre pakane,
umbes -30 kraadi, siis otsustati,
et pidu peaks toimuma rannakuumas keskkonnas. Sünnipäeva
korraldas 9-liikmeline meeskond,
kuhu kuulusid Valga ANK-iga pidevalt kokku puutuvad noored.
Juubeliks valmistuti kuu aega.

“Ma olin selle maja ostmise
ajal linnapea. Mulle meeldis
see mõte, et siia majja tuleb koht noortele. Poisid
tegid ise remondi, osa sellest on tänaseni püsinud. Ma
pole küll ANK-i tegemistega
täpselt kursis olnud, kuid
tean, et neil läheb hästi.”

Tänapäeva moehaigus – stress
,,Kuna kingituste osas ideid ei olnud, siis hakati üheskoos mõtlema,
mida võiks külalistele pakkuda,» rääkis Sillen Klasman. «Hakkasime lihtsalt naljaga ütlema, et teeme ise stressipallid ja mobiilikotid. Idee tundus
hea, sest stressi on tänapäeval palju

MERILY VIKS
reporter

merily@tankla.net

Üritus lõppes suure grupikalliga. FOTO: TIMO ARBEITER

ja kõigil on ka mobiiltelefonid,» selgitas Klasman. Kingituse võis endale
õnnitlema tulnud koostööpartner,
esineja või ANK-i hea sõber ise valida.

Mis pidu see on ilma
FeelingGood’ita?
Pärast kingituste üleandmist ja

Otepää tantsugrupi FeelingGood
esinemist hakati torti sööma. Pidusöök oli lausa nii hea, et külalised
käisid lisa küsimas. Hiljem tantsiti
limbot, mängiti ja lauldi karaoket.
Külalistel oli võimalik tutvuda
ANK-i ajalooga. Viimaks tegid oma
etteaste DJ-Schooli noored.

SILLEN KLASMAN
noortekogu

toimetus@tankla.net

Loomiskuupäevast hoolimata oli
Valgas palju bände ja ruumi vähesuse tõttu hakati 2001. aastal
otsima suuremat pinda. Linn pakkus välja jaamahooneid, aga seal
oleksid nad pidanud ruume jagama
autokooliga - selline valik heideti
kohe maha. Üsna varsti jõuti kokkuleppele, et rockiklubi asutatakse
Aia 19 sauna suurtesse ruumidesse.
Esimene asutamise koosolek toimus Siiri ja Marko Põldsaare kodus.

See oli üks põhilisi kohti, kus käidi
enne klubi loomist. Liikmeid oli sel
ajal ca 23 ja see arv on läbi aastate
enam-vähem püsima jäänud. Meeskonna liikmed said omavahel nii
hästi läbi, et koos vorbiti lummememmesid, ehitati aeda, käidi saunas ja tähistati üksteise sünnipäevi.
Kui viimaks saunaruumid
ametlikult «endale saadi», hakkas
suur töö pihta. Esimese asjana lõhuti seina ukseauk, et ei peaks läbi
sauna klubisse käima hakkama.
Järgmisena hakati lava ehitama –
sedapuhku riidekappidest. Uskuge või mitte, aga kõik see on siiani
säilinud.
Liikmete enda arvates on suur
miinus, et puudub kindel projektijuht, kes tegeleks ürituste
korraldamisega. Sellest hoolimata peetakse Ivo Mannine’t klubi
kaitseingliks. «Ehk sellepärast, et
klubiga tegelen peamiselt mina,»
kommenteeris väidet Ivo. Plussiks

KOLUMN: Eesti polnud

viimati vaba dinosauruste ajal

Eesti vanim rockiklubi asub Valgas!
MTÜ Valga rockiklubi loodi
16. jaanuaril, aastal 2002.
Rokiklubi liikmed on õnnelikud, sest nende asutatud
klubi on Eesti vanim – nüüd
lausa 10aastane!

Kõik algas sellest, kui möödunud
aastal tehti tegevusplaan 2012.
aastaks. Noortevolikogu esimene
idee seisnes selles, et võiks koos
kõigi valla noortega sõbrapäeva
ja vastlapäeva tähistada.
Palupera pritsikuuris vaadati
mitmeid erinevaid filme. Mängiti
erinevaid seltskonnamänge ja tutvuti oma valla noortega. Alguses

Ülikoolis räägitakse meile oksendamiseni kahest terminist:
üldpädevus ja väärtuskasvatus. Oluline on last arendada, et
tal tekiksid põhimõtted ja motivatsioon. Common sense ei ole
enam common sense ja õpetaja ülesanne on seda taastada,
halvemal juhul tekitada.

ELEENE SAMMLER
kolumnist

eleene@tankla.net

Sünnipäevale pani punkti ansambel Kosmikud, kes meelitasid kohale suurema osa
tähistajatest. FOTO: ERAKOGU

on väga hea koduleht – www.rockiklubi.ee, sest tänu sellele esineb
Valgas erinevaid välismaa bände.
Esimesena astus sünnipäeval
üles Valgevenest pärit bänd nimega Karava. Jalad pani mütsuma ja
juukseid viskama ka rockiklubi
praeguste liikmete bänd nimega
Alllinn. Lisaks esines asutajatest
koosnev bänd (liikmed – Siiri, Marko, Ainar, Ivo, Andreas).
Rokiklubi bänd ei tulnud kok-

planeeritud öörahust noortevolikogu siiski loobus. Tagantjärele on
tore tõdeda, et kõik olid mõistlikud
ja läksid enam-vähem normaalsel
ajal magama.
Järgmisel hommikul suunduti
pritsikuurist Nõuni kelgutama ehk
vastlapäeva pidama. Sõideti pikimad
liud kõigega, millega andis. Alustades kilekottidest, pepukatest ja lõpetades korralike puukelkudega.
Huvilisi oli üllatavalt palju,
ürituse kordaminek ja inimeste
positiivne suhtumine annab ainult
indu, jõudu ja jaksu tulevikuks.
«Rahvast oli päris palju, üle 30
inimese. Teine korrus oli madratsitega kaetud ja oli raske leida kõndimisruumi – see räägib enda eest. Lapsed
võisid üleval olla nii kaua, kui tahtsid, mis nende jaoks võib-olla oligi
kogu ürituse tipp. Minule igatahes,
jättis ettevõtmine hea mulje,» sõnas
lõpetuseks Palupera noortevolikogu
aseesimees Liis Lõhmus.

ku vaid üheks korraks – plaanid
on üsna suured ja on oodata hulgaliselt esinemisi. Asutajad esitasid Eesti rockiklassikute lugusid,
näiteks Gunnar Grapsi «Valgus»,
Paradoksi «Ära möödu must lähedalt» ja Ramp «Vii mind vii».
Sünnipäevale pani punkti ansambel Kosmikud, kes meelitasid
kohale suurema osa tähistajatest.
Ivo Mannine sõnul valisid nad juubeli puhul õige peaesineja.

Seonduvalt veebruari lõpuga, mõtlesin just eriti väärtuskasvatusele
(ilma selle terminita, sest see muudab kogu mõtte kohe klišeeks).
Eestlus on üks neid asju, mida
oma õpilastele rõhutan. Tõenäoliselt seepärast, et olen patrioot.
See on pärand, mille Tartus õppides peale diplomi kaasa saab. Eriti
pööran tähelepanu esimesele Eesti
Vabariigile ja tolleaegsele eluolule.
Lapsed ei tea sellest ajast midagi.
Nad ei saa üldse aru, et tõesti olid
siis termaalbasseinid, kaunid ma-

jad, peened kostüümid. Ei, Eesti
polnud viimati vaba dinosauruste
ajal. Lehitsen raamatuid, kust tolleaegseid pilte leida võib, loen kirjandust, kus seda miljööd kirjeldatakse. Miks? Sest see on lihtsalt nii
ilus ja äge. Muidugi tahan rääkida
asjast, mis mulle korda läheb. See
ei tööta nii: teie, noored õpetajad,
peate õpetama väärtuskasvatust.
Meie oleme samasugused inimesed nagu meie õpilased - nemad ei
kannata sundi. Meie ka ei kannata,
kui pidevalt rõhutatakse, et me
peame. Nii võibki juhtuda, et selleks ajaks kui kooli jõuame, oleme
terminist väärtuskasvatus lihtsalt
nii tüdinenud, et ei teegi seda. Vähemasti mitte piisavalt.
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Ilu & mood
Tee meemask koduste vahenditega!

Kuidas teha: Pilkupüüdvad sutašši ehted

Külm talv on möödas ja on jätnud jälje ka meie nahale. Talvine külmus ja
tuul kuivatavad nahka ning võivad muuta selle punetavaks ja kestendavaks. Et seda olukorda parandada ei ole vaja alati poodi kallite kreemide
järele joosta. Nahka saab imehästi hooldada ka koduste vahenditega.

Kas oled tüdinenud ehetest, mis on kõigil juba
olemas? Sel kevadel domineerivad erksad värvid,
seetõttu on sutašši ehted igati sobilikud.

KÄTLIN VAAREND
jumestaja

toimetus@tankla.net

Üks loodusliku nahahoolduse
võtmeelemente on mesi. Mesi on
niisutaja. See tähendab, et ta lisab
nahale niiskust ja aitab seda hoida.

Meel on ka antioksüdandi omadused, mis mängivad olulist rolli naha
kaitsmisel UV-kiirguse eest.
Meest maski tehes võib sellele
juurde lisada mitmeid erinevaid aineid: alustades oliiviõlist ja munast
lõpetades banaani või maasikatega
- võimalused on lõputud. Oluline

on teada, mida sa maskiga saavutada tahad.
Kui hakkad mõtlema, mida meele lisada, siis võta üks koostisosa ja
tee internetist/raamatutest väike
kiiruuring, kuidas antud koostisosa
nahale mõjub. Mina lisan meele
kaneeli. Kaneel on antimikroobse-

te omadustega ehk kaitseb nahka.
Kaneel aitab vältida nahal akne
või lihtsalt vistrike teket ning aitab
neist kiirelt vabaneda. Koguste vahekord peaks olema 1 supiluskatäis
mett 1/3 supilusikatäie kaneelipulbriga. Maski peaks peal hoidma
vähemalt 15-20 minutit. Seda olenemata koostisosadest, mida meele
juurde lisad.
Loputa maha sooja veega ja lõpetuseks turguta nägu külma veega, mis aitab avatud pooridel kahaneda ja seeläbi vältida mustuse
sattumist pooridesse. Pärast meemaski on nahk pehme ja niisutatud.

MARGIT KUBI

toimetus@tankla.net

Samm 1-2

Liimi poolvääriskivid riidetükile,
seejärel lõika välja nii, et jääks
umbes sentimeetrine äär.

KEVADSUVISED MEIGITRENDID
Sellel kevadel on mitmeid erinevaid trende,
mida järgida. Mina
toon teieni 4 suuremat
trendi. Kõigi ühiseks
omaduseks on kevadiselt kumav nahk. Seega
ei tasu liialdada puudri või väga mattide
jumestuskreemidega.

Samm 1

Kanna silmalaule valget silmapliiatsit ja hajuta näpuga laiali.

Samm 6

Erk roosakas-oranž värv silmalau Jooni ülemine ripsmejoon musta
liikuvale osale, pruuni lauvärvi
laineriga. Kui oled heledate silmaalla. Silma sisenurk jäta värvimata. de ja juustega, siis võid kasutada
musta asemel tumepruuni. Kanna
veidi lainerit ka alumise ripsmejoone välimisele poolele.

Samm 7
Samm 4

KÄTLIN VAAREND
toimetus@tankla.net

Elustiiliblogid on viimasel ajal saanud tavaliste blogide kõrvalt
üsna populaarseks noorte seas. Lugejad saavad sealt ideid,
kuidas stiilselt riietuda, kuidas valmistada midagi enda kätega
ja muid huvitavaid asju. Blogimine on jõudnud ka Valgamaale
ning mõned noored on üsna aktiivsed.
Andrea Mark ja Hegi Mark
http://ddouble-identity.blogspot.com
Kirjutame õega kõigest iluga seonduvast. Ilutoodetest, mida kasutame või lihtsalt soovitame, kuid peamiselt ikka moest ja riietest.
Mõnikord näitame, kuidas ise midagi vahvat õmmelda või näiteks
mõnda igavat riideeset huvitavamaks muuta. Tulevikus kavataseme tegema hakata postitusi oma igapäevastest riietustest.
Karina Tiivel
http://jindre.blogspot.com/
Olen elustiiliblogija. See, et mulle meeldivad ilusad asjad ja ma näitan neid ka teistele, on lihtsalt üks lisa minu blogi juures. Kirjutan
kõigest, alustades ise tehtud ehetest ja lõpetades Outfit of the
day’ga (tänase päeva riietus - toim). Veel jagan lugejatega infot
kohtadest, kus käin, oma tegevustest ja uutest kogemustest.

Samm 3

Rida 2-3. Võta niidile üks seemnehelmes ja pane nõel läbi järgmise helme nii, et nad oleksid
teineteise peal.

3-1

Samm 4

Lüki roheline seemnehelves läbi
kahe roosa pärli.

Samm 5

Lõika kivi materjalist välja ja võta
sutaššipaelad. Aseta 3 paela
üksteise peale ja kinnita.

Helepruun lauvärv otse kulmuluu alla. Hajuta edasi-tagasi
liigutusega joon pehmeks.

LÕPETUSEKS
Samm 5

Samasse kohta kuhu kandsid
pruuni värvi, kanna ka veidike
lillat. Hajuta korralikult.

Seemnehelveste tikkimine ümber kivi. Esimene rida: tiki kahe
seemnehelme kaupa. Kui lükkida
seemnehelmed läbi kanga, siis
peab teiselt poolt nõelaga torkama kahe seemnehelme vahele ja
viimasest läbi viima. Tee nii terve
ring üle kivi. Pärleid peab olema
paarisarv.

3-2

Samm 2

ELUSTIILIBLOGIJAD

1-2

Kanna sama roosat, mida enne
kasutasid, alumise lau keskele,
ja välimisse nurka kanna
tumepruuni. Värvi ripsmed.

Erk roosakas-oranž värv silmalau
liikuvale osale, pruuni lauvärvi
alla. Silma sisenurk jäta värvimata.

jumestaja

Kaunis ja värske jume on ka esimese trendi üks võtmeelemente. Lisaks säravale nahale on siin esile
tõstetud ka kulmud. Moes on tugevad, kuid siiski hästi korras hoitud
kulmud. Silmadele vaid ripsmetušš ja põskedele veidike päikesepuudrit, et anda nahale mõnus
sunkissed jume.
Teine trend on punased huuled.
Silmameik on teie enda valik - oleneb teie silma- ja näokujust.
Väga tugev suitsusilm metallic
või glitter värvidega on selle kevade
kolmas trend. Eriti toon esile kaks
värvi: navy-blue (mereväesinine) ja
hõbe. Põskedele ja huultele kanda
vaid veidike värvi ja jääda pigem
loomulike toonide juurde.
Neljandat trendi iseloomustavad säravad ja erksad värvid
silmadel. Emeraldroheline, helesinine, mint-blue, roosa, helelilla,
oranž ja virsik.

Samm 3

Vaja läheb: valge niit, nõel,
käärid, superliim, roosad ja
rohelised seemnehelmed,
kuldsed pärlid, kõrvarõnga
haagid, valge paksem riie,
heleroosad kristallrombid,
kaks rohelist poolvääriskivi
ja kolm sutašši paela

noor ehtekunstnik

Mina kasutasin ELF’i põsepuna
«Tickled pink» ja Rimmel’i
huulepulka «Airy Fairy». Sina vali
põsepuna ja huulepulk või -läige
omal valikul, aga pea meeles, et
põsed ja huuled peaksid olema
samas toonis.

5-1

Samm 6

Lüki rombikujuline kristall paelte
sisse. Kinnita sutaššipael kivile
nii, et lükid niidi läbi seemnehelmeste. Tee ring peale kasutades
enda fantaasiat.

4

5-2
6-1

6-2

Samm 7

LÕPPTULEMUS

Kinnita kõik lahtised paelad
riidele. Veendu, et kinnituskoht
jääb tugev.

Samm 8

Võta kokkukeeratud peenike
kuldne pael, kinnita see riidele
ja õmble rohelise sutašši paela
peale. Teine ots kinnita riide
taha.

LÕPPTULEMUS
Lisa ehtele
kuldsed
kaunistused ja
kõrvarõngakonksud.
Valmis ta ongi!
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Meelelahutus

Leekiv Piraat ei ole veel valmis

Sooru järvelt lahkuma
Kuidas Sa motiveerid oma piraate?

See oli üks märtsikuu
päev, kui kohtusin Leekiva Piraadiga tema laeva
«Mida» pardal. «Mida»
on seal ankrus olnud juba
20. jaanuarist saadik, kui
toimus esimene Valgamaa noorte vabatahtlike
Tankla passi tänusündmus. Uurisingi laevakaptenilt, mis teda ameti
juures köidab, mis tõi ta
siiamaile ja miks nii pikalt
paigale on jäänud.

Piitsaga. Ei ole, ei ole. Süüa annan. Viin üritustele. Näevad maailma. On vabatahtlikud. Ega ma
sunniviisiliselt kedagi kinni ei hoia
– vabatahtlikud on kõik!

See toobki mind järgmise
küsimuse juurde – kuidas saada
piraadiks? Noored praegu loevad
ja mõtlevad oma eluvalikute üle…
No, esiteks peab paat olema.
Paadijuhi load peavad olema. Egas
muud – rätiku pead saama. Ja lähebki lahti. Vot see tuleb välja teenida.

Kes Sulle eeskujuks on ja mida
erakordset ta teinud on?
Isa. Püüdis haikala väikese noa
ja suuga kinni. Seljauimest võttis
suuga kinni. Hail hakkas pea ringi käima ja oligi paadis. Ta on meil
nüüd koduhai, akvaariumis ja puha.
Toidame teda väikeste kaladega.

SIIRI LIIVA
reporter

Parim mälestus Su lapsepõlvest?

siiri@tankla.net

See, kui sain esimest korda rooliratast keerata. Olin siis 6-aastane.

Miks Sa otsustasid
piraadiks hakata?

Virmalisi ka oled näinud?

Ema oli eestlane ja isa piraat, ei
saanud teisiti. Isa röövis ema ära ja ütles mulle, et poiss, Sinust saab piraat!

Jaa. Tähtede sadu ja meteoriitide sadu. Päikesevarjutust. Ise
põhjustasime ühe päikesevarjutuse 3 aastat tagasi. Kahur läks meil
umbe ja panime natuke palju püssirohtu. Siis käis siuke pauk, et
olime mitu päeva päikesevarjus!
Nüüd kannan ma prille.

Kui vanalt Sind merele võeti?
Ma sündisin merel. Kõpu poolsaare kõrval. Paat oli liiva peal madalikus kinni. Rummu-Jüri käis meid
oma väikese lodjaga välja tõmbamas. Mina sündisin tol momendil,
kui Rummu-Jüri meid välja tõmbas.
Isa ja ema olid sünnituse juures.

Kui palju Sa oma elust maismaal
veetnud oled?
Praegu olen. Kaks korda olen
peol käinud. Vaata, kui teistel on
mere-, siis mul on maahaigus. Mul
hakkab maal käies maru halb...

Mis need maahaiguse tunnused
siis on?
No – pea käib ringi, kõigub, iiveldus. Selline tunne, et aru ei saa,
kus ma olen. Nagu kala, kes veest
välja võetud. Ega rohkem kui paar
tundi ei saa maismaal olla. Eks ma
käingi siis Emajões paati loksutamas, et rohkem mere tunne tekiks.

Räägi, mis Sinu seni suurim
ebaõnnestumine on olnud?
Suurim ebaõnnestumine oli see,
kui ma olin 5-aastane ja isa ütles, et
poiss, tõmba puri üles. Ma ei saanud aru, mis ta ütles ja hakkasin siis
tõmbama. Tõmbasin, aga kogemata
vale masti ja sain sellise paugu vastu päid. Isa ütles, et Sinust ei saa
isegi laevakaptenit, aga näe – sain!

Mis Su laeva nimi on?
Mida!?

Mis Su laeva nimi on?
«Mida» ongi.

Kuidas Sa sellise nime said oma
laevale?
Küsiti, et mis Su laeva nimi on.
Küsisin vastu: «Mida?» «Ahhaa, ongi
«Mida»! Nii pandi registrisse «Mida».

Kas oled kõikidel
maailmameredel seilanud?
Mustal merel ei ole. Me meestega
püüdsime kaevata ühendust Musta ja
Vahemere vahele, aga näe, ei saanud
ühendust. Mehed väsisid ära, ei viitsinud. Nad olid noored veel - alguses
hakkasid usinalt pihta, aga siis kadus
see jõud ja jaks ära. Ja vot näed, Must

«Mis värk on? Kas olen kutsumata külaline?» FOTO: SANDRA PIKK

meri ongi nüüd ühendamata...

Mitu laeva Sa kaaperdanud oled
oma pika või lühikese eluea
jooksul?
Ma olen tegelikult teistmoodi
piraat. Ma otseselt ei viitsi teiste laevu kaaperdada – mis ma nendega
teen? Aga mulle mu «Mida» meeldib. Mul on neid kümneid tükki,
nagu neil rikkuritel siin maismaal.
Neil on kümneid autosid, millega
nad sõidavad või siis ei sõida.

Miks Sa sellele Valgamaa noorte
vabatahtlike tänusündmusele
otsustasid minna? Kuidas Sa
sinna sattusid?
Tegelikult oli nii, et tulin ja otse
Sooru järve. Teised ütlesid, et Suure
Emajõe peale. Kurat, ja talvine aeg
on ka, maru raske oli ümber pöörata. Siis vaatasingi, et mingi kisa käib.
Mõtlesin, et kutsun teised appi, mis
nad ikka punnitavad seal maa peal.
Mis ma näen – kõik koht piraate täis!
Hoppaa, väga ilus – oma pidu!
No ja siis ma küsisin, et mis värk on,
nagu piraatidele kombeks, küsisin,
kas olen kutsumata külaline. Kuid
siis selgus, et tegelikult oli kutse
saadetud, aga vale «Mida» peale.

Mis Su lemmikmuusika on?
«Hõissa ja pudel rummi...» Mul ei
tule see pealkiri meelde. Kaks korda
on see mees mul laulmas käinud ja
kaks korda oled teda plangu peale
pannud. Tätvere on mu lemmikbänd.
Nüüd võttis endale paadi ja läks ise
seilama. Nii, kui ma järve pealt minema saan minna, lähen kohe ja võtan
need Somaalia piraadid kaasa ning
vaatan, mis teema Tättel seal on.

Sel Soorus toimunud peol
maarottidega ka sõprust
sobitasid?
Pagan seda teab, kes seal see maa-

rott, kes piraat oli. Mind kutsuti isegi
kummipaadiga sõitma, aga ma pidin
neile õpetama õigesti aerutamist.

Mis Su meeldejäävamad hetked
sellest piraadipeost olid?
Mulle meeldisid need Crazy Feelingu või FeelingGood tantsijad.
Mulle meeldis aaretemäng. Mulle
meeldis kõneleja (Kalvi Kõva –
toim). Mulle meeldisid kostüümid…
või tähendab, riietus.

Mis mulje Sul nendest Valgamaa
piraatidest jäi?
Maru ettevõtlikud noored, keda
tahaks kohe kaasa võtta. Mul vaja
põrandaid ja tekke küürida ja kedagi, kes meretuult juurde pumpaks.
Ma kujutan ette, et nad muudaks mu
argipäeva seal merel üpris põnevaks.

See on siis Su rekordaeg
mandril olla?
Mis see nüüd rekordaeg on. Otseselt ei ole ju mandril, järvel olen,
aga ma ei saa minema siit. Meessoost merineitsit nägin järve peal.
Mootorsaaniga. Sukelduja oli.

Kas Sa surmasuus ka oma elus
oled olnud?
No, kui see merinäkk tuli seal
oma mootorsooniga, siis võttis küll
kõhedaks. Surma Suus ei ole olnud,
küll olen mööda sõitnud.

Sa Bermuuda kolmnurgast läbi
oled läinud?
Oi, mitu korda. Pythagorase
teoreemiga. Seal on mustad augud. Merel on hea öelda, et ööd on
siin pimedad. Tegelikult ma panin
Bermuudast öösel läbi. Öösel oli nii
pime, et mina ei saanud aru, kas ma
olin kolmnurgas või ei olnud kolmnurgas. Hommikul vaatan, et ongi
nüüd Bermuudast läbi mindud.

LEEKIV PIRAAT PEOPESAL
Lemmikraamat:
Aarete saar
Lemmikfilm:
Terve elu on film
Lemmikmuusika:
“Mull-mull-mull-mull
väiksed kalad, kus on teie
piraadijalad”
Lemmikvastane: John
Hook (Jaan Konkskäsi)
Lemmiktoit:
Ema tehtud kartulipuder
Lemmiklipp:
Eesti
Unistuste sihtkoht:
Kamtšatka
Meeskonna suurus:
10-15 meest
Võõrkeeled: Kehakeel
(lisaks eesti keelele)

Viimane küsimus. Kui Tankla
lehe lugejate hulgas on poisse,
aga ka tüdrukuid, kes näevad,
et piraadielu võiks olla nende
kutsumus, mis on need esimesed
3 sammu, mis nad tegema
peaksid selleks?
Esimene samm – hoolikalt läbi
mõelda, kas tahab või ei taha ja
miks ta selleks saada tahab. Teine
samm – muretseda paat, mõõk,
vuntsid ja load. Paadiload. Ega
kolmandaks ei olegi midagi, kui
tuult purjedesse ja minek.

Valgamaa noortesündmused

KEVAD 2012

15. märts - Uudishimupäev Valgamaa kutseõppekeskuses
15. märts - Juhan ja Jakob Liivi
etlusvõistluse Valgamaa voor
16. märts - Valgamaa abiturientide ball Otepääl
17.-25. märts - Kevadvaheaeg
17. märts - Valga linna laululaps Valga kultuurikeskuses
30. märts - Valgamaa teatrifestival (1.-9. klassi näitemängud)
Valga kultuurikeskuses
31. märts - Tõrva linna laululaps – Tõrva kirik-kammersaalis
31. märts - Valgamaa teatrifestival (gümnaasiumiaste ja
harrastusteatrid) Valga kultuurikeskuses
30.-31. märts - VIII Koolinoorte
segakooride konkurss-festival
Raplas
1. aprill - Karula, Taheva,
Tõlliste ja Õru valla laululaps

Tsirguliina rahvamajas
2. aprill - Palupera, Puka ja Sangaste valla laululaps Sangaste
rahvamajas		
11. aprill - Helme, Hummuli ja
Põdrala valla laululaps Hummuli rahvamajas
15. aprill - Otepää valla laululaps Otepää kultuurikeskuses
20. aprill - Staarijäljenduskonkurss «Mini PlayBack show
2012» Valga kultuurikeskuses
21.-22. aprill - Noorte kotkaste
ja kodutütarde võistlusmatk
«Väle Jänes 2012»
22. aprill - Valgamaa laululaps
2012 Valga kultuurikeskuses
5. mai - rahvusvahelised lasteja noorte peotantsuvõistlused
Valga kultuurikeskuses
11. mai - rahvusvaheline lilleseade konkurss «Kassikäpp
2012» Valga kultuurikeskus

Valgamaa õpilasesindused on jäänud

ürituste korraldamise tasemele
Otepää gümnaasiumis jaanuari
lõpus toimunud traditsiooniline
õpilasesinduste talvelaager
näitas noorte kõrget teadlikkust maakonnas toimuvast.
Samas ei näe enamus noori oma
tulevikku Valgamaaga seotuna
ning õpilasesindused koolielus
sisuliselt kaasa ei räägi.
SIIRI LIIVA
reporter

siiri@tankla.net

Maakonna kaheksast koolist 40 õpilasesinduste liiget kokku toonud talvelaager pakkus sel korral väga sisukat
programmi, mille põhieesmärgiks oli
toetada ja tugevdada kohalolnute organisatsioonitöö oskusi ja teadmisi.
Nii said Valgamaa õpilasesinduste liikmed teada, kuidas valmistada
ette ja viia hästi läbi asjalikke ning
tulemusrikkaid koosolekuid, kuidas
esineda suure hulga inimeste ees ja
ennast sellises olukorras kehtestada
ning kuidas koolistressiga toime tulla.
«Laagri alguses tekkis kurb tõdemus, et Valgamaa õpilasesindused on ikka veel pigem kooliürituste
korraldajad, kui koolielule kaasa
rääkijad ja koolielu kujundajad,» tõi
õpilasesinduste kokkusaamise korraldajana välja maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Siiri Põldsaar.
«Laagri vältel nägin, kui potentsiaalsed, lahtise pea ja avatud meelega
noored on. Kõik laagris osalejad olid
tõepoolest tulnud osalema, mis muutis tegevuse hoogsaks ja emotsionaalseks. Viljandi kultuuriakadeemiast
kohale tulnud koolitajad kiitsid väga
Valgamaa noori ja Valgamaa noorsoo-

tööaktiivsust,» juhtis Põldsaar samas
tähelepanu osalenud noorte osavõtlikkusele ja laagri üldisele muljele.
Oluline osa talvelaagri teisest
päevast kuulus Valgamaa väärtuste
ja nõrkuste teemalistele aruteludele.
Siiri Põldsaar pidas oluliseks rõhutada, et talle väga meeldis noorte teadlikkus maakonna hetkeolukorrast.
Peamiste maakonna väärtustena
tõid õpilasesinduste liikmed välja
aktiivsed noored vabatahtlikud, rahulik ja ilus elukeskkond, head sportimisvõimalused,
kokkuhoidvad
inimesed, hea noorte eestvedamine,
noorte koostöö, noortekeskuste olemasolu ja noorteinfo levik ning kutseõppekeskuse olemasolu.
Väärtuste all olid ära märgitud ka
mitmed maakonnas tegutsevad noorteorganisatsioonid nagu noorkotkad ja
kodutütred, Tankla (sh portaal, noorteleht, ühisprojektid) ja õpilasesindused.
Peamiste nõrkustena oli mainitud
suur väljaränne, vähesed töökohad,
koolide madal haridustase, ühistranspordi vähesed võimalused, teede halb
olukord, vähesed noorte suvetöö võimalused, noorte vähene aktiivsus ja
inimeste madal motivatsioon.
Väärtuste ja nõrkuste teemalisi
vestlusi kokkuvõttes nentis Siiri Põldsaar, et kurb oli kuulda, et paljud noored tulevikus ennast Valgamaal ei näe.
«Seda enam sain kinnitust, et
noortele tuleb rohkem tähelepanu
pöörata ja just nimelt koolieas tekitada neis tunne ning teadmine, et nad
on maakonnale olulised,» pidas ta
vajalikuks lõppjäreldusena toonitada.
Seekordse talvelaagri korraldamisele panid lisaks maavalitsuse noorsootöö peaspetsialistile õla alla Otepää
gümnaasiumi huvijuht Terje Aasaroht
ning mõnda aega Valgamaal elanud
Viljandi kultuuriakadeemia noorsootööõppejõud Urmo Reitav.

Tahad Sa ise midagi öelda Tankla
lehe lugejatele?
Saatke infot, kui näete midagi
põnevat. Lugege hoolikalt lehte,
ärge tehke lennukit, hoidke seda!
Kes teab, võib-olla võite sattuda
toimetusse ja hakata ise lugusid
kirjutama.

Ja kui keegi tahab Sinuga
ühendust võtta?
See on muidugi keerulisem – ma
ise võtan ühendust.

Seekordses talvelaagris ettevõetud loov tegevus haaras kõiki osalejaid kaasa..
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