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Tutvu lähemalt kus ja millal oli esimene Entrumi projekti kokkusaamine.
Kuidas moodustati meeskonnad, kes neid rahastab, millised projektid on seotud Valgamaaga ning kes võitsid preemiaid?
«VeniVidiVici», «IT- vabakad», «Teadusega laste heaks», «Tervislikud noored» , «Hallo, kosmos», «Südamest südamesse!»
ning «Majanduslikud noorikud», kes nad on ja kust tulid mõtted - kõik see ning palju muud lk 7.

«Olen ka varem käinud Valgamaal.
Siin Taageperas on väga ilus. Mulle
tohutult meeldib Tõrva, ära küsi miks seal on lihtsalt midagi, midagi õiget ja...
Otepää ka. Rääkimata Valgast endast.
See on ikka nii äge, kui on üks linn
kahes riigis.»
Loe intervjuud teleajakirjaniku
Urmas Vainoga leheküljelt 4.

Heade mõtete ja ideede jagaja
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Valgas tegutseb populaarsust
koguv elujõuline poistebänd
ELEN LIIGUS

Valgamaal tegutseb rõõmsameelne ja
verivärske noortebänd, kellel hetkel nime
veel ei ole. Poistel on suured unistused
ja eesmärgid hoolimata sellest, et
kogemustest veel napib.

reporter
elen@tankla.net
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NOORTE EUROOPA PÄEV. Tõrva neiud
Elis Haavasalu ja Keidi Piller võitsid Euroopa Noorte Päeva
raames fotokonkursi «Aktiivne koos vanaema ja vanaisaga!»
Fotokonkursi eesmärk
oli jäädvustada pilt,
mis näitaks, kuidas
olla aktiivne koos
vanaema ja vanaisaga. Võidufotol oli
Keidi Pilleri 91-aastane vana-vanaema
ja nad kogusid enim
hääli ehk 802 like´i.
Tüdrukute sõnul olid
nemad küll pildil ja
osalesid konkursil, ent
auhind (100 eurot)
läheb Tõrva avatud
noortekeskusele.

Valgamaa Aasta Ema on Kaja Hindre

Selles lehes:

Valga maavanema Margus Lepiku eestvedamisel sai Valgamaa uue traditsiooni – Valgamaa Aasta Ema valimise. Tiitli pälvib ema, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks
eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta Ema konkursile esitati 10
kandidaati. Valgamaa Aasta Emaks valiti Kaja Hindre.

Otsid mõtteid lõpetamiseks?

Otepääl leiab aset
maakondlik laulu- ja tantsupidu
2. juunil toimub Otepääl Tehvandi staadionil maakondlik laulu- ja tantsupidu «Ma ise ilu tegija...». Pidu räägib meist endist ja annab tunnistust,
et elu saab olla täpselt nii ilus, kui ilusaks me selle ise elame. Peol esineb
600 lauljat ja 1064 tantsijat erinevatest kollektiividest. Tantsupidu algab
kell 16.00 ja laulupidu 18.00. Pidu on kõigile tasuta!
FOTO: ERAKOGU

OLE NUTIKAS. Skänneeri oma
nutitelefoniga sisse vasakul olev
QR-kood ning hakka meie fänniks!
Kui eelistad olla vanamoodne, siis
leiad meid üles ka internetibrauserist: facebook.com/tankla.
Kui sul aga Facebooki pole, võid
ennast uudistega kurssi viia ka
noorteportaalis www.tankla.net.

Bänd on viieliikmeline: solist Robert
Derevski (15), soolokitarrist Kevin
Podnieks (15), rütmikitarrist Egert
Ojamäe (15), basskitarrist Silvester
Ersto (13) ja trummar Vladislav Kalames(15).
Poisid tunnevad üksteist ja on
olnud sõbrad juba lasteaiast saati.
Selles koosseisus on nende bänd
tegutsenud kõigest pool aastat. Üks
nendest on muusikakooli juba lõpetanud, teised alles õpivad. Noored
on väga aktiivsed, peale muusika
tegelevad nad kõik spordiga. Idee
bändi teha on neil mõttes mõlkunud
juba päris pikka aega, ent aktiivselt
bändina hakkasid nad tegutsema
alles pärast möödunud aasta jõulupidu, mis andis lükke järgmiseks
esinemiseks.
Noormehed on väga rõõmsameelsed ja lõbusad, proovid on täis
tõsist tööd ja ka naeru. Oma tulevikuplaanide suhtes on nad innukad
ja mõtlevad suurelt, mis muidugi on
hea. Muusikamaitse on neil sarnane,
välja tõid nad Metallica, Rammsteini ja Sklipnoti. Eesti bändidest
on nende lemmik Metsatöll. Nende
väikseks traditsiooniks on pärast
esinemist Hesburgeris käia. Tutvu
bändiliikmetega ja nende unistustega leheküljel 5.

Idamaised õhtud Valga noortekeskuses
Valga gümnaasiumi abituriendi Reelia Raudheidingu algatusel hakati märtsikuu lõpus Valga Avatud Noortekeskuse ruumides Jaapani õhtuid korraldama. Sündmus oli mõeldud kõikidele huvilistele. Polnud oluline, kui vana
keegi on või, kas oldi tõeline Jaapani fänn. Peaasi oli see, et taheti oma silmaringi laiendada. Eesmärgiks oli ka see, et tekiks huvi selle maa vastu.
Põhiliselt räägiti Jaapani kultuurist, usust, kommetest, muusikast,
mangast (jaapanikeelne sõna koomiksite jaoks - toim), animest (Jaapanist
pärinev animatsioon - toim), ajaloost, erinevatest fashionitest – harajuku
(piirkond Jaapanis - toim) ja visual keist (Jaapani rockmuusika – toim).
Samuti tutvuti keelega. Kõige lõbusam hetk oli see, kui köögis valmistati
sushit. Loomulikult ei jäänud õpetamata ka see, kuidas pulkadega süüa.
Loe korralduslikust poolest leheküljelt 12.

Millised värvid on moes, mida selga panna ja mis on kirjas etiketis? Nõuandeid jagavad Eesti moeblogijad. Lk 8

Miks räpis ropendatakse?
Brusly Konrad: «Nõnda on parem emotsioone edasi
anda.» Lk 8

Tahad leida suveks tööd?
Tuuli Mekk: «Noorte soov oma oskusi pakkuda ja hooajaliselt tööd leida on püsivalt suur.» Lk 10

Mida teeksid sina ajamasinaga?
Saa teada, kas Valgamaa noored reisiksid tulevikku või
minevikku. Lk 12

Valgamaa neiud aastaks välismaale
Ettevalmistused uude kultuurikeskkonda sõiduks. Lk 6
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KÜSITLUS. Uurisime noortelt,

JUHTKIRI. Mõttemõlgatus
enne suve algust ja kooli lõppu.
Eelmisel suvel töötasin laeval ja juhtusin jutustama ühe minu jaoks väga erilise neiuga, kelle
ülesanne oli erinevate firmade degusteerija olla.
Järele mõeldes võib nii, naljaga pooleks öelda, et
ta oli minu kolleeg. Miks ta eriline oli?

Sandra Pikk

peatoimetaja

sandra@tankla.net

E

siteks seetõttu, et ta rääkis
sellest (vestlus võõraga läheb
alati sujuvalt kooli ja töö peale),
kuidas lõpetas meediaõpingud Inglismaal. Suurbritannia on minu jaoks alati olnud midagi pööraselt
imelist ja paeluvat. Aastaid tagasi unistasin, et lähen
pärast keskkooli lõpetamist just sinna õppima. Nüüd
on kindel plaan Eestisse jääda ja ehk ajakirjandustudengina avaneb mul võimalus välismaale praktikat
kogema minna. Ärge pange tähele – see on minu
hetkeline illusioon, unistus. Mitte miski ei ole veel
kindel. Kolme kuuga võib palju muutuda.
uidugi küsis ta minult, et kuidas pärast
praktikat kavatsen suve sisustada ja millega
üldse tegelen. Vastasin kindlameelselt - plaanin täiskohaga puhata enne tormilist abituriendiaastat. Tema
võttis mõttest kinni ja julgustas mind aega maha
võtma. Ta põhjendas, et enne ülikooli pead hetkedest
võtma viimast. Pärast lihtsalt pole aega puhkamiseks,
noored on vanematest eemal, tuleb hakata ise teenima ja tihtipeale ei saagi reisile või puhkama minna.
Nõiaring. «Kõige suurem põhjus polegi ehk see, et
oled vanematest kaugel. Sa lihtsalt seod ennast nii erinevate valdkondadega, et avastad enda jaoks midagi,
mis kasvab välja tööks ja millest on raske loobuda. Ise
töötan TV3-s saadete assistendina ja degusteerijatööd
teen puhtalt lisaraha teenimiseks,» tutvustas ta oma
värvilist elu ja seletas tagamaid.
ul on kahju, et mul pole temaga ühtegi
kontakti. Vahetasime selle siirusest
pakatava tallinlannaga nii mitmeidki huvitavaid
mõtteid. Selles osas (Jane vahetas tohutult palju
õigeid mõtteid, mida abiturient hetkel tunneb,
ta oleks justkui võime minu sisse vaadata) olen
täpselt paremal asetseva artikliga nõus, et tunded
enne lõpetamist on kohe eriti kirevad.
rmas Vaino ajakirjanduskoolitusel jäi kõrvu
kõlama lihtne ettepanek: enne televisiooni
minemist või ajakirjanikuga kohtumist kirjuta
endale paberi peale kolm olulist teemat, millest Sinu
arvates võiks intervjueerija teada. Number üks – kui
selle mõtte rääkimata jätad, siis läks intervjuu untsu.
Number kaks – võiksid rääkida, on üpris oluline
teema. Number kolm – huvitav mõte, aga ei juhtu
midagi, kui rääkimata jätad. Olen kasutanud seda
nippi nii eesti keele, inglise keele kirjaliku ja suulise
ning ühiskonnaõpetuse riigieksami juures... ja
kasutan ka praegu. Tundsin ammu, et tahan sellest
kohtumisest ja enda mõtetest enne kooli lõppu rääkida, ent kogusin hoogu, et kirja panna.
ankla noortelehe toimetus soovib sulle
värvilist suve, pööraseid seikluseid, unustamatuid õhtuid, lahtiseid mõtteid eksamiteks ja
loomulikult – hulgaliselt võimalusi puhkuseks.
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KESKKOOLILÕPETAJA TUNNETEST. Mida arvab üks abiturient kooli lõpetamisest?

Tunnen, et lõpuks ometi
on mul tiivad, et lennata...
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reporter
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Olen mitmeid kordi märganud hämmingut inimeste näos, kui vastan nende entusiasmist
pakatavale küsimusele: «Kuhu sa edasi õppima lähed?» fraasiga «ma ei taha sellest rääkida!». Võin tunduda ebaviisakana, kuid väldin nendel teemadel spekulatsioone ja diskussioone inimestega, kes ei kujuta endale isegi ette, mida keskkooli lõpetav õpilane hetkel
tunda võib. Kuid - mida mina tunnen?
JANE SALUORG
reporter
jane@tankla.net

E

siteks tunnen ma hirmu eksamite ees, sest
nendest sõltub minu tulevik. Kas see, mida
täna tean ja oskan, on piisav saada eksamitel
tulemused, mis mind rahuldaksid? Peale selle
on mul hirm oma unistuste ees. Kardan, et need lähevad katki. Praegu elan kaksikelu. Reaalsuse kõrval eksisteerib ka unistuste maailm, kus olen Tartu tänavatel
liikuv tudeng.

Kirevad tunded lõpetamise eel
Teiseks tunnen ebakindlust oma valikute suhtes,
mida täna langetan. Siiani olen elanud teadmisega, et
1. septembril on mul kool kuhu minna, õpetajad, kellele
lilli viia, ja klassikaaslased, keda kallistada. Nüüdseks
on see periood minu elus läbi ja mul pole halli aimugi,
mis kooli sügisel lähen, kelle käe all õppima hakkan
ning missugused on minu uued saatusekaaslased.
Tunnen valu, sest suhted, mis tähendavad mulle
palju, võivad kaasnevate elumuutustega puruneda.

Toimub kaugenemine, tekivad uued huvid, inimesed, seltskonnad –
see on valus paratamatus.
Tunnen kurbust. Minu lapsepõlv saab alatiseks läbi, algab uus
peatükk, mis on puhtalt minu luua. Pean ise enda eest seisma, võitlema ja vastutama. Maha jäävad ka päikest ja puhkust täis suvevaheajad, naljad ja lollused, mis pole enam kunagi nii süütud ja armsad
nagu varem. Samuti pinginaabrid, õpetajad, vanemad, treenerid,
tädid ja onud, kes oma nõu ja jõuga on alati olemas olnud.

«Minu lapsepõlv saab alatiseks läbi, algab
uus peatükk, mis on puhtalt minu luua.
Pean ise enda eest seisma, võitlema ja
vastutama.»
Minu võimalus eneseteostuseks!
Eelneva jutu põhjal võib tunduda, et keskkooli lõpp on üks masendav sündmus. Tegelikult leidub selles ka head. Peale hirmu ja
kurbuse tunnen vabanemist, positiivset ärevust ja ootust. Tean, et
see on võimalus eneseteostuseks ja võimalus olla esimest korda
elus tõsiseltvõetav. Tunnen, et lõpuks ometi on mul olemas vajalikud
koordinaadid ja tiivad, et lennata. Tajun, et kõik see, mis mind ees
ootab, on katsetamist väärt!

KARIKATUUR. Abiturientide segased
tunded seoses oma tulevikuga.
Autor: Remo Surri.
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Küsitlusele vastanud oleksid valmis
tulema tagasi, kui leiaksid erialase ja
tasuva töökoha või kui oleks võimalik
omandada kvaliteetsemat ja mitmekesisemat haridust.
Valgamaa noored tunnevad puudust korras tänavatest, hästi toimivast
maakondlikust ühistranspordist, poodidest, töökohtadest, kergliiklusteedest
ja tänavavalgustusest. Tegevustest ja
sündmustest (sh kultuuriüritustest)
väljaspool linnu. Vastajate arvates on
oluline luua maanoortele rohkem võimalusi hobidega tegelemiseks, vaba
aja veetmiseks. Lisaks leiavad noored,
et siin võiks arendada turismi.
Küsitlusele vastanutele meeldib
Valgamaa ilus loodus, sõbralikud inimesed, rahu, vaikus ja head sportimisvõimalused. Samuti peavad noored
positiivseks küljeks seda, et Valgamaal
saab tegeleda vabatahtliku tööga, olla
aktiivne ja rakendada oma ideid.

NOORE ÕPETAJA PÄEVIK

Õpetaja
võimuvõitlus
kevadise
päikesega

T

Väljaandaja: Valgamaa Partnerluskogu.
Aadress: Valga põik 3, 67403 Otepää.
Telefon: 524 0126 (Aile Viks), 5699 6067 (Sandra Pikk).
E-post: toimetus@tankla.net.
Veeb: www.tankla.net.

mida nad arvavad elust Valgamaal. Küsitlusele vastas 36 noort.

Kevad on õppimiseks jube aeg. Eriti
aga õpetamiseks. Keskendumishäired on saatjaiks ka esimestes tundides, mil õpilased tavasituatsioonis
veel normaalselt käituksid.

ELEENE
SAMMLER
reporter
eleene@tankla.net

OMA ARVAMUS. Ütle välja oma
seisukoht ning vajadusel põhjenda seda.

Laps räägib siis, kui kana pissib?
KATRE KIKKAS
reporter
katre@tankla.net

S

uur osa maailmast on seisukohal, et kõigil
peaks olema sõnavabadus. Jah, peaks olema. Eesti on demokraatlik riik ning isegi meie
põhiseaduse §45 sätestab, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja
muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil.
Kuid kas see ikka on nii? Kas noored kasutavad oma
õigusi? Kui paljud noored julgevad sõnavabadust kasutada ja oma arvamuse välja öelda?
See on minu jaoks äärmiselt valus teema, sest arvamuse välja ütlemine on mulle aastate jooksul paksu
pahandust kaasa toonud. Pahandust, mis pole mõjutanud ainult mind. Samuti olen kuulnud teiste noorte
käest, et öeldes oma arvamuse välja või pidades internetis blogi, on sellest täiskasvanutega, näiteks õpetajatega, tüli tekkinud, ehkki sellega pole ühtegi reeglit
ega seadust rikutud.
Voltaire on öelnud: «Ma ei nõustu sinu arvamuse-

ga, kuid võitlen surmani, et sul oleks õigus oma arvamus välja öelda.» Minu arvates näitab see seisukoht selgelt seda, et isegi siis,
kui kellegi arvamus läheb teiste hinnangutega vastuollu, tuleb see
välja öelda. Mitte midagi ei hakka muutuma, kui meie mõtted ei jõua
kuhugi.
Oma arvamuse välja ütlemisel tuleb kindlasti arvestada ka teiste reaktsiooniga. Loomulikult ei tohi välja öelda seda, mis sülg suhu
toob. Enda mõtted ja arvamus tuleb läbi mõelda ja väljendada seda
viisakalt ning samuti peab see olema põhjendatud.
Meie, noored, peame olema julged, ausad, otsekohesed, sest
meie päralt on selle väikese Eesti tulevik. Väljendades oma mõtteid,
saame aidata kaasa Eesti arengule. Me peame oma arvamuse välja
ütlema! Me peame olema targemad, paremad ja tugevamad! Meid
ei tohi miski kõigutada!
Minu arvates pole elu ilma õiguseta oma arvamus välja öelda,
üldse mingi elu. Me ei pea taluma seda, mis meile ei meeldi. Meil on
õigus avaldada arvamust ning seista enda ja teiste eest. Need ajad,
kus laps räägib siis, kui kana pissib, on möödas. Käes on aeg, kus
noorte arvamus on väga oluline ning rumal mõte on ainult see, mis
jääb välja ütlemata.
Seega, Sina, noor ja julge – ütle oma arvamus välja! Olen see loll,
keda lohutab lootus, et kui me oleme tugevad, üksteise kõrval ja väljendame seda, mida meie tahame, siis hakkab siin riigis, Valgamaal,
meie kodukohas, midagi muutuma.

Üritan kõiki magistritarkusi ja aktiivõppemeetodeid kasutada, aga
päike teeb kasutuks ka selle. Vihmaga ja külmaga on asi muidugi veel
hullem. Õpilased ei ole uimased,
nagu see vihmaga normaalne oleks,
pigem õelad nagu kärbsed pärast
vihma. Kõige hullem asja juures on
see, et ma ise olen ju samasugune.
Kinnises ruumis paigal istumine,
seal mõtlemine ja töötamine on kurnav ning teeb tujukaks. Kui aga tööhommikul päikest ei paista, on terve
päev kuidagi ebaõnnestunud.
Siinjuures palju edu Aaviksoole
(haridus- ja teadusminister – toim),
kes tahab kooliaastat pikendada. See
on ka muidu ülihalb idee, aga kevadveerandile koolipäevade juurdelisamine oleks täiesti kasutu, sest keskendumis- ja mõtlemisvõime on selleks
ajaks lihtsalt ressursid minetanud.
Noore õpetajana tundus mulle terve õppeaasta vältel, et jään programmist maha, kuna tempo oli kogu aeg
peal. Nüüd on õpikud praktiliselt läbi
töötatud. Seega ei jää mul muud üle,
kui ennast kiita. Kui töökeskkond on
sobiv (loe: pole kevad), ei ole mul viga.
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Noored võtavad ette
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MODELLINDUS.

Kas Valgamaa neiu võib olla
järgmine Carmen Kass või lausa Kate Moss?

Ambitsioonikas

PEOTANTS. Tublid Valgamaa noored näitasid eeskuju.

Ester Karuse
Living Modelsi
moeagentuuris
Ester on üha enam tuntust koguv 19-aastane
Valgast pärit tütarlaps, kes hobi korras
pürgib supermodelliks. Praegugi osaleb ta
Kristiine Supermodelli konkursil ja on juba
kinnitanud koha poolfinaali 3. voorus.
KEIDI TAMM
reporter
keidi@tankla.net

Kuidas modellindusse sattusid?
Modellindusega puutusin esimest korda kokku viis aastat tagasi, aga ma pole aktiivne olnud juba
mitu aastat. Kristiine Supermodelli
konkursile kandideerisin ise.

Millega seoses esimest korda
modellindusega kokku puutusid?
Valka tuldi modelle otsima ja
läksime sõbrannaga proovima, kuigi
ma polnud veel piisavalt pikk. Tehti
pildid ja siis oli Tallinnasse minek
- seal toimusid juba esimesed castingud. Meiega rääkis Margit Jõgger
(Eesti tippmodelli kohtunik - toim)
agentuurist MJ Model Management.

Millistest võistlustest/üritustest
oled veel seoses modellindusega
osa võtnud?
Eelmise aasta suvel oli Weekendi kalendritüdruku konkurss, mille
võitsin. See pole otseselt modellindus, aga pildistamine ja poseerimine
ikka.

Sul leidub veel huvitavaid pilte,
mille jaoks need on?
Mõned neist on sõbranna tehtud.
Osad, mis professionaalne fotograaf
üles võtnud, on tehtud agentuuri jaoks.

• On lõpetanud
Valga Gümnaasiumi
humanitaarharu.
• Tal on 3 koera: Richard, Roll,
Rokk.
• Korvpalli fänn.
• Tegeleb kergejõustikuga.
• Võitis Weekendi
kalendritüdruku võistluse.

dellimõõdus, ei pea olema nii pikk
ja peenike.

Mida hindad modellinduses?
Hindan loomulikku ilu. Samas
on päris huvitav vaadata, kuidas
mõni inimene on piltidel totaalselt
teise näoga.

Kui suureks pead konkurentsi
sellel alal?
Ma arvan, et konkurents on tegelikult suur. Eestis pole nii palju, aga
mujal maailmas küll. Peale sinu on
veel castingul 200 tüdrukut.

«Eriti meeldib mulle
see, kui mulle tehakse
soeng ja meik.»
Mis tunne on sul castingute ajal?
Pole ammu käinud, aga muidu
tundsin end hästi. Agentuuri töötajad tervitavad sõbralikult, küsivad
kuidas läheb. Ka välismaalased on
olnud üldjuhul sõbralikud. Eestis
pole nii suur konkurents ka, castingul on umbes 10-15 tüdrukut.

Räägi, kas saatesse Eesti
tippmodell ka kandideerisid?
Ei kandideerinud. Kartsin, et osalejad tehakse lolliks. Kogu aeg on kaamerad ümber. Nüüd ei paistagi väga
hull. Ise tuleb ka ikka normaalne olla.

Kas kuulud hetkel mõnda agentuuri?

Kui olulisi kogemusi modellindus
Sinu arvates annab ja miks?

Jah, kuulun Living Modelsi. Kuid
kuna ma pole seal juba mitu aastat
aktiivne, siis hetkel ei ole ma fashion
model vaid people model.
People model võib teha ükskõik
mis reklaami. Ta ei pea olema mo-

See maailm on ju päris karm.
Õpid, et uksed ei avane niisama.
Selleks tuleb vaeva näha. Samas on
võimalus näha maailma, näiteks mu
modellist sõbranna on reisinud mitmeid kordi Milaanosse.

FOTO: MAIKEN STAAK

On Sul mõni nõuanne näiteks
kellelegi, kes ihkaks ka
modellindusega tegeleda, aga ei
oska kuidagi alustada?
Ma usun, et kui pikkust juba on,
siis võiks ise võtta mõne agentuuriga
ühendust. Näiteks saata pildid ja siis
äkki läheb õnneks ja kutsuvad sind
juba ennast näitama Tallinnasse.

Mis arvad, kuidas Sul siiani
Kristiine Supermodelli konkursil
läinud on?
Ma väga loodan, et jään Kristiine täismaja üritusel kohtunikele
silma ja teenin palju punkte. Kui
aga teie.. kallid Tankla lugejad
hääletate minu poolt, siis loodan
võita!

Mida kujutab endast Kristiine
täismaja üritus?
Laupäeval (12. mail – toim) on
reality show filmimine Kristiine
keskuses ja pühapäeval (13. mail –
toim) toimub emadepäeva üritus,
kus esinevad Getter Jaani ja Ott
Lepland, ka mina ja teised modellid teeme seal showd.

Kuidas oma vaba aega veedad?
Vabal ajal tegelen hästi palju oma
armsate koertega ja kergejõustikuga.

Millega sa nüüd ja tulevikus
tegeleda tahaksid?
Õpin Tartu Mainori Kõrgkoolis
logistikat. Juba praegu aitan oma isa
sellel alal. Tulevikus on plaanis isa
firmas tööle hakata.

Kes Sulle kõige juures toeks on?
Eelkõige mu poiss ja perekond, samuti mu väga head sõbrad. Tegelikult
minu koerad ka, sest nendega räägin
ka vahel. Räägin neile oma muredest
ja nii ongi juba pool muret läinud.

KOMMENTAAR
Gloria Hallaste
(20), Estri parim
sõbranna
Ester on super tore
tüdruk. Oleme sõbrannad
olnud juba 6 aastat. Võin teda
alati usaldada. Ester on väga
hea südamega, ta hoolib oma
lähedastest ja lemmikloomadest väga. Leiab alati aega,
et vanaemale appi minna või
koertega jalutamas käia. Talle
meeldib tegeleda ka spordiga
ja korvpalli vaatamas käia. Lisaks meeldib Estrile sõpradega aega veeta ja koos midagi
põnevat teha. Kui ta midagi
ette võtab, siis saab ta sellega
väga edukalt hakkama. Ta on
väga aktiivne ja oskab inimestega suhelda. Ester on julge,
valmis uuteks väljakutseteks,
väga postiivse ellusuhtumisega, sõbralik, aus, abivalmis ja
ta jääb alati iseendaks. Tema
ongi see, keda pean tõeliseks
sõbrannaks.

Valga gümnaasiumis õppivad noored Mairin Tann ja Robert Derevski
saavutasid laupäeval, 5. mail esikoha kuuendas tasemegrupis rahvusvahelistel peotantsuvõistlustel. Võistlusel osales erinevaid paare nii Eestist
kui ka Lätist. 				
FOTO: ERAKOGU

TUDENGIVARI. Mida see üldse tähendab?

Egle Kõvask näeb enda
tulevikku kultuuriakadeemias
MARI KORNEL
reporter
mari@tankla.net

Valgamaa noor Egle Kõvask oli aprillikuus tudengivarjuks Viljandi
Kultuuriakadeemias Maarja Mäele, kes õpib huvijuht-loovtegevuse
õpetajaks.
Sihid tulevikuks on paigas ja
hetkel Valga gümnaasiumi 11a.
klassis õppiv Egle unistab, et ta
saaks tulevikus töötada koos noortega. 18-aastast vabatahtlikku kaitseliitlast köidab huvijuhi-loovtegeMaarja Mägi (vasakul) ja Egle
vuse õpetaja eriala.
Kõvask.
FOTO: MIRELL LATTIK
Tudengivarjuks olemisest ta alguses palju ei teadnudki. See koge- juhendas Aurika Komsaare. «Ülmus oli kui tundmatus kohas vette latav oli see, et õppimise käigus
hüppamine. Küll aga oli ta tuttav mängiti palju: toimus rühmavarjutatava Maarjaga, sest temagi töö, ja ringmängud. Lisaks võeti
mind kiiresti omaks,» kirjeldas
on vabatahtlik kaitseliitlane.
Viljandis olles osales Egle ka ta. Teiseks külastatavaks loenüritusel «Kaarevisoon 2012», mis guks oli «Noorsootöö alused»,
sarnaneb staarijäljenduskonkur- mida viis läbi Urmo Reitav. «Päsiga Mini Playback Show. Maarja rast loenguid olid emotsioonid
ja tema kursusekaaslased olid laes,» kommenteeris Kõvask.
show jaoks koos lastega loonud etteaste.
Samal õhtul toimus ka
tudengivarjuks olemine?
Viljandi PärimusmuuVarjuks olemine tähendab seda, et inisika Aidas omakultuumene on huvitatud mõnest erialast või
riakadeemia, millest
ülikooliga tutvumisest. Päeva jooksul
said osa võtta kõik
käiakse tudengiga koos loengutes, tutsoovijad.
vutakse ülikooliga ning teiste üliõpiEgle sai tudengivarlastega. Tudengivarjuks minemiseks
juna käia «Kultuuridepeab mõne tudengiga selleks sobiva
vaheline kommunikataja eelnevalt kokku leppima.
sioon» loengus, mida

MIDA TÄHENDAB

LÜHIFILMID. Noortekeskuse huviring kogub kuulsust üle Eesti.

Mis loom see VIFO ikkagi on?!
MERLIKA HÜDSI
reporter
merlika@tankla.net

Tõlliste Avatud Noortekeskuses TANK
on alates eelmise aasta sügisest toimunud video- ja fotoring ehk VIFO. Selle
lühikese ajaga on noorte tehtud lühifilmid kandideerinud mitmetele konkursile ja saanud auhinnalisi kohti.
Video- ja fotoring on mõeldud
Tõlliste valla noortele. See toimub
kord nädalas, üldjuhul neljapäeviti
ja kestab tavaliselt kolm tundi. Esimene video valmis eelmise aasta
novembris ja kandis pealkirja «Elu
võimalikkusest maal». See lühifilm
valmis Energiasäästunädala videokonkursi jaoks, milles saavutati esimene koht. Sama video pääses ka
rahvusvahelisele H2T festivalile, kuid

Videoringi esimene projekt «Elu võimalikkusest maal».
paraku auhinnalist kohta ei saadud.
«Selle videokonkursi võit andis meile
palju motivatsiooni juurde. Tahtsime
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kohe midagi uut teha,» kommenteeris võitu Rasmus Koroljov. Lisaks
sellele filmile on valminud veel kolm:

«Lase vabaks», mis räägib noorte
probleemidest, «Saatuse teekond»,
kust võib leida pisut romantilisemat
hõngu ning viimaks ka «Linnapreilid
maal», mis erineb teistest klippidest
humoorikuse poolest. Videoga «Saatuse teekond» võideti EnergiaTV videokonkursil nii esimene koht kui ka
rahva lemmiku tiitel.
Video- ja fotoringis saavad soovijad õppida nii fotode kui ka videoklippide valmistamist. Peale selle on
võimalus proovida kätt ka monteerimise ja fototöötlusega. Noori juhendab Timo Arbeiter, kes on omandanud oma pikaajalised kogemused ise
katsetades ja praktiseerides. «Mul
on hea meel, et mõnedki noored
on leidnud endale uue väljundi või
tegevuse. Kõik seda muidugi ei saagi leida ja mõnel võtab see lihtsalt
kauem aega,» sõnas Arbeiter.

FILMICASTING. Tahad teada, kuidas sinna pääseda?

Valgamaa noore
rikastav päev filmi-casting ul
MARI KORNEL
reporter
mari@tankla.net

Valgamaa noor Tuuliki Stogov käis
märtsi lõpus Tallinna erastuudios
filmi-castingul. Kohapeale jõudes
nägi ta kahte tüdrukut, kes ootasid
oma esinemiskorda – ühtäkki tuli
väga suur närv sisse.
Tüdrukute ärevust nähes, hakkas
ka Tuuliki pabistama ja mõlgutas
kojumineku mõtteid. Samal hetkel
astus ruumi noorhärra, kes kutsus
neid kolme stuudioga tutvuma.
Stseenis pidid nad mängima parimaid sõbrannasid, kus üks nen-

dest võitis lotoga. Võitja oli väga
õnnelik, teine rõõmustas sõbranna
loosiõnne üle ja kolmandal ehk
Tuulikil tuli olla kade, sest see oleks
pidanud tema võidupilet olema.
«Ma arvan, et mul läks väga
hästi, sest andsin endast parima ja
jutt oli ladus,» kommenteeris Tuuliki oma etteastet.
Castingust kuulis Tuuliki ühelt
tuttavalt abiprodutsendilt, kelle
soovitusel ta kohale läkski. Teised
nooredki saaksid sellise võimaluse, kui nad hoiaksid silmad lahti
ning oleksid kartmatud suhtlejad.
«Minge massistseenidesse, sest
sealt võite saada tutvusi oma karjääri vundamendi rajamiseks,» innustas ta lõpetuseks.
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Valgamaa noortel ja
noorsootöötajatel oli aprillikuu
lõpus võimalus kohtuda
karismaatilise teleajakirjanikuga.
Urmas Vaino, kes on oma elu
jooksul teinud üle 10 000 tunni
intervjuusid, jagas näpunäiteid
meediaruumis toime tulemiseks
ja andis soovitusi, kuidas
ajakirjanikuga hästi läbi saada.

õõnsalt, aga sellel on suur sisu) tegema kõik selleks, et ta saaks jääda
ausaks. Sellele peab mõtlema eriti
noorest peast. Ka noortelehe juures,
see ei ole nii, et oh, teeme väikest
asja ja pigistame silma kinni.

Tutvusta palun «Terevisiooni»
saate ettevalmistust.

Teleajakirjanik Urmas Vaino:

«Hetkel võiksin vabalt merel pootsman olla»
FOTO: TIMO ARBEITER

TELEAJAKIRJANIK. Kevadise paitava päikese saatel jutustas peatoimetaja

Sandra koos Urmas Vainoga tema lapsepõlvest, tööst «Terevisioonis» ja noortest.

peatoimetaja
sandra@tankla.net

Võrdle palun tänapäeva noorust ja
enda teismeiga.
Muidugi on tänapäeval täiesti
teistsugune maailm. Loodan, et järgmistel põlvkondadel ei teki sellist
drastilist vahet. Näiteks täna ja selleaegne vaesus on erinevad. Kui siis
olid vaesed praktiliselt kõik, siis täna,
kui noorel on energia sees olemas,
saab tänu erinevatele fondidele maailmas läbi murda. Suund Soome oli
tolleaegsete teismeea väljamurdmine.
16-aastase jaoks oli suvel Soome tööle
saamine kõva sõna. Täna on muidugi
ülikõva värk miski muu, midagi palju
põhjalikumat ja kusagil kaugemal.

Drastilise vahe all pead silmas ka
infotehnoloogia arengut?
Seda ka. Kui olin 16-17, siis põhimõtteliselt selle jaoks, et sõbraga kohtumine kokku leppida pidin esialgu tema juurde minema.
Tänapäeva noortel on võimalus
internetimaailmas olla just sellise
infoväljendi küljes, kus nad ise tahavad. Loomulikult võib kogu aja
ära kulutada tühivestluse peale
kusagil Facebookis, ent samal ajal
on võimalik uurida lõputuid andmebaase ja entsüklopeediaid.

Missuguse iseloomuga teismeline olid?
Suhteliselt püsimatu ja rabe. Koolis püüdsin ikka vinks-vonks korralik poiss olla. Käisin lips ees, ülikond
seljas ja mul oli must diplomaadikohver. Ma polnud kindlasti kõige
parem õppija, olin suhteliselt lurbu.
Mingil ajal kui ma enda jalad kõhu
alt välja võtsin, sain hästi hakkama.

Kelleks ihkasid lapsepõlves saada?
Mul oli sada nägemust. Tahtsin
saada veduri- ja teerullijuhiks, mingil hetkel kujutasin ennast ette ka
poliitikuna. Arvan, et unistused on
olnud samad, mis igal väikesel poisil. Ainult kosmonaudiks pole vist
tahtnud saada. Hetkel võiksin vabalt
merel olla madrus või pootsman.

Missugune on sinu kokkupuude
Valgamaaga?
Täpselt niisugune, et olen ka varem
käinud Valgamaal. Isiklikku sügavamat sidet pole. Tallinn ja Valga on üksteisest piisavalt kaugel. Siin Taageperas
on väga ilus. Mulle tohutult meeldib
Tõrva, ära küsi miks - seal on lihtsalt
midagi, midagi õiget ja... Otepää ka.
Rääkimata Valgast endast. See on ikka
nii äge, kui on üks linn kahes riigis.

Lemmik linn on siiski endiselt
Tallinn?
Vaatamata tema puudustele - jah.
Linnas peab olema sadam, lennu- ja

raudteejaam. Linnas peab olema
mitu teatrit. Mitu kino. Mitu kontserdipaika. Mitu spordihalli. Linnas
peab olema vahetevahel ka kitsas.
Linn peab olema natukene napakas.

Mida arvad Valgamaa
noortelehest Tankla?
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SANDRA PIKK

Mulle väga meeldib, kui noored
sellist asja teevad. Lehe ettevalmistus on juba nende inimeste jaoks
oluline, kes seda teevad. Neid on
ilmselt vähem kui lugejaid, aga see
kogemus, mida nad endale eluks
saavad on hindamatu. Võimalus ise
planeerida oma tegevusi, kohtumisi
ja olla vaba, ise otsustada, on tohutult suur privileeg.

Oled teinud mitmeid
tuhandeid tunde erinevaid
intervjuusid. Milline on teie,
kogenud saatejuhtide närv
enne otsesaadet?
Olenemata aastatest on
ikka närv sees. Otse-eetri närv
ei lähe ilmselt kunagi ära.
Väike kõdi on ikka nahavahel. See peab olema. Kui see
ära kaob, siis on saatega kutu
majas.

kud
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TEGEVUS VABAL
AJAL. Filmid,
raamatud, jalgpalli
vaatamine ja jalgpallist rääkimine,
võõra linna avastamine, jalgrattaga
Hiiumaal.

SPORDIALA. Kahtlusteta - jalgpall.
Olen jälginud Newcastle Unitedi käekäiku sajandivahetusest peale. Käinud
mängudel (ka Tallinnas ja Riias), klubi
on midagi muud kui koondise toetamine. Eesti koondise mänge käin muidugi
vaatamas ja elan vägagi kaasa, aga ikka
- klubi jalgpallis on mingid lisaniidid,
-hoovused, mis rahvuskoondiste juures
ei saa kunagi olla.

Anna nõuanne noortelehe
toimetusele – kuidas olla hea
ajakirjanik?
Hea ajakirjanik peab (kõlab tiba

Meil on kolm rutiini. Aastane,
nädalane ja ööpäevane rutiin. Stuudios on meil suur tahvel, kus on kaks
nädalat välja joonistatud. Suurem
rutiin näeb välja nii, et kella üheksaks teeme saate ära, hingeldame
pool tundi, joome kohvi ja mõnikord
sööme puhvetis putru. Sealhulgas
räägime sellest, kuidas saade läks,
mis ei töötanud ja mis takerdus.
Pärast seda suudame kahe-kolme
tunni jooksul panna teemad paika
järgmise päeva jaoks. Räägime need
läbi, püüame mõista, miks tahame
teatud lugu teha ja lõunaks, kui on
enam-vähem 8 töötundi läbi, jäävad
toimetajad kokkuvõtteid tegema.
Muidugi uurime kodus tagataustu ja
toimetaja saadab ka lisakirju.

Kui paljud «Terevisiooni»
meeskonnast on üldse
ajakirjandusliku haridusega?
Üks. Kokku on meid neli, lisaks 2
režissööri veel. Seda on hästi vähe.
SÖÖK. Mul vist ei olegi lemmiksööki. Selge on, et 60-aastase
mehe tehtud pitsa Toskaanas
maitseb teisiti kui 20-aastase
mehe tehtud pitsa Eestis.

Mulle tundub, et neljast üks on juba
hea, see pole sugugi halb, kui vaadata Eesti keskmisi toimetusi.

Mida hindad enda kolleegis
Katrinis?
Mulle meeldib Katrini sirgjoonelisus, väga kontreetse meele ja teisest
küljest soojuse ning pehmuse segu,
mis on minu arvates üsna unikaalne.
Tema kursisolemiste väli on hästi
huvitav. Veel võib öelda, et meil on
erinevad tugevused ja on olukordi,
kus tean, et saan Katrinile toetuda.

Tunnete vahel Katriniga eetris olles,
et tahaksite intervjueeritavatele
mõnes osas vastu vaielda?
Meie ülesanne ei ole ühiskonnale
või süsteemile mille sees elame vastu vaielda. Kui seda aeg-ajalt mõne
vaataja jaoks teeme, siis ilmselgelt
põhjusel, et tuua välja aspekt, mis
muidu võib jääda varjatuks.

Kas sulle meeldib töö, mida teed?
Muidugi. Ajakirjanik ei saa tahtmatult olla.

Missugune on olnud
meeldejäävaim intervjuu?
Toredaid, aga ka olulisi vestlusi on
olnud üksjagu. Muidugi on eriline intervjueerida presidenti enne aastavahetust. Pole paremat mõnutunnet enne
kahetunnist otsesaadet, kus vestluskaaslane on puhanud, reibas, rõõmus
ning valmis. Ausalt, selliste hetkede
nimel tasub ajakirjanikuks saada.

Rääkisid, et toetad väga noorte
aktiivsust ja tegevusi. Miks?

Tundub, et tänapäeval on
läinud keerulisemaks meid
ümbritseva avaliku ruumi mõtestamine. Kui täiskasvanutel
on olemas elukogemuslik baas
erinevate olukordade mõistmiseks, siis noortel see puudub.
DISKOLUGU. Olin kunagi diskor.
Noored oma emotsioonalsuses ja
Keska ajal ja tiba peale seda. Mu
väljakujunetama maailmapildis
lapsed on mu diskomaitse sirgjooon meediaterrorismi, vägivalla või
neliselt perverseks kuulutanud.
segaduse kõige suurem sihtgrupp.
Neid tuleb hoiatada, kuidas täiskasvanud vahel küüniliselt mõtAJAKIRJANIK. Eestis on palju
levad ajakirjandust või meediat luues,
väga häid ajakirjanike. Mul on suur
sest muidu nad vaesekesed langevad
au paljudega neist ka koos töötalõksu.
LAPSEPÕLVEMÄLESTUS. Kindlasti kuhugile sõitmine. Sõitu
minemine. Mu isa oli bussijuht.

da. See on väga inspireeriv.

Mida hindad inimestes?
LOOM. Leemur? Surikaat?
Heh, mulle meeldivad
sellised pisikesed ja vilkad
tegelased. Lemmikuks on
neid vist raske pidada.
FOTO: ÜLLA TAMM

REISIMISVAHEND. Auto. Kui on vähegi võimalik valida, siis eelistan
kindlasti ise kohale sõitmist lendamisele. Lendamisega käib kõik liiga kiiresti. Kolm tundi ja oled kohal. Ühe mõnusa tukkumise aeg. Kussas jõuad
niimoodi häälestuda?

Mulle meeldib, kui inimesed
püüdlevad oma eesmärkide poole.
Tunnen ennast nende seltskonnas
hästi ja arvan, et unistama peab seni,
kuni unine silm vajub kinni.

Kui kasutaksid ajamasinat, siis
kuhu läheksid?
Hea küsimus. Ei ole nii mõelnudki. Väga-väga huvitav oleks näha kahekümnendate lõppu ja 1930 alguse
Eestit ja poliitikat. Tahaksin teha
«Terevisiooni» aastatel 1929-1931.

Kunstimeelne multiinstrumentalist Roland Seer: «Head ideed liiguvad kiirusega 5km/h»
Inimestest

GERTU VÕSU

Mulle meeldivad need, kellel on
oma arvamus. Olemuselt sellised
naljakad, kes isegi otseselt ei tee nalja, vaid neil on selline kehakeel, et
nad naudivad iseennast.

tegevtoimetaja
gertu@tankla.net

Roland Seer on 24aastane noormees,
kes on kasvanud Arula metsade vahel. Roland on oma üsna noore ea
kohta nii mõndagi elus näinud ja
teinud. Nüüd on teil võimalus tema
kirevast elust osa saada.

Pillimängust

Lapsepõlvest
Pidin omaette mängima päris palju, sest õde ja vend olid minust üsna
palju vanemad. Onnide tegemine oli
kõige lahedam ja järve peal parvetamine. Vanaema juures Pühajärvel on
ka palju vahvaid aegu olnud.

Sõprusest
Mina ei ole selline, kellel on üks-

Roland Seer.

FOTO: TAAVI KÜBAR

kaks sõpra ja ülejäänud on tuttavad.
Mul on palju selliseid sõpru, kes ei
pahanda, et ma nendega vahepeal
ajapuuduse tõttu läbi ei käi, vaid on
ikka sõbrad edasi. Kuidagi tõelisemad on need sõbrad.

Teises klassis läksin muusikakooli kitarri õppima. Lõpetasin läbi
raskuste. Kitarri meeldis mängida,
aga solfedžo valmistas raskuseid. Tinistan vahel klaverit, sest sõbrad kinkisid selle mulle sünnipäevaks. Vedasid kortermaja viiendalt korruselt
selle alla, et mulle kingituseks tuua.
Trumme mängin ka vahel. Tahaksin
osata ksülofoni mängida – maagilise
soundiga (kõlaga - toim) pill.

Joonistamisest
Joonistasin alguses millegi ajen-

dil, näiteks kui nägin mõnda multikat. Mingid tüübid üks klass minust
kõrgemal oskasid hästi «Mootorratturhiiri Marsilt» joonistada. Ma olin
jube kade siis. Tartus Tampere majas
oli minu tööde näitus ka. Külalisteraamatus oli täidetud ikka üsna mitu
lehekülge. Contra oli ka kirjutanud.

Kunstist
Eesti kunstnikest on ta kindlasti mu lemmik Karl Pärsimägi, väga
head värvilised tööd on tal. Samas
on nii palju lahedaid maale, mida ei
ole loonud ükski kuulus kunstnik.

Tenfold Rabbitist ja Fork Filmist
Tegime Tenfold Rabbiti «Oblivionile» Fork Filmiga muusikavideo.
Youtube’i kommentaaride põhjal saab
öelda, et üsna paljudele meeldis, aga
ikka on selles stiilis ka kommentaare,

Kaader Rolandi animatsioonist Solsticer.
et miks animatsiooniga video ära on
rikutud, kes sinna peale sorgeldas?
Fork Filmiga teeme vanakooli videosid – joonisanimatsioon ja
nukuanimatsioon, mingid osad on
digitaalselt tehtud. Põhiline osa on
ikkagi käsitööl.

Inspiratsioonist
Tuleb ja läheb, täpselt nagu igal
teisel normaalsel inimesel. Vahel
viitsin tööd teha, vahel ei viitsi. Kõndimise pealt tuleb ka üsna palju mõtteid, see on vist teaduslikult tõestatud, et 5 km/h liiguvad head ideed.

FOTO: ERAKOGU

Taimetoitlusest
Käisin Inglismaal koolis ja seal
maitses liha nii halvasti. Seal oli
taimetoitlusega hea algust teha, ei
olnud perekonda ja sõpru. Lihast
loobumine ei olnud tegelikult raske,
palju keerulisem on teistele inimestele oma otsust põhjendada.

Tulevikust
Näen end kindlasti Eestis elamas.
Tahaksin pigem maal elada, läbi interneti saab ka tööd teha. Linnas on
kogu aeg rongi müra. Ilmselt jätkan
ka animeerimisega.
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MUUSIKA. Lõuna-Eesti metsade ja mägede vahel leidub palju häid lauljaid.

Noorte solistide lauluhääl kõlas üle Valgamaa
EGLE KÕVASK
reporter
egle@tankla.net

16-18aastaste vanuserühma võitja
Gertu Pabbo «I who have nothing».

8-10aastaste vanuserühma võitja
Emma Laureen Paul «Koolipidu».
FOTOD: EGLE KÕVASK

Tõrva noorte lahendused
nutikama kooli nimel!
Märtsikuu lõpus toimus sünkroonselt kahekümnes Eesti
noortekeskuses IT-öö, mis oli üheks osaks «Teadusaasta»
programmist. Selle elluviimist toetasid Euroopa Komisjon
ja Euroopa Sotsiaalfond. Valgamaalt oli IT-ööl ainsaks
esindajaks Tõrva Avatud Noortekeskus.

reporter
sirli@tankla.net

IT-öö eesmärgiks oli leida uusi ja
põnevaid infotehnoloogilisi lahendusi. Peateemaks oli «Kool on IT»
ehk noored pidid mõtlema, kuidas
on võimalik parandada oma kooli
elu läbi infotehnoloogia.
IT-öö toimus kindla päevakava
järgi ning kõiki tegevusi koordineeriti Karksi-Nuia noortekeskusest.
«Väikseid viperusi tuli ülekannete
puhul ette küll, ent need lahendati
huumoriga, keegi kurjaks ei saanud,» kommenteeris Tõrva ANK-i
juhataja Merike Soomets. Hoogne
töö käis kogu öö kestel.
Kõigis kahekümnes noortekeskuses oli võistlejatele abiks ka üks

pääseda. Ma ei tulnud siia võitma,
vaid lihtsalt laulma,» sõnas oma vanuserühmas III koha pälvinud Rasmus Koroljov. 11-13aastaste vanusegrupis pälvis II koha Tõrvast pärit
laululaps Sandra Budat, kes leidis,
et esinemine läks hästi, kuid oleks
ilmselt veel paremini läinud, kui ta
ei oleks nii närvis olnud.

Üllatuslikud etteasted laululaste
juhendajate poolt
Vahepaladega esinesid ka laululaste õpetajad. Esimesena astus
üllatusesinejana lavale lasteaia
Walko muusikaõpetaja Age Ruuse,
kes esitas laulu «Oma laulu ei leia
ma üles». Teisena tantsustuudio
Joy lauluõpetaja Marina Jerjomina

oma laululastega, kelle laulus kõlas nii eesti, läti kui ka vene keelt.
Vaatajate ette astusid ka Kati Tamm
ja Jaana Oberst, kes laulsid kodust.
Valga muusikakooli õpetajad Lenel
Rand ja Maarika Reinhold esinesid
klaveriduona. Viimaseks üllatusesinejaks oli Evald Raidma, kes esitas
loo «Päike paistma jääb».
Parimad solistid kuulutas välja
3-liikmeline žürii, kuhu kuulusid
Piret Rips-Laul, Ingrid Otti ja Triin
Arrak. Selle aasta edukate võitjatena väljusid Valgamaa laululapselt
5-7aastastest Grete Laine, 8-10aastastest Emma Laureen Paul ja 11-13aastastest Maria Pibilota Murumaa, kes
esindavad Valgamaad ka Tallinnas
toimuval «Laulukarussellil».

Verinoore bändi unistused
Valgamaal ja üle kogu maailma

BÄND. Valgas tegutseb nimeta bänd. Jätk esilehe artiklile.

IT-öö Tõrva noortekeskuses

SIRLI PIPPAR

Aprillikuu eelviimasel pühapäeval
toimus Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses laulukonkurss «Valgamaa laululaps 2012», millest võtsid
osa 3-26aastased noored.
Enne laulukonkursi avalööki
olid maja ruumid täidetud noorte
lauljatega. Igaüks oli leidnud endale
sobiva nurga, kus hääl lahti laulda.
Võisteldi vanuserühmades: 5-7aastased, 8-10aastased, 11-13aastased.
Vanuserühmade võitjad saavad
osaleda ETV saatesarjas «Laulukarussell 2012».

Muusikalise avalöögi tegid kõige
nooremad, 3-4aastased solistid, kes
läksid lavale õpetaja saatel. 17aastane Valga linna noor, Liis Hulkko
rääkis, et on laulmisega tegelenud
kogu elu. «Ma ei pabista, kuna need,
keda ületasin «Valga linna laululapsel», pole enam vastased, neid olen
juba võitnud. Konkurentideks on
kindlasti Tõrva linna noored, kes
on minust rohkem häälekooli saanud,» arvas noor solist. Tsirguliina
Keskkooli õpilane Rasmus Koroljov
sõnas, et talle ei meeldi kunstlikkus
ja pidulikkus, mis tihtipeale sellistel
sündmustel esile tuleb. Solist peab
minema lavale ja andma panuse
vastavalt enda võimetele. «Piirkonnavoorust ei lootnud ma edasi

ekspert. Tõrvas oli abiks IT-tudeng
Tallinna ülikoolist.

Noored kiirgasid erinevate
ideedega
Tõrva noored mõtlesid IT-ööl
välja lahenduse «Teeme kooli nutikamaks», mille käigus pakkusid
välja erinevaid ideid, kuidas õpetajad saavad õpilaste koduste tööde
lahendamisi jälgida. Muu hulgas
tõid välja ka silmaloggeri, mille
abil on õpetajal võimalik kindlaks
teha, kas õpilane on antud lugemisülesande sooritanud ja millises
mahus.
IT-öö oli kulminatsiooniks
kampaaniale «e-oskuste nädal»,
mida tähistati 30 Euroopa riigis.
Valminud lahendustega on võimalik tutvuda StartIT Facebooki
keskkonnas ja www.startit.ee koduleheküljel.

Nimetu bändi liikmed
Robert, Kevin, Egert, Silvester ja Vladislav lubasid
Tankla noortelehele toimetuse ruumidesse, kus
nad proovi teevad – see
asub Valga muusikakoolis.
Mõni hetk pärast pildistamist otsustasime kevadist
ilma nautima minna ja jalutasime intervjuu läbiviimiseks Pedeli äärde.
ELEN LIIGUS
reporter
elen@tankla.net

Kust tuli idee bändi teha?
Kevin Podnieks: Bändina oleme
esinenud kaks korda Valga gümnaasiumi jõulupeol, pärast esimest korda
jäi asi katki, ent eelmisel aastal hakkasime taas aktiivsemalt tegutsema.

Miks Teie bändil veel nime ei ole?
K: Me ei ole jõudnud veel mõelda.
Variandid on olemas, aga neid me
veel ei ütle, see jääb saladuseks.
Robert Derevski: Kui keegi tahab nime soovitada siis võib muidugi teha kas või Facebooki kaudu.

Millist muusikat Te viljelete?
Egert Ojamäe: Kindlat suunda ei
ole, praegu on rohkem sellised metali ja rockilikud. Hetkel enda laule
meil veel ei ole, coverdame (teeme
ümber – toim) teiste kuulsate bändide lugusid, mis on inglise keeles.

Kui tihti teil proovid on?
Kirjeldage.
Silvester Ersto: Proove teeme
kaks korda nädalas, kolmapäeviti
kaks tundi ja pühapäeviti neli tundi.
E: Proovides saab hästi palju nalja, esialgu häälestame pillid, mõtleme läbi, mis proovis seekord teeme,
mängime, vaatame, kuidas välja tuleb ja harjutaame kokkumängu. Seejärel lepime kokku, mida järgmiseks
prooviks peame selgeks õppima.

Kui palju esinemisi on Teil olnud?
K: Kaks suuremat esinemist. Valga gümnaasiumi jõulupeol ja Mini
Playback Show’l.

Mis tunne oli enne ja pärast
esinemist?
R: Enne esimest esinemist oli
ikka päris suur närv sees. Pärast aga
oli väga võimas ja hea tunne.
E: Kirjeldamatult hea tunne oli,
eriti see, et inimestele meeldis.

Poisid teavad ja tunnevad üksteist juba väiksest peale - justkui vennad.

Millega tegelete vabal ajal?
K: Aega kooli kõrvalt napib, me
kõik oleme spordipoisid ja õppima
peab ka veel. Seega sisustame oma
vaba aja harjutamisega.

Kui kaua läheb aega, et saada
selgeks üks lugu?
S: Ühe laulu valmimiseks kulub
aega erinevalt, oleneb kui raske lugu on.

Kas teil on tekkinud erimeelsusi?
V: Muidugi on, arvan, et kui
kellegi oma arvamust ei oleks, siis
oleks asi halb. Erimeelsused lahendame tavaliselt kiiresti.

Mis saab pärast põhikooli
lõpetamist, kuidas bändiga?
V: Bänditegemine katki küll ei
jää - mitte mingil juhul. Eks me ikka
püüame aega leida.

Mis eristab Teid teistest
bändidest?
R: See, et me oleme alustanud
juba väga noorelt.

Kust saab Teie lugusid kuulata?
K: Hetkel on lugudel, mis on internetis üleval, halb kvaliteet, aga
suvel on plaanis hakata paremate
salvestustega tegelema.

Millised on teie tulevikuplaanid ja
unistused?
S: Tahaks jõuda suurtele rockifestivalidele, aga selleks tuleb teha palju tööd.

K: Tahaks jõuda sellistele lavadele nagu Rock am Ring ja Rock in Rio.
Muidugi tahaks alguses Eestis suuremat tuntust koguda.
E: Tahaks kunagi Metallica lauljal
kätt suruda.
Millal võib kuulda Teie enda
kirjutatud laule?
R: Sellega hakkame tegelema suvel, sest praegu on vähe aega.

Millal võib teid taas esinemas
näha?
E: Järgmine kindel esinemine on
24. mail Valga gümnaasiumi lauluja tantsupeol.

Kas instrumendid on teil kõigil
endal olemas?
S: Jah. Oleme need soetanud

		

FOTO: ÜLLA TAMM

R: Match Shadows
E: James Hetfield
K: Kurt Hammett
S: Johnny Krist
Kelleks väiksena saada tahtsid?
S: Politseinikuks
K: Jalgpalluriks
E: Kosmonaudiks
V: Mägironijaks
R: Politseinikuks
Soovime Valga verinoorele poistebändile edasisteks esinemisteks palju
edu. Loodetavasti jõuavad nad nime
osas varsti konsensusele ja saavad
üsna pea ka Metallical kätt suruda!
Poiste ühe pala kuulamiseks skänni see kood endale telefoni! Kui tahad
teada, kuidas kasutada QR-koodi, loe
kevadkuu Tankla noortelehte.

enda kogutud raha ja muidugi ka vanemate toetusega.

Mida teeksid 100 000 euroga?
V: Ostaksin hea trummikomplekti ja taldrikud.
R: Teeks enda laulustuudio.
E: Ostaks endale ühe hästi hea
elektrikitarri ja võimu.
K: Läheksin kuhugi soojale maale
reisile, näiteks Egiptusesse. Kitarri vahetaks ka välja ja teeks oma stuudio.
S: Las Vegases käiks ära. Ostaks
uue bassi ja hästi hea võimu.

Kes on teie iidolid/eeskujud?
V: Lars Ulrich

http://www.youtube.com/
watch?v=TAWwj5EI7nE
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HOLLAND. Tankla reporter ja Otepää gümnaasiumi õpilane Merily
Viks läheb augusti keskpaigas üheks aastaks välismaale õppima.

Tuuleveskid, tulbid ja
puukingad – ma tulen!
MERILY VIKS
reporter
merily@tankla.net

Oled kunagi mõelnud elamisest välismaal? Ma usun, et kõik on sellele
mõelnud. Paljude noorte unistuseks
on tulevikus minna välismaale elama, kuna seal olevat parem elu. Parim võimalus seda teada saada, et
kas ikka on suur meelakkumine, on
ise piiri taha elama asuda. Seetõttu
lähen 11. augustil isegi vahetusõpilaseks Hollandisse, mis on pindalalt
meist küll väiksem, kuid seal elab
ligi 16,5 miljonit inimest.
«Youth for understanding» ehk
YFU on organisatsioon, mis võimaldab mulle elu välismaal. Mul tuli olla
õigel ajal õiges kohas, täita mõned
paberid ning koguda kokku parajalt
krõbe summa. See viimane osa kujunes kõige suuremaks peavaluks
– raha teatavasti ei kasva puu otsas.
Sain YFU poolt endale stipendiumi,

mis aga ei kata sugugi kõiki kulutusi. Ja et vanematele mitte koormaks
olla, võtsin endamisi vastu otsuse:
ise lähen, ise hangin ka ressursid!
Mis mind Hollandis ees ootab?
Lähen elama Leeuwardeni maakonda, mis asub Hollandi põhjaosas.
Saan endale 3 host-õde ja ühe hostvenna. Ema on koolis õpetaja ja isa
on poliitik. Hetkel suhtlen nendega
meili teel. Saan endale ka tugiisiku,
kes jälgib, et kõik oleks ikka hästi.
Loodan, et minu kolumn julgustab
teid võtma ette sama teed või vähemasti saate aimu, kuidas õpilasvahetuse protsess välja näeb. Selleks visake pilk peale mu blogile, mille aadress
on http://merilyviks.blogspot.com.
Olen väga tänulik oma sponsoritele: Margus Timmo, Eesti Meetootjate Ühendus, Tiit Raud, UPM
- Kymmene Otepää AS, OÜ Taagepera Loss, AS Bacula ja loodetavast on
neid juurde tulemas, sest suur osa
summast on veel puudu.
Tuleb julgeda unistada ja olla piisavalt pöörane, et oma unistused ellu viia!
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Otepää noortebän
käis piiri taga tutvu
teiste muusikutega

Euroopa Sotsiaalfond
annab tõuke paremale elule
KATRE KIKKAS
reporter
katre@tankla.net

Euroopa Sotsiaalfond (ESF), mille vahendeid kasutab Eesti alates
2004. aastast, on üks Euroopa Liidu
tõukefondidest. Eesmärgiks on vähendada jõukuse ja elatustaseme
erinevusi Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade vahel ning
selle kaudu soodustada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Rahalisi vahendeid jagatakse
liikmesriikidele ja piirkondadesse,
kus valitseb suurem majanduslik

mahajäävus. Eesti toetamiseks on
ESFil viis prioriteetset suunda: elukestev õpe, inimressursi arendamine läbi teadus- ja arendustegevuse,
pikk ja kvaliteetne tööelu, teadmised ja oskused uuendusmeelseks
ettevõtluseks ja suurem haldusvõimekus. Neid suundi rakendatakse
läbi avatud taotlusvoorude ja riiklike programmide.

ESF ja Valgamaa
Projekt «Ärka, märka, tegutse
– õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise
vajadusest ja võimalustest hariduse
ja töö valdkonnas», mille üheks sihtrühmaks on 15-24aastased noored.

LÕUNA-AMEERIKA. Juba augusti algul sõidab Tõrva neiu Merilin
Treu, kelle kindel soov oli minna Lõuna- Ameerikasse, Mehhikosse, et
seal veeta ligi aasta vahetusõpilasena.

Hola, muchas gracias, adios
ÜLLA TAMM

Otepää kuplite vahel baseeruv Les 3,14 osales
Lätis noortevahetusprojektis «Muusikaga koos
päikesetõusust päikeseloojanguni». Projektist võtsid
osa Eesti, Läti, Leedu ja Bulgaaria noored muusikud.

PROJEKTIS
OSALENUD

Seiko Kuik
Les 3,14, basskitarr
Lisaks pillimängu harjutamisele õppisid noored üksteise ehk riikide iseärasusi tundma.							
Ardi Uprus
Les 3,14, trummid
tõesti kulus kohalejõudmiseks vusbändis, kus näod olid tuttavad,
Valdo Plinte
SEIKO KUIK
rohkem tunde kui esialgselt plaa- ja segabändis, kus liikmed olid eri
Les 3,14, klahvpillid
Les 3,14 liige
neeritud. Ajakaos tuleb süüdistada riikidest. Eestlaste au hoidsid kõrAndreas Nigol
toimetus@tankla.net
GPS-i, mis eksitas meid kodumaa gel Les 3,14 noored, kes pidid kahe
Les 3,14, elektrikitarr
teedel.» Samuti võttis väidetavalt liikme puudumisel värbama bändiSiim Mõttus
12.-19. märtsini toimunud muusiku- aega Otepääl muusikariistade ja liikmed naabermaakondadest: SteI Am Sancho, kitarr
te kokkutulekul arendati musitsee- tehnika pealelaadimine – bändi- ni Viljandist ja Siimu Võrust. Tänu
Sten Aavik
rimisoskusi ja õpiti tundma teiste poisid olid teadlikud, et nende siht- uutele nägudele kollektiivis muuI Am Sancho, vokaal
riikide inimesi ja kombeid. Paar punktis Lätis ei leidu piisavalt va- tus ka Otepää bändi repertuaar,
Kadri Orav
päeva koos olnud, tervitasid erine- hendeid, et muusika õigesti kõlaks. nimelt U2 ja Red Hot Chili Peppersi
Otepää Avatud Noortekesasemel kõlasid Deftonesi jõulised
vate rahvuste esindajaid teineteist
kuse juhataja, saatja
lood. Samuti reisis noortega kaasa
kui üks rahvas: «Labas! Sveiki! Moodustati uued grupid
Tere! Dobre utra!» Eesti noormuuEsimesed päevad möödusid Otepää Avatud Noortekeskuse jusikute ekipaaž jõudis Läti idapiiri algselt öömajaks olnud Rekova hataja Kadri Orav.
nevatest Euroopa nurkadest kokku
äärsesse Rekova külla alles pärast koolimajas, kus pilli mängu saatel
noormuusikuid, kes saaksid läbi
päikeseloojangut. Hilinemist sel- tehti lähemalt tutvust. Iga noor sai Tutvuti teiste riikidega
muusika kogemusi jagada. Siiski ei
gitas Les 3,14 trummar Ardi: «Jah, musitseerida kahes grupis: rahProjekti eesmärgiks oli tuua eri- antud ainult noodiharidust, kuna

		

reporter
ylla@tankla.net

«Hästi palju on kulunud printeripaberit,» tõdeb Merilin, «sest sponsorite leidmine pole kõige kergem.» Väidetavalt on lubajaid olnud mitmeid,
kuid toetusi pole saadetud. Teda on
rahaliselt abistanud vaid Valgamaa
Põllumeeste Liit ja Tõrva linnavalitsus. Ülejäänud summa, rohkem
kui 6000 eurot, tuleb perel ise kinni
maksta.
Eeltöö hulka kuulub ka keele õppimine. Merilin on omale soetanud
hispaania keele sõnastiku, mida aktiivselt loeb. «Õnneks peres oskavad
lapsed ja isa inglise keelt, et ei pea
algul käte ja jalgadega suhtlema,»
naljatleb vahetusõpilane.

Vürtsid ja trellid koolis
Mehhiko köögipool on väga kaugel eesti köögist, kuna seal süüakse
vürtsikaid toite. Merilin on omale
omaette eesmärgi püstitanud: püüab
tulevasele perele teha erinevaid eesti
toite ja neile uusi traditsioone tutvustada. «Kindlasti tahan pakkuda kama

Haara kinni oma võimalustest!

see visuaalselt paberile. Kuna koolitus
oli mõeldud noortele siis olid tegevused väga eriilmelised ja värviküllased,
et huvi ei kaoks ja õppimine oleks
huvitavam. «Koolituse käigus õpetati
kõike vajalikku, mis on oluline projektijuhtimise juures: ideede paikapanemine, partnerite leidmine, koostöö
teisest kultuuriruumist tulnud inimestega,» kommenteeris Rosenberg.
Kõige töömahukam osa koolitusest oli «kapstoki» ehk nagi valmistamine. Tegemist on nagiga, kuhu
paned üksikasjalikult kirja oma idee.
Selle näol sai endale selgeks teha,
mida täpselt teha soovid.

ELEN LIIGUS
reporter

Merilin Treu.

FOTO: ÜLLA TAMM

ja kartuleid kastmes,» kõneles Merilin enda kulinaariaplaanidest.
Oma tulevase õe Keilaga suheldes on Merilin teada saanud, et
koolis peab vormi kandma ja klassiakende ees on trellid. Kui Eestis lõpetab Merilin 10. klassi, siis Mehhikos
läheb ta viimasesse klassi.
«Väga palju asju ei ole kavas kaasa võtta. Esimene asi mis kotti läheb
on kaamera, et saaks ikka jäädvustada kõike ja kõiki. Talveriided võin südamerahuga maha jätta, sest Mehhikos on piisavalt soe. Veel on vaja viisa
taotleda ja viimane osamakse tasuda,
siis ongi kõik ning võib lennuki peale
minna,» pajatas Mehhikosse suunduja viimastest tegemistest.

elen@tankla.net

Euroopa Noored projektide raames on
võimalik osaleda nii kohalikel kui ka
rahvusvahelistel koolitustel. 1. aprillil
toimus nädalane koolitus «Take initative 2.0» ehk koolitus projektide väljatöötamise ja kirjutamise teemal.
Koolituse asukohaks oli Austria
pealinn Viin. Esindatud oli 10 erinevat
riiki: Belgia, Holland, Austria, Prantsusmaa, Slovakkia, Poola, Rumeenia,
Inglismaa, Island ja Eesti. Osavõtjaid
Eestist oli neli ja kõik olid pärit Valgamaalt: Tarmo Rosenberg ja Hans Juurikas Valga Gümnaasiumist ning Elen
Liigus ja Aile Viks noorteleht Tankla
toimetusest.
Enne koolituse tööga alustamist,
õppisid kõik üksteist tundma läbi

Aile Viks (vasakul) ja Elen Liigus projekti ideid paberile kandmas.
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enegriaküllaste tutvumismängude.

Töö ja lõbu koos
Koolituse vältel kasutati rohkesti

iseõppimismeetodeid ja analüüse.
Alustuseks panid kõik oma ideed tulevasteks projektideks kirja. Järgmiseks
tuli teha oma idee nähtavaks, pannes

Rahvatantsud ja võõrkeeled
Kõik osalejad said tuttavaks teiste
rahvaste kultuuride ja traditsioonidega. Õpiti erinevate riikide lippe,
linnasid ja isegi keeli. «Vahetati palju
muljeid oma kodumaadest: elatustase, keele iseärasused, poliitilised

KOHVER
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Entrumi lõpugalal võidutses Valgamaa
BIRGIT
MARANIK
reporter
birgit@tankla.net

Projektis osalenud noored.
on Lätis ja Leedus uskukuulumine
väga levinud. Selle kinnitamiseks
said kõik kohalolijad käia kirikus
missal. Noorte osalemine Lätis sai
võimalikuks Euroopa Komisjoni
finantseeringu abil, mis kattis majutuse, toitlustuse, transpordi ning
ette valmistused reisiks. Siimu sõnul, kes oli üheks uueks liikmeks
muusikagrupis, tuli toetus väga
kasuks: «Me saime igale kitarrile
osta mitu paari uusi keeli, vahetada välja väsinud trumminahad ja
varustada Ardit pulkadega.»

Naljadest puudu ei tulnud
Selleks, et noored jõuaksid pille
mängida, oli toit hädavajalik. Niisamuti oli vaja meelelahutust, et
vaim püsiks värske. Projektis olid
selleks ette nähtud rahvusgruppide esitlused, kus tutvustati rahvatantse ja -laule. Tantsude pool
läks eestlastel hästi ning latt hoiti
kõrgel «Oige ja vasembaga». «Meie
tants tõmbas kogu seltskonna käima ja kõigil oli lõbus. Sellal kui teised tantsisid kahe, äärmisel juhul
kuuekesi, kihistasime meie naeru
ja suhtusime toimuvasse eestlastliku üleolevusega, pidades oma
tantsu paremaks,» kommenteeris
Sten enda ja teiste esitlusi.

Muusika, muusika, muusika
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enne päeva viimast söömist leidsid
aset teemaõhtud, kus noored jagasid omakeskis teadmisi riikide kohta. Eestlased kergitasid saladusloore, mis katsid meie rahvustoite.
Samuti räägiti stereotüüpidest:
eestlased said teada, et nad on
aeglased ja veidi ülbe huumorisoonega, lätlased avastasid õudusega,
et neil peaks olema kuus varvast,
leedulasi tembeldati kiluvarasteks. Kohal käinud noored leidsid,
et peale uute lugude õpiti kõige
rohkem tundma Läti, Leedu ja Bulgaaria kultuure. Religiooniõhtul
selgus, et bulgaarlased on religioonivaesed nagu eestlasedki, see-eest

Viimane päev Rekova külas
oli pühendatud ainult muusikale. Kõik need proovid olid vaid
ühe eesmärgi nimel: kvaliteetse
kontserdi andmine kohale tulnud
noortele ja külainimestele. Kui
lätlased ja leedukad esitasid oma
riigi popplaule, siis eestlaste loovalik oli veidi kurjem ja tempokam.
Klahvpillimängija Valdo sõnul sai
eestlaste aegluse stereotüüp ümber lükatud: «Me ju mängisime
kohalolijate seast kõige kiiremaid
lugusid!». Pärast esinemist panid
pillid kokku ja lahkusid osad bulgaarlased, samal ajal tegid eestlasedki ettevalmistusi kodumaale
naasemiseks. Järgmise päeva lõunal jäetigi hüvasti teiste noortega

FOTO: ERAKOGU

ning anti lubadusi uuteks kohtumisteks. Need lubadused täideti
üsna väledalt, kuna Ardi unustas
soolotrummi maha ja nii leidsidki
lätlasted mõjuva põhjuse oma põhjanaabreid külastada.

KOMMENTAARID
Dimitar (Bulgaaria)

Parim osa terve koosviibimise juures oli finaalkontsert, seda tänu segatud
bändidele. Seega oli meil
võimalus mängida mitmesuguseid muusikastiile
erinevate inimestega.
Lõppkontsert oli ülikõva
ning mulle meeldis eriti
Steni võimas hääl. Üheks
kihvtiks hetkeks oli viimane
öö, kui me laulsime ja mängisime kitarri koridorides.
Ja loomulikult saime uusi
sõpru.

Ruuta (Läti)

Minu parimad hetked olid
meie koosviibitud õhtud,
kus me õppisime võõraid
keeli, rääkisime kõigest
ja teisest otsast jälle
mitte millestki. Omandasin
teadmisi teiste kultuuride,
traditsiooniliste toitude,
tantsude, laulude ning religioonide kohta. Arutasime
ka stereotüüpide üle. Tuli
üllatusena, et eestlased
arvavad, et meil on kuus
varvast. Parim asi on
siiski see, et mul on nüüd
sõpru Eestis, Bulgaarias ja
Leedus.

Aiste (Leedu)
Ma sain teada, et parimad
inimesed maailmas on
eestlased ja nende keel on
väga meeldiv. Ma ei tea küll
mismoodi, kuid ma õpin
selle keele selgeks!

TOETUS
Valgamaa Partnerluskogu
hüvitas osalustasu ja varustas Kalevi kommidega, mis
olid magusaks meeneks
Eesti poolt. Valga Maavalitsus andis kaasa meeneid.
Valgamaa turismionfokeskus toetas kinkekottide ja
infomaterjalidega Valgamaa kohta.

Tarmo Rosenberg (vasakul) ja Hans Juurikas sõnamas koolituse muljeid.
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suunad, projektide läbiviimise omapärad, rõõmud ja mured,» kirjeldas
Rosenberg. Kõige rohkem äratas huvi
ja põnevust Eesti rahvatants polka.
«Väga muljetavaldav oli koolitatava-
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te kokkuhoidmine. Mõnikord ikka on
nii, et keegi hilineb või ei tee asju kaasa, mis paraku demotiveerib ka teisi.
Meil seekord nii ei olnud. Mina usun,
et oma suure panuse andsid koolita-

jad, meeskond on juhi nägu,» kirjeldas osavõtjate omavahelisi suhteid
koolitusel osalenud Aile Viks. Viiniga
tutvumiseks oli aega piisavalt. «Koos
tehti tublisti tööd, mängiti palli, tehti
väike linnaekskursioon ja käidi pargis
juba õitsvaid lilli nuusutamas,» kirjeldas Rosenberg.

Entrumi esimene avasessioon toimus oktoobris, mil Tartus Dorpati
konverentsikeskuses said kokku julged ning hakkajad noored. Kategooriad olid erinevad: tehnoloogia, ökomajandus, sotsiaalane ettevõtlus
ja loomemajandus; mis omakorda
jagunesid väiksemateks kategooriateks: disain, kino, meedia, muusika
ja ürituste korraldamine. Tutvustati,
mis Entrum üldse on ja mida endast
kujutab, ning siis taipasid päris paljud hakkajad noored, mida nad tahaksid muuta ja korda saata.

Meeskonna moodustamine
Järgmistel sessioonidel hakkasid moodustuma meeskonnad.
Neli neiut Otepää gümnaasiumist, kes on juba lapsest saadik
sõbrannad, moodustasid meeskonna «VeniVidiVici», mis korraldab Eesti-sisest õpilasvahetust. Valdur Kana Tartu Tamme
gümnaasiumist on aga omamoodi just tänu sellele, et tegeleb
oma projektiga, «IT-vabakad»,
üksi. Valduri meeskonna liikmed
vaheldusid alatasa ja nõnda sai
temast nii projektijuht kui ka ainuke meeskonna liige. Mari-Liis
Küüsmaa Nõo reaalgümnaasiumist leidis enda meeskonna Ent-

rumilt. Kaks tema meeskonna liiget tahtsid teha teadust, kaks aga
tegeleda lastega, ühise otsusena
ühendasid nad need kaks valdkonda ja projekt sai nimeks «Teadusega laste heaks». Põltsamaa
ühisgümnaasiumi õpilane Henri
Holtsmeier leidis enda meeskonna hoopis suhtlusvõrgustikust
Facebook. Nii tulidki näiteks nemad mõttele edendada tervislikke eluviise ning seetõttu panid
programmi nimeks «Tervislikud
noored». Jõgeva gümnaasiumi
õpilaste meeskond, kelle projekt
kannab nime «Hallo, kosmos»,
kavatseb Jõgeva noortele teha
kontserdi tuntud Eesti bändiga
Smilers, kuna nende meelest peavad Jõgeva noored väga kaugel
kontserdil käima.

Projektid vanemate rahakoti
pealt?
Projekti
«Teadusega
laste
heaks» liige Mari-Liis Küüsmaa
sõnul on nende suurimaks toetajaks kool ja sealne keemia õpetaja.
«Tervislikel noortel» on aga pea
kolmkümmend sponsorit. Õpilasvahetuse projekti sponsoriteks on
kakskümmend üks Eesti kooli ja
mitmed ettevõtted. Üldiselt on kõikidel programmidel sponsorid, sest
puhtalt vanemate rahakoti pealt
pole ju võimalik enda projekti ellu
viia. «Hallo, kosmose» projekt suunab oma kontserdi piletiraha aga
hoopis heategevusse, tänu sellele

saavad kasu ka teised, mitte ainult
projekti loojad ning sponsorid.

Entrum läbi, lõpetame projekti ka?
«Teadusega laste heaks» kavatseb enda projekti arendada ja teha
lastele edasi teadusega teatrit. Nad
plaanivad käia kõikides Tartumaa
väiksemates lastekodudes ja algklassides. «Tervislikud noored» on
aga näiteks juba ühe tervise päeva
korraldanud, mille tagasiside on
olnud väga positiivne. Varsti on toimumas juba teine tervist edendav
päev koos mitmete õpitubadega.
«VeniVidiVici» on käima lükanud
juba mitu õpilasvahetust ja mitmed
vahetused on veel ees.

Peapreemia kodumaakonda
Peapreemia tuli Valgamaale,
täpsemini Otepääle. «VeniVidiVici» tüdrukud võitsid neljast
kategooriast kolm: «Valgamaa
parim projekt», «Sotsiaalne ettevõtlus parim projekt» ning ka
peapreemia «Olen ettevõtlik».
Lahkarvamuste kõrval pidasid
projekti eestvedajad alati meeles
ütlust»Eesmärk viib sihile!» ja
lahendasid need alati. Tüdrukud
kavatsevad projektiga jätkata,
kuna õpilasvahetus on saanud
väga menukaks ning soovijaid on
palju. Projektijuht Teele Jakobson
on väga rahul oma projektiga ja
kutsub ka kõiki koole ning õpilasi
nende projektiga liituma – kaasa
arvatud sind, kallis lehelugeja!

Entrumi projektid Valgamaal
GERTU VÕSU
tegevtoimetaja
gertu@tankla.net

Valgamaalt on pärit kuus Entrumi projekti: «Südamest
südamesse!», «VeniVidiVici õpilasvahetus», «Young
and able», «Kurepesa», «Värske värv» ja «Majanduslikud noorikud». Kolm projekti ülaltoodust on algatatud
Otepää Gümnaasiumi neidude poolt.

«VeniVidiVici õpilasvahetus»
Projekti idee, mille eestvedajaks on Teele Jakobson,
seisneb selles, et Eesti erinevates paikades õppivad noored saavad vahetada kohad mõnes teises koolis õppivate
isikutega. «VeniVidiViciga» on liitunud juba 21 erinevat
Eesti kooli, liitujate hulgas on ka kolm venekeelset kooli, seega saavad noored soovi korral ka keelepraktikat.
«Oleme väga rõõmsad, et meiega on võtnud ühendust
paljud õpilased, õpetajad, direktorid ja lapsevanemad
– see näitab, et meie tegevust on märgatud,» lausub
Jakobson projekti edukusest. «VeniVidiVicis» on teoks
saanud tänu sponsoritele, kelle toel on olnud võimalik
projekt märgatavamaks muuta ja meenete näol õpilasvahetusest tore mälestus jätta. Esimesed hariduspõllu
kündjad osalesid õpilasvahetusprogrammis juba veebruari lõpus. «Tagasiside põhjal võib öelda, et vahetused
on sujunud väga hästi, kuna õpilased on kogemustega
rahul ja soovitavad seda võimalust sõpradelegi,» kommenteeris Jakobson esimesi edusamme, «üldiselt loodame, et programm muudab õpilased julgemaks, avatumaks ja ehk laieneb ka nende silmaring.» Kodulehekülg:
www.vvvopilasvahetus.eu

Iti Uusküla (vasakult), Gerle Trifanov, Sandor Liive,
Kerli Suviste, Teele Jakobson 3.mail ENTRUMi
auhinnagalal..
FOTO: ANNIKA JAANSOO

«Majanduslikud noorikud»
Heategevuslik projekt Elva väikelastekodu toetamiseks, mille eestvedajaks on Mariliis Palk. Lastekodu on
abistatud kõiksuguste erinevate toodete ja teenustega:
AS Rademar on pakkunud erinevaid sporditarbeid ja
riideid, Pärnu Tervise Paradiisis said lapsed aga ujumas käia. «Tahame lastekodulastele näidata, et päritolu ei ole tähtis ja ka nende arvamus on ühiskonnas
oluline,» selgitas Palk projekti väärtusi.

«Südamest südamesse!»
Projekti «Südamest südamesse!» juht on Otepää Gümnaasiumi õpilane Marleen Ein. Projekti eesmärgiks on
kvaliteetaja pakkumine nendele lastele, kellel eluga niivõrd vedanud pole. Näiteks meisterdatakse lastekodulastega koos asju, hiljem müüakse neid laatadel ja kogu tulu
läheb lastele. «Jõulude ajal viltisime lastega seepe, kau-

Muffinite küpsetamine lastekodus.
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nistasime küünlaid ja joonistasime kaarte,» kirjeldas Ein
harilikku koostööd lastega. Lastekodu lapsi külastatakse
regulaarselt ja suheldakse igapäevaselt. «Südamest südamesse!» muudab noored aktiivsemaks, saadakse juurde
uusi sõpru, laiendab silmaringi ja hädasolevate laste materiaalsed tingimused paranevad natukenegi. «See pole
üritus, mis toimub ja siis lõpeb. Lapsed on igapäevaselt
olemas ja ei möödu päevagi, kui me omavahel ei suhtle.
See, mis tuleb südamest, jõuab ka südamesse!»

8 Teadmistepagas

Moeblogide
stiilinipid kooli
lõpetajatele
ANETE SAMMLER
reporter
anete@tankla.net

Stiilinõuandeid lõpetajaile jagavad
tuntud Eesti moeblogijad Merily
Leis (Sequin Magazine) ning Kirke
Talu (CICUCOCO).
MERILY LEIS: Selle kevade värvid
on kindlasti pastelsed ja lemmikvärv
on piparmündiroheline, nõnda samuti poistel! Võib katsetada pastelsete
aksessuaaridega, näiteks helebeež
lips. Tüdrukutele soovitaksin heledates toonides pitsi või sulgi. Tähtsaim
reegel on, et kui kleit on väga detailiderohke, peaksid kingad ja aksessuaarid jääma tagasihoidlikuks. Kingad ja
kleit ei pea kindlasti olema sama värvi.
Noormeeste puhul on lugu vastupidine: kingad peaksid olema ülikonnaga
võimalikult ühevärvilised.
KIRKE TALU: See suvi tuleb
kindlasti meile erksate, õhuliste ja
lendlevate kangastega. Seepärast
arvan, et kleidid, mis lähevad taljest
laiaks, peaks see aasta välja jätma,
ent see-eest on pikad kleidid tänavu
hooaeg moes. Värvid võiksid olla võimalikult erksad. Pastelsetest toonidest kindlasti näiteks beež; ideaalne
oleks ka erkpunane. Ülikond võiks
olla traditsioonilisest mustast erinev,
pigem hoopis hall või beežikas.

ETIKETT ÜTLEB
NOORMEHED:

ÜHEREALISE ÜLIKONNA
puhul võib kanda vesti
LIPS: Kuldreegel – ühes
kompektis üks mustriline ese.
Näiteks kui särk on triibuline,
siis lips/pintsak olgu ühevärviline. Tooni võiks valida
silmavärvi järgi.
PÜKSIRIHM ja KINGAD: toontoonis.
LIPSUNÕEL, KELL ja MANSETINÖÖBID on ülikonna ehted.
TASKURÄTT ülikonna rinnataskus võib olla valge/värviline
(ei pea olema lipsuga ühes
toonis).
SOKID olgu mustad või
ülikonna värvist tooni võrra
tumedamad.

NEIUD:

KLEIT/KOSTÜÜM/PÜKSKOSTÜÜM: viisaka pikkuse ning
figuuriga kooskõlas. Triibuline
pükskostüüm on parim figuurisalendaja!
KINGAD: alligaatorinahk ei
sobi formaalse riietusega kohe
kindlasti.
SALLID: siidist pikk sall on
kleidile kenaks ehteks, samuti
katab paljaid õlgu.

10 mõtet

eksamitegijatele
JANE SALUORG
reporter
jane@tankla.net

Käes on taas aeg, mil kõlab viimane
koolikell ja eksamid on ukselävel.
Järgnevalt mõned nipid, mis aitavad
eksamiteks valmistumisel ellu jääda.
1. Viimane aeg on üles ärgata ja
mõistusele tulla. Eksamiperiood
on kõige tähtsam aeg.
2. Tegutse plaanipäraselt! Koosta
endale päevakava ja sea eesmärgid, palju sa ühes päevas omandada kavatsed, milliseid ülesandeid lahendada tahad ja millal on
aeg puhkepausiks.
3. Erista olulist ebaolulisest. Kõike
meelde jätta on võimatu. Jooni alla
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Kohtusid Valgamaa noorteelu arendajad
ÜLLA TAMM
reporter
ylla@tankla.net

13. aprillil kogunesid Tõrva noortekeskusesse Valgamaa noortega tegelevad organisatsioonid, et arutada koostöö võimalusi ja
kuidas noorte elu mitmekesisemaks muuta.
Päeva juhatas sisse Valga maavanem Margus Lepik, kes soovis noortega tegelevatele
inimestele jõudu ja jaksu. Väledat mõttetööd
ja lõpmatut energiat soovis ta järgnevatele üritusest osa võtnud organisatsioonidele: MTÜ
Noorsootöökeskus Tankla, Kaitseliidu Valgamaa Malev, Punane Rist, MTÜ Kungla, Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus, ELO (Edukate
Laste Organisatsioon), MTÜ Rockiklubi, Valgamaa Partnerluskogu, Valgamaa Arenguagen-

tuur, Noored Sotsiaaldemokraadid, Valgamaa
Noortekogu ja Valga Korvpallikool.
«Miks teha üksi, kui on olemas ka teised!
Usun, et teistega koostööd tehes suudame
Valgamaa mainet ning arengut kujundada,»
põhjendab infopäeva korraldaja Raiko Allik
ürituse vajalikkust.

Suured ideed
Tulevikus on plaanis veel teha erinevaid
koolitusi ning seminare nii noorsootööga
seoses kui ka üldise koostöö parandamiseks.
Kindlasti pööratakse suuremat tähelepanu
tankla.net kalendrile ja Tankla-TV-le.
Raiko Allik soovib Valgamaa muuta seesuguseks kohaks noortele, meie tulevastele täiskasvanutele, kus oleks hea ja mõnus elada. «Sära silma, naeratus näole ja ikka edasi, ei sammukestki
tagasi,» sõnas Allik positiivsust läkitades.

Millised on sinu tulevikuplaanid, abiturient?

Pärast organisatsioonide tutvustust leidis aset vabas vormis arutelu, mille käigus uuriti võimaFOTO: ÜLLA TAMM
lusi erinevate kitsaskohtade (nt infoleviku) lahendamiseks.		

ELEN LIIGUS, reporter, elen@tankla.net

Viivika Valner

Sven Schneeberg

(18, Tõrva)
Pärast kooli lõpetamist
tahaksin minna õppima
Pärnu Kolledžisse spordikorraldust ja projektijuhtimist. Muidugi oleks
tore ka leida kooli kõrvale poole kohaga töökoht.

(18, Otepää)
Plaanin minna edasi
õppima tisleriks Tartu
Kutsehariduskeskusesse ja pärast seda
ärijuhtimist. Lisaks on
soov leida töökoht kooli
kõrvale.

Reelia Raudheiding (19, Valga)

Olen plaaninud minna õppima Tallinna Ülikooli
humanitaarinstituuti Lähis-Ida ja Aasia kultuurilugu, seepärast olen välja valinud jaapani ja
hiina keele ning kultuuri. Selle kõrvalt õpin ka
poliitikat, kuna olen mõlemast väga huvitatud.
Samuti olen mõelnud kooli kõrvalt minna tööle MoshiMoshisse.

Muusikakoolid Valgamaal erinevad peamiselt erialade poolest
ning 17 eriala. Kokku õpib Valgamaa muusikakoolides üle 300 muusikahuvilise.

GRETE-LAURA LOO
reporter

Populaarsemaks erialaks on klaver

gretelaura@tankla.net

Valgamaal tegutseb kolm muusikakooli:
Otepää muusikakool, Valga muusikakool ja
Tõrva muusikakool. Kõige vanem kool asub
Valgas, millele pandi alus 1922. aastal. Otepääl hakati muusikaharidust pakkuma 1975.
aastal ja Tõrva muusikakool võttis esimesed
muusikaarmastajad vastu 1985. Kõige rohkearvulisema õpilaskonnaga muusikakool on
Valgas, sellele annavad kinnitust 222 õpilast

Põhiline erinevus koolide vahel on erialade valik, mida vormib peamiselt vastava
instrumendi pedagoogi olemasolu. Erilisemateks pillideks, mida Valgamaal õppida
saab on orel, ksülofon, bariton ja tuuba.
Muusikakooli õppeaasta jaguneb kaheks
poolaastaks (neljaks õppeveerandiks) ning
koosneb 35 õppenädalast ja üldjuhul õpitakse koolis 7 aastat. Õppekava positiivsete
tulemustega läbinud õpilasele väljastatakse kooli lõputunnistus.

Muusikakooli sisseastumiskatsed on
sarnased
Tuleb valmis olla laulu laulmiseks ilma
saateta. Kontrollitakse üksikute helide järgilaulmise oskust (nii hääle kui klaveri järgi).
Mälu kontrollimiseks tuleb meelde jätta ja järgi laulda klaveril mängitud (lauldud) viisike.
Rütmitunnetuse selgitamiseks tuleb õpetaja
poolt ette koputatud (või plaksutatud) rütmijärgnevus järgi plaksutada. Vastuvõtukomisjon arvestab musikaalsuskatsete tulemusi,
füüsilisi iseärasusi, lastevanemate soove ning
kooli võimalust. Muusikakoolide veerandimaksud jäävad vahemikku 6,39 - 19,17 eurot.
Kõigis kolmes koolis korraldatakse eriala-,

klassi- ja tähtpäevade kontserte ning toimuvad ka esinemisreisid.

Õpilased arvavad
Otepää gümnaasiumis õppiv Laura Danilas arvas, et miinuseks võib tuua, et paljusid pille ei saa
õppida. «See on väike muusikakool ja väga mugav
ning hubane. Õpetajad on kõik hästi sõbralikud.
Meie muusikakoolis on väga palju õpilaskontserte, kus on hea mängida ning esinemist harjutada,» kõneles Laura positiivsetest külgdest. Tõrva
muusikakooli juba tänaseks lõpetanud Karl Lääts
meenutas, et talle ei meeldinud tundidega kattuvad ajad ning kõige enam peamurdmist nõudsid
muusikakoolis solfedžo ja muusikaajalugu.

Näitlejad: Ole see, kes oled!
KAT KANN
Karula ANK praktikant
toimetus@tankla.net

Karula ANKis toimus projekti raames erinevate subkultuuride tutvustamine. Noortega
tulid kohtuma Viljandi Kultuuriakadeemia
vilistlane ja näitleja Alo Kurvits ja punkar
Kristel Mägedi.
Alo Kurvits on lapsekasvu ja seeläbi tahtsimegi noortele selgeks teha, et elus läbilöömiseks ei ole oluline sinu kasv ega välimus. Alo
Kurvits, kes juba lapsest peale teadis, et tahab
esineda ja kuulsaks saada, on üle Eesti tuntud
näitleja ja on just oma olemusega saanud eriliseks. Ta andis noortele tohutult positiivse laengu oma huumori ja ellusuhtumisega. Teiseks
reeglid, mõisted, definitsioonid, valemid,
mida sinu arvates eksamil vaja läheb.
4. Ära end hulluks õpi! Tee ka lõbusaid
asju ja lõõgastu. Sa vajad seda.
5. Viibi värskes õhus ja maga korralikult.
Nii suureneb tõenäosus, et aju püüab
mingi osa informatsioonist kinni.
6. Kordamine on tarkuse ema. Ürita päeva lõppedes endale kõva häälega jutustada seda,
mis sul päeva jooksul meelde on jäänud.
7. Sotsiaalvõrgustikud, televisioon, muusika ja õppimine ei käi kokku. Väldi
nende kasutamist ajal, kui üritad endale
midagi selgeks teha. Vastasel juhul on
see lihtsalt enesetapp.
8. Meil kõigil veri vemmeldab ja jalg tahab
tantsu lüüa, kuid peole saab minna ka
pärast eksameid.
9. Räägi oma hirmudest. Nii saad oma pingetest vabaneda ja mõista, et see, mis sind
ees ootab, ei olegi nii katastroofiline.
10. Oled jõudnud finišisirgele. Piimahape
on vallutanud keha, hingata on raske
ja jaks on otsas. Viimased pingutused
veel. Leia endas see jõud ja pea vastu!

külaliseks oli punkar Kristel Mägedi. Ta erineb
oma välimuse poolest teistest ning ütles ka
noortele, et pole oluline see, millised te olete,
vaid see, et kui midagi väga tahate, saavutate
selle niiehknaa. Kristel andis noortele mõista,
et kui teid kiusatakse koolis, mida temagi kooliajal tunda sai, siis sellest peab mööda vaatama. «Kui inimene suudab mahategevad pilked
endast eemale lükata ja mitte välja teha, on
selle tulemus palju efektiivsem, kui see, et hakatakse negatiivseid emotsioone endasse koguma,» kõneles Kristel südamlikult noortega.
Jutuajamine kestis õhtutundideni. Kurvits
ja Mägedi tutvustasid näitleja elu, rääkisid
oma elluvaadetest ning lõbustasid meid kitarripaladega. Mõlema näitleja sõnum noortele
oli ühesugune: tee oma asja, ole see, kes sa
olla tahad, ja muu ei olegi oluline. Koos, läbi

Alo Kurvits (vasakul) ja Kristel Mägedi.

Vestlusring kestis kuni õhtutundideni.		
FOTOD: ERAKOGU
		

naeru, leidsime tee tõdemuseni, et oluline ei
ole pakend, vaid see, mis seal sees on. Just

seesugust suhtumist peabki noortele tutvustama, et eluga olla rahul ning õnnelik.

«Kokku siis saame ja räpime, räpime, räpime..»
MIHKEL MOKS
reporter
mihkel@tankla.net

Räppimine on keerukaid rütme ja erinevaid
riimivorme kasutav laulev rääkimine ning
üks osa hiphop kultuurist, mille juured ulatuvad 1970. aastate New Yorki, mis hoomab
endas erinevad etnilise kuuluvuse, tehnoloogia, linnakultuuri ja poliitika elemente,
ja millest on saanud üle maailma levinud
muusika- ja elustiil.

Miks räpis ropendatakse?
Egert Kalimulin (Claim): «Sellele ei
ole ühest vastust, oleneb räpparist. Mina
isiklikult ropendan, sest pean seda mõnes
kohas vajalikuks. Saan selle kaudu öelda,
et mingisuguse olukorra lahendus ei meeldi mulle. Tegu on siiski tänavamuusikaga,

ja seetõttu on kandunud vaba kõnepruuk
edasi räpparite muusikasse. Meie sõnavara
ei piirdu ainult roppustega, aga me lihtsalt
julgeme asju öelda otse välja – nii nagu me
neid näeme. Kui vaadata mõndasid Abrahami tekste tema albumi «Piffe, Plekki, Presidendiks» pealt, kus ropendamist on väga
palju, siis see album on läbi löönud just pigem enda tooruse ja aususe tõttu. Mitte, et
muusikaline pool kehv oleks, aga põhiline
rõhk on siiski tema tekstidel, kus ropendatakse vähemalt üle rea. Ei ole vaja ennast
tagasi hoida: öeldakse välja, mis öelda on,
kui ei meeldi, ära kuula! Paljudele justnimelt meeldibki kuulda ilustamata ja ausat
eneseväljendust.»
Brusly Konrad (Brus): «Nõnda on parem emotsioone edasi anda. Aga räpis ropendavad need, kes ei oska, minu arust,
muul viisil enda sõnumit selgeks teha – sõnavara on väike.»

Jürgen Lääne (Dissimilar): «Räpis ropendatakse sellepärast, et kohati jääb tavalistest sõnadest puudu. Vahel üritatakse mingit teatud vaatenurka rohkem esile
tuua ebasündsate sõnade kasutamisega.
Roppusega võidetakse ka tähelepanu,
mida võib-olla läheb vaja ka räppides tavaliste igapäeva sõnadega.
Martin Remmelkoor (Paks Matu): «Hiphop on alati olnud agressiivne ja väga võistluslik. Ka Eestis on korraldatud kaua aega
mc-battled, mille eesmärk on sõnadega enda
vastase maha tegemine ja enda ülistamine.»
Andres Karhu (Pan De Mic, endine
nimi Lammu): «Miks? Mitte ainult räpis,
vaid igal pool ropendatakse, ja kuna räpp
on rütmis rääkimine, siis esineb seal MÕNI,
justnimelt – MÕNI roppus. Minu lugudest
leidub näiteks roppusi ülimalt harva. Vanemas versioonis on muidugi juba laulud olnud sellisel teemal, et peabki ropendama.

Atleet
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TERVISLIK ELUVIIS. Sport Valgamaal kui hinnatud ajaviide.

Aastatuhandetagune sport - kergejõustik

MOTOPISIK. Motospordihuvilised õde ja vend.

ANNA-MARIJA
SLJUSARTŠUK
sporditoimetaja
maria@tankla.net

Kergejõustik on üks vanemaid ja
harrastatavamaid spordialasid,
mis sai alguse Vana-Kreeka olümpiamängudel, alustades staadionijooksudega. Tänapäeva kergejõustik arenes hoopis 19. sajandil
Suurbritannias. Vana-Kreekas oli
põhiliseks alaks staadionijooks
ja sellele hiljem lisandunud viievõistlus ning pikamaajooksud.
Nüüd kuulub suurvõistluste kavasse juba üle neljakümne ala.
Nendest 24 on meestele ja 22
naistele. Rohkelt on jooksualasid,
alustades 100m lühidistantsiga,
lõpetades maratonijooksuga.
Aina rohkem populaarsust
kogub kergejõustik ka Eestis. Viimastel aastatel on olnud silmapaistvamad atleedid Gerd Kanter,
Andrus Värnik, Ksenija Balta,
Marek Niit – neile kuuluvad ka
mitmed Eesti rekordid.
Valga linnast on tulnud Eesti
maratonijooksja Pavel Loskutov,
kes saavutas 2002. aastal EMil 2.
koha. Valgamaal tegeletakse kergejõustikuga kõige rohkem Valga
linnas, kuna tagatud on soosivad

Pildil on Laatrest pärit õde ja vend Kristiina ning Kaarel Ersto, kes on klubi
MTÜ Karmid Karlid liikmed. Mõlemad pole korraga küll pedestaalile astnunud, ent ühelt võistluselt on koju toodud III koht venna ja eriauhind õe poolt.
Motospordist läbi tüdruku silmade võid lugeda juba järgmisest noortelehest Tankla.
				
FOTO: ERAKOGU

TENERIFE. Õed Johanna ja Jaanika käisid treeninglaagris.
Valgamaa kergejõustiklastest käisid Rakveres kodumaakonda esindamas Merilin Treu, Kaija- Liis Kiidli, Liina Suur ja
Anna- Liis Saluveer. 								 FOTO: ÜLLA TAMM
tingimused. Paljud noored, kellel
tahtmist ja viitsimist, tegelevad
sellega ka väljaspool Valgat ja
saavutavad võistlustel suurepäraseid tulemusi. Kergejõustiklastel

on võimalus treenida staadionil,
spordihallis või sarnast rakendust omavates kohtades. Raskete
treeningute vili on üks: head tulemused võistlustel!

Suvi on ideaalne
aeg enesearendamiseks

Valga Maret-Sport, SK Walketa, SK Viraaž ja Valgamaa SL on
põhilised kergejõustikuklubid,
kus treenib palju noori kui ka täiskasvanuid.

ANNA-MARIJA
SLJUSARTŠUK
sporditoimetaja
maria@tankla.net

Sandra Tarikas (15)
Otepää gümnaasium

Alvar Kasak (19)
Tõrva gümnaasium

Erik Kerk (14)
Valga vene gümnaasium

Margot Meri (16)
Valga gümnaasium

Suvetreeningud on
laskesuusatajate jaoks
väga olulised, kuna
siis me arendame oma
füüsilist vastupidavust ja
laskmist, et seda talvel
võistlustel rakendada.
Laskmisele paneme
suure rõhu juba kevadel,
kui me pärast väikest
puhkust laskmisega
tegelema hakkame, mis
arendab meie oskusi relvaga. Kui muidu treenime me 6 korda nädalas,
siis suvelaagrites on
treeninguid kaks korda
rohkem. Harjutame nii
hommikul kui ka õhtul.
Treeninglaagrid toimuvad enamasti Valgamaal,
kuid käime ka teistes
kohtades, vahepeal isegi
välismaal, kus treeningute kõrval toimuvad ka
võistlused. Sellel aastal
proovin võistelda ka rullsuuskadega, relv seljas.
Otepää treenimistingimused on suurepärased
minu spordiala jaoks
– aastaringselt palju
võimalusi treeninguteks
ja kaks lasketiiru.

Tegelen jalgpalliga juba
kümme aastat ning mängin Tõrva FC Warrioris.
Kahjuks ei ela kõik meie
tiimi mängijad Tõrvas,
seega korraliku trenni
saame teha ainult kord
nädalas, kuid plaanin
võimalikult palju koos
sõpradega palli mängida ja jooksmas käia.
Mängime Tõrva Avatud
Noortekeskuse jalgpalliväljakul. Väljak on küll
künklik, kuid kui mängida tahad, siis kannatab
ära küll. Mängime Tõrva
FC Warrioriga Eesti 4.
liigas ja mängud on
enamasti igal nädalavahetusel ning toimuvad
peamiselt Eesti lõunaregioonis. Turniire ning
laagreid kahjuks suvel
eriti pole, seega peame
piirduma ainult liigamängudega.

Korvpall on seesugune
spordiala, kus tuleb aastaringselt trenni teha,
et visketäpsust ehk
korvi saamise sagedust
suurendada. Mängin
Salva/Tartu Ülikooli
meeskonnas ning meil
on trennid viis korda
nädalas. Suvel on eriti
hea see, et käime 7 –
8-päevalistes laagrites,
kus me treenime lausa
3 korda päevas. Valgas
on minu arust väga head
treenimistingimused
korvpallurite jaoks.
Terve aasta otsa saab
treenida spordihallis ja
suvel veel eraldi korvpalliväljakutel (näiteks
spordihalli juures oleval
väljakul ja Pedeli jõe ääres). Suvel saab rohkem
keskenduda spordile kui
kooli ajal, seega käin iga
päev korvpalli mängimas
ja jooksmas, et vastupidavust arendada. Suvel
ei saa ilma võistlusteta
kuidagi: käime turniiridel teistes Eesti linnades, mis võivad kesta 3
päeva.

Suvehooaeg kergejõustikus on üsna tihe,
iseäralikult juuni ja
juuli. Käin Eesti meistrivõistlustel, Balti matšil
ja muudel võistlustel,
seega trenni tuleb teha
nii nagu ka kooli ajal –
iga päev! Kooliaeg on
treenimiseks muidu
parem, kuna suvel on
liiga kuum, aga samas
suvel saab keskenduda
rohkem spordile. Üritan
ise võimalikult palju end
treenida: sõidan rattaga,
käin ujumas ja jooksmas.
Valgas on hea kergejõustikuga tegeleda,
kuna meil on spordihall,
staadion ning muud
head kohad treenimiseks. Olen käinud juba
4 aastat koos spordiklubiga Valga Maret-Sport
suvel Norras, kus me
treenime ning võistleme
samal ajal. Kui teised
inimesed pikutavad suvel rannas, teeme meie
tööd. Aga uskuge mind,
trennis on kõige parem
päikest võtta!

kaks nädalat Tenerifel: trenn
ja pillerkaar käisid käsikäes!
LIINA
METSKÜLA
reporter
liina@tankla.net

Valgamaal Soorus elav 15-aastane
Johanna Ardel käis märtsis Tenerifel
treeninglaagris, tal õnnestus soojas
kliimas matkata Teide vulkaanil,
Anaga rahvuspargis ja teha staadionitrenni mitmetes erinevates kohtades. Ka peod ei puudunud reisilt.
Johanna sattus Atlandi ookeanis
asuvat Tenerife saart avastama ja sinna trenni tegema tänu õele ja emale.
«Minu õde Janika, kes on minust parem sportlane, alustas taas pärast vigastuspausi treeningutega ja otsustas
minna treeninglaagrisse. Ühiselt otsustasime, et sõidu võiksime ette võtta Tenerifele, sest saarel on hea kliima
ning minu emal on seal tööga seotud
kontaktid,» selgitas Johanna, kes käis
Tenerifel koos ema, isa ja õega.
Treeningpäevad algasid Tenerifel
juba varakult: pool kaheksa hommikul. Hommikuse trenni ajal joosti
staadionil või krossirajal, pärastlõunase trenni ajal käidi aga matkamas
või sörkimas. Kahe trenni vahel olevat
siestat (puhkepaus, mida hispaan-

lased liigse kuumuse tõttu peavad –
toim) sisustas ta jalutamise, päikesevõtu ning ujumisega. Õhtul käis neiu
hispaanlastest sõpradega väljas.
Nende kohalikega, kes inglise
keelt oskasid, suhtleb Johanna veel
praegugi. «Minu ema ja Bajamari
noored hakkasid mulle õpetama hispaania keelt ning reisi lõpuks rääkisin
ma sõpradega juba mõned laused hispaania keeles ja sain aru, mida nad tahavad mulle öelda,» tundis ta uhkust.
Kuigi Johanna puudus Tenerifel
käimise tõttu koolist veidi üle kahe
nädala, on tema sõnul kooliga kõik
korras. «Õpetajad ei olnud minu sõidu vastu, sest hinded ja käitumine
olid mul korras, ja tähtsamad tööd
said ette tehtud,» kõneles Johanna
kindlameelselt koolist.
Neiu on rõõmus, et sattus Tenerifel olema Bajamari karnevali aegu.
«Nüüd olen näinud ehtsat sambakarnevali.» Veel üks asi, mille üle ta
heameelt tunneb, on see, et sai Atlandi ookeanis ujuda. Kuna Aafrika
mandri kõrval asuval Tenerifel oli
juba märtsis üsna soe, jäi Johanna
Eestisse tulles haigeks. «Temperatuuride vahe oli suur,» tõdes ta.

Nägi esimest
korda karnevali
Johanna sattus Tenerifele
Bajamari karnevali ajal,
kus sai juba esimesel õhtul
tuttavaks kohalike noortega.
Kuna temaga rääkima tulnud
tüdrukud ei osanud inglise
keelt ja Johanna hispaania
keelt, aitas neiu ema tõlkida.
«Tüdrukud hakkasid mind
tutvustama seal külas igale
inimesele, keda tundsid, ning
lisasid juurde, et olen Eestist.
See oli väga naljakas, sest
mind veeti igale poole ja hispaania keelest ma aru ei saanud,» meenutas ta lõbusat
seika. Tänu «ringivedajatele»
sai Johanna tuttavaks hulga
Bajamari noortega, kes teda
isegi külla kutsusid.

TRENNIS:
Johannal
(vasakul)avanes
võimalus teha
õega trenni
mitmetel Tenerife
staadionitel.
FOTO: ERAKOGU
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Suve alguses on kõige
suuremad plaanid seotud eksamitega. Need
tarvis edukalt sooritada, et põhikool tulemusrikkalt lõpetada. Ülejäänud suve tahan lihtsalt
nautida: olla sõprade ja
perega ning puhata.

LOODUSFOTO. Otepäält pärit Armin on loodusfotograafiaga
tegelenud juba 2 aastat. Tema tehtud fotosid võid internetist
sirvida autori kodulehelt www.arminmitt.com.

Gerda Madi

Karoliina Omuk (16, Tõrva)
Suve kavatsen veeta oma sõpradega, kellega kindlasti võtame ette
huvitavaid seiklusi! Plaanis on maha
pidada ka üks iga-aastane telkimine
kusagil mõnusas kohas ja kuna ma
lõpetan 9. klassi, siis ilmselgelt toimub ka klassiga rohkelt põnevaid
sündmusi. Kindlasti teen midagi
uut, mida möödunud suveperioodidel pole veel jõudnud teha.

(19, Riidaja)
Suvel on kavas sõpradega võimalikult palju
koos olla, kindlasti tahan omale tööd leida.
Muidugi soovin ka niisama puhata. Tahaksin
reisida Eestis mõnda
ilusasse kohta, eelistatavalt mere äärde.

Otsid tööd? Otsid töötegijat?
Suvi läheneb ja on palju noori, kes otsivad suveks tööd.
Töö leidmine ei ole alati kõige lihtsam. Valgamaa noorteportaal Tankla soovib pakkuda tuge töökoha leidmisel maakonnas. Portaalis on võimalik noortel avaldada
oma töö otsimise soov ning ettevõttel otsida töötajaid.
ÜLLA TAMM
reporter
ylla@tankla.net

Mine tankla.net lehele -> võta ülevalt Karjäärikohvik -> vajuta paremal pool olevas kastikeses Tööturg
-> vali omale sobiv variant: kas otsid
tööd või töötajat.
Kui soovid oma soovist teada
anda, siis selleks on kaks võimalust:
valiku (otsin tööd; tööturg) tutvustuse juures on võimalik kiri saata otse

kuulutuste haldajale või otsi lehe lõpust Kirjuta toimetajale ning saada
talle oma sooviga teade.
Kui sa ei ole väga täpselt kursis,
mis õigused või kohustused sul töötajana on, siis on abiks rubriik Tahad tööle minna?, kus on kirjas,
kuidas koostada CV-d, motsivatsioonikirja, millest koosneb palk ja erinevatest seadustest.
Tööandjal on keelatud alaealist
tööle lubada ilma seadusliku esindaja nõusoleku või heakskiiduta.
Tööaeg: 15aastasel töötajal, kes ei ole

KOMMENTAAR

Sirli Saksniit

Siiri Linde (15, Puka)

(20, Otepää)
Juuni alguses olen
praktikal Eesti Käsipalliliidus. Vabal ajal
plaanin puhata. Juulis lähen tööle, hakkan Norras vaarikaid
korjama. Kindlasti
viibin ka sõpradega
koos ja käin rannas.

Tuuli Mekk

Valgamaa karjääri- ja noorteinfo spetsialist
Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus ja noorteportaal Tankla on mõnda aega otsinud võimalust
töökuulutuste vahendamiseks maakonna noorte ja tööandjate vahel. Noorte soov oma oskusi pakkuda ja hooajaliselt tööd leida on püsivalt suur. Tänasel päeval pakub töö
otsimise ja pakkumise võimalust Valgamaa noorteportaal
tankla.net, ja antud teenus on tasuta. Valgamaa Noorte
Nõustamiskeskus on edastanud Valgamaa ettevõtjatele
teabe kuulutuse avaldamise kohta ja töötajate leidmise
võimalusest. Esimesed noored on oma kuulutused Tankla
tööturu leheküljel avaldanud, tee seda ka sina!

koolikohustuslik – 6 tundi päevas ja
30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul; 16aastasel töötajal,
kes ei ole koolikohustuslik ja 17aastasel töötajal – 7 tundi päevas ja 35
tundi seitsmepäevase ajavahemi-

ku jooksul. Alaealisega töölepingu
sõlmimise eest tööandja poolt ilma
seadusliku esindaja ja tööinspektori
nõusolekuta – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (üks
trahviühik on 4 €).

KARIKATUUR. Bikiinimood suveks.
Autor: Keidy Säinas.

Sel suvel on värvikirevast kangast trikoo
või bikiinid eriti moes.
Bikiinidest on moes klassikalised mudelid,
mis võiksid olla kaunistatud kroogete ja
põimingutega, ning ka kõhtu vähe katvad
trikood.

FOTOD: ARMIN MITT

Valgamaa noortesündmused

SUVI 2012

Üritused kogus kokku reporter Keidy Säinas.

Juuni:

1. juuni Lastekaitsepäevale
pühendatud rõõmus koguperepäev Valga kultuuri –ja
huvialakeskuse ümbruses.
2. juuni on Valgamaa laulu-ja
tantsupidu Valgas ja Otepääl.
26.-29. juuni on Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suvelaager Rullis.

Juuli:

10.-13. juuli Kodutütarde ja
Noorte Kotkaste Suurlaager.
23.-25. juuli Valgamaa Noorte
Suvekool Pikasillas.

August:

12. august on Rahvusvaheline
noortepäev.
20. august toimub Puka öölaulupidu Puka välilaval.

ARVUTIST EEMALE. Reporter Kelly annab

Muretuks päevaks on türkiisikarva neerumustrilised rannariided täpselt need õiged!
Hästi mõjuvad ka neoonrohelised ja tibukollased ujumisriided,mis on kaunistatud
satsidega.
Meeste rannamoest on ka tänavu moes
põlvedeni lillelised püksid, millega võib nii
ujumas käia kui ka rannas palli mängida.

KOOLIMOOD. Noortelehe reporterid ja fotograaf asetasid ühel kevadisel

päeval jala Valgamaa koolide uste vahele, et näha ja jäädvustada, mida kannavad meie noored koolis.

Kevadine Valgamaa koolimood on
mugav, päikseline ja pööraselt suvine

«Super lihtne sportlikkus»

häid nõuandeid, kuidas suvel arvutist eemale pääseda.

Viska arvuti
nurka ja naudi päikest!
KELLY KUKIN
reporter
kelly@tankla.net

Suvel on palju häid võimalusi spordiga tegelemiseks. Hea on võtta seltskond kokku ja minna võrk-, jalg- või
korvpalli mängima Pedeli jõeääresele palliplatsile. Kellele pallimängud
pole meeltmööda, need saavad Pedeli kergliiklusteel jooksmas käia,
rulluiskude või rattaga sõita.
Samas on suvel võimalus endale ka taskuraha teenida. Loomulikult ei tohi unustada päevitamist ja
ujumist, sest inimese organism vajab D-vitamiini ja värskendamist.
Pole mõtet raisata aega ning ilusat
ilma arvuti ekraani jõllitamisele,

kui sõbrad ootavad, et koos saaks
midagi lõbusat ette võtta.
Valgamaa Noorsootöökeskus
Tankla korraldab suvekooli, kuhu
noori tuleb kokku üle Valgamaa, et
uusi suhteid luua ning kvaliteetselt
aega veeta. Loomulikult on võimalus ise noortekeskusesse minna
ja seal endale käepärast tegevust
leida, näiteks mängida piljardit või
lauatennist.
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses töötab kino, kus näidatakse
erinevaid filme nii noortele kui ka
täiskasvanutele. Valga linn korraldab kõigile midagi: Valga linnapäevad, erinevad laadad, koertenäitus,
sõjaajaloopäevad ja palju muudki.
Võta sõbrad kampa ja mine
uuri, mida elul pakkuda on!

TEKST: KARINA TIIVEL
FOTOD: ÜLLA TAMM

Värve leidub nii äkilisemal kui ka
leebemal kujul. Jällegi on näha
mustrit ja ka pitsilised retuusid on
moes. Ühtlasi on erinevat roosat
tooni kombineeritud ja neoonrohelised sokid lilleliste jalatsitega
klapivad ülejäänud riietusega.

Pluusi ja ketside tagasihoidlik
sarnane värv sobituvad omavahel
hästi ja tänu sellele saavad kogu tähelepanu endale suvised lühikesed
püksid. Šortside moodsad ruudud
ja sinine värv püüavad selle komplekti juures kõige enam pilke.

«Värvipomm»

Antud riietustel on eelkõige
mõeldud mugavusele ja lihtsusele: dressid ja T-särgid näevad
küll sprotlikud väljad, kuid sellise variandiga on võimatu mööda
panna, sportlikkus on alati
moes! Särtsu on juurde lisatud
värviliste aksessuaaridega.

«Pidu töökojas»

«Suvine casual»

See, et vahel tuleb selga panna tööriided, ei
tähenda, et ei tohi stiilne välja näha. Need
kaks kutti teavad täpselt, milles on mugav
teha tööd, et näeks ka hea välja. Värvid esinevad leebemal kujul ning näevad pehmed
välja.
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Söö puu- ja juurv
ilju!
STAARIJÄLJENDUSKONKURSS.

Valgas kogunesid taas

Järgmisel aastal on ürituse juubel - 15 aastat. Oodata on palju uut ja huvitavat!

Valgas hakkab
staaride jäljendajad kõlama eesti rokiklassika

ESTER KAASIK
reporter
ester@tankla.net

«Mini Playback Show» toimus tänavu juba neljateistkümnendat korda.
Esinemisi oli seekord kahjuks üksnes 8, kuid see-eest oli esindatud
palju erinevaid vanuseklasse!
Küsitledes osalejaid tuli välja,
et ettevalmistused väga kaua aega
ei võtnud. Umbes paarist tunnist
kuni nädalani. Aga vähestest ettevalmistustest hoolimata olid kõik
tublid ja publik jäi etteastetega rahule. Suurem osa osalejaid lubasid järgmisel aastal taaskord tulla.
Kuigi osalejaid oli vähe, siis
pealtvaatajaid selle eest küllaltki
rohkelt. Aga nagu ütles peakorraldaja Lauri Drubinš: «Alati võiks rohkem olla!» Sellel korral tuli rahva
lemmikuks Pokardi kooli grupp, kes
jäljendas Kihnu Virvet lauluga «Vesiroosid». Rahvale meeldis esinemine seetõttu, et tegu on ikkagi Eesti
oma artistiga ja Kihnu Virvet jäljendanud noormees laulis ise kaasa.
Rahvas oli žüriiga ühel meelel
ning nii pälviski esimese koha Pokardi kooli grupp. Teise koha saavutas
Tõrva poistegrupp Cocaine ning kolmas koht läks Otepää grupile FeelingGood. Veel jagas žürii välja seitse eripreemiat. Nii Eestimaise loo, julguse,
parima tantsu, suurima sarnasuse,
mitmekesise kava, parima meesartisti kui ka parima naisartisti eest.
Suurimaks plussiks toodi välja,
et mitte keegi ei teinud järgi praegust
popiidolit Justin Bieberit. Žüriipoolsed
soovitused uutele artistidele järgmisteks aastateks olid: ärge kartke kasutada rohkem grimmi, laulge enam Eesti
lugusid, olge julgemad, liikuge ning
osalema oodatakse rohkem poisse.
«Kuigi osalejaid oli seekord küllaltki vähe, siis kõik olid väga head.

ROKINOSTALGIA. Tule kuulama Valga linnast pärit noorte
solistide kontserti, kus publikuni tuuakse puhas eesti rokiklassika

SIRLI PIPPAR
reporter
sirli@tankla.net

Esikoha pälvinud Pokardi etteaste meeldis rahvale esitatud Eesti loo tõttu.

FOTO: TIMO ARBEITER

TALENT. Uus põlvkond võistlustantsus.

Tantsutalendid
vallutasid talvepealinna
ANNE-MARIA
KRÜÜNVALD
reporter
annemaria@tankla.net

II koha pälvinud Tõrva Gümnaasiumi poisid naerutasid
publikut.
Pärast esinemisi jäi suhu selline
mekk, et tahaks veel! Just see tegigi
ürituse minu jaoks eriliseks. Ning
muidugi aitas kaasa ka meie oma

Otepää tantsutrupp FeelingGood pani ennast proovile ka
staarijälendamises.
FOTOD: ÜLLA TAMM

bändi laval olek,» kommenteeris peakorraldaja Lauri Drubinš sündmust.
Ka edaspidi on plaanis sarnaseid
üritusi korraldada. Järgmisel aastal

on show’l juubel, seetõttu plaanitakse kardinate taga midagi suurejoonelist. Millised on plaanid – seda
saate näha juba järgmisel aastal!

TEATRIPISIK. Algklasside ja gümnaasiumite kooliteatrite festivalist.

Tõrva noored teevad hingega teatrit
ANETE
SAMMLER

reporter
anete@tankla.net

11. mail sai Paide Kultuurikeskuses avapaugu kahepäevane
algklasside kooliteatrite festival
«Kooliteater 2012», kus Valgamaad esindas Tõrva Gümnaasiumi näitetrupp Pigilind etendusega
«Lobiseja vanaeit».
Etenduses lõi kaasa kümme Tõrva Gümnaasiumi õpilast. Proovidega
alustati eelmise aasta novembris.
Teatritükk on vene muinasjutu ainetel kirjutatud lustlik naljalugu, mis
naeruvääristab ahnust ja rumalust.
Tegelasteks on eit ja taat, mõisahärra
oma sulasega ja rõõmsameelsed ning
uudishimulikud harakapiigad.
Lisaks festivalile esineb trupp
ka kooli kevadkontserdil ja lastekaitsepäeva üritusel.
Teatritrupp Pigilind tegutseb juba

Tõrva noored Hingevärve esindamas. 		
üle kümne aasta. Praegune koosseis,
mille juhendajaks on Eve Valliste,
alustas neli aastat tagasi. Trupp on
olnud väga edukas: kahel viimasel
aastal on tuldud vabariiklikult festivalilt tagasi laureaaditiitliga.
Tõrva kultuurimaja noortetrupp
Hingevärvid esindas Tallinnas Valga

FOTO: ERAKOGU

maakonda. Teatrifestival toimus 13.15. aprill ja Tõrva noored astusid Külli
Alumäe juhendamisel üles etendusega «Head tüdrukud on ju alati vait».
Hingevärvide muljeid edastab
näitetrupi liige Sille Lääs: «Kuna
esinemine oli pühapäeva hommikul
üsna varasel kellaajal, siis sõltus

soorituse kvaliteet suurest hommikusest unisusest, mis hoolimata
varasest magamaminekust siiski
näitlejaid kimbutas. Lisaks sellele
esinesime esmakordselt nii suurel
laval (NO99 blackbox). Kõike arvesse võttes läks meil endi arvates hästi
ja sõnum jõudis publikuni.»
Teatritrupi noored nentisid, et
etendused olid võrreldes eelnevate
aastatega varieeruvamad: võis kuulda ja näha nii laulmist, tantsimist,
pillimängu kui ka varjuteatrit. Näiteks ühte laureaaditiitli pälvinud Uru
Noorteteatri muusikal «Ella nõiduslik elu» ei olnud kaugeltki tüüpiline
tükk, sest oli suunatud üsna noorele
vaatajaskonnale.
Grand Prixi sel aastal välja ei antud. Noorte arvates oli see üsnagi
õiglane, sest tase oli väga võrdne.
Hingevärvid tegutsevad neljandat aastat ja liikmeid on hetkel 12.
Noorte teatritrupp kavatseb maakondlikust teatripäevast kindlasti
ka edaspidi osa võtta.

Kolm bändi vallutasid Rockiklubi lava
TUULIKI STOGOV
reporter
tuuliki@tankla.net

Valga Rockiklubis toimus 21.aprillil üritus Band Tour 2012 WARM-UP, kuhu
esinema oli kutsutud kolm bändi:
She Walks Drunk (SWD) - Prog-

19. mail kell 19.00 toimub
Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuse ovaalsaalis
«Rocki Nostalgiakontsert», kus esinevad solistidena Valga linnast
pärit, kuid tänaseks
sealt lahkunud noored.
Neid saadab Valga Rockiklubi asutajatest koosnev
projektibänd: Handrias
Solom (soolokitarr), Aivar
Lillik (soolokitarr), Ainar
Pikk (kitarr), Ivo Mannine
(trummid), Marko Põldsaar
(basskitarr), Siiri Põldsaar
(klahvpillid).
Publikuni tuuakse puhas ees-

ti rokiklassika selleks, et kõik
saaksid eesti roki varamusse
kuuluvaid lugusid kaasa laulda.
Kontsert on üheks osaks nostalgiabändi projektist, mida juhib Siiri Põldsaar. «Sain
idee
Noortebändide
festivali kohustusliku
Eesti
Rockiklassika lugudest ja ühel
hommikul Tartusse
sõidul raadiost kuuldud lugudest,» selgitas Põldsaar projekti
algidee saamist.
Projekti raames on
varasemalt juba üks kontsert
aset leidnud. 18. veebruaril esines
projektibänd Valga Rockiklubis.
Lisaks 19. maile on plaanis esineda veel Valga linnapäevadel ning
jõulude ja uue aasta vahelisel perioodil.

ressive/mathcore stiili viljelev bänd
Valgast. Nende muusikas võib leida
palju pead segi ajavaid rütme, rohkelt meloodiaid, madalaid riffe ning
võimsaid elamusi. SWD ajal oli võimalik näha jänese kostüümis meest,
kes nautis muusikat ning tantsis seal
nii nagu ööklubide jaoks igapäevane ei ole – äkiliste liigutustega pead

edasi-tagasi visates viljeles muusikahuviline inglisepärase nimega tantsustiili ehk headbangi.
Infected Anthem - Kiired riffid
meloodiliste refräänidega, millele
järgnevad hüpitavad breakdownid
(langused – toim.), ja seda kõike
saadab meeste enda energia ning
huumor. Bändi Infected Anthemi

ajal kogunes suurem osa suitsuruumis passivatest inimestest peoruumi
muusikat nautima, andes aimu, kui
head muusikat oskas Infected Anthem luua.
Myocardial Infarction - Melodic deathmetal/deathcore stiili
bänd, milles võis terve esinemise
vältel leida palju keerukaid rütme

Aprillikuu esimesel päeval Otepää
kultuurimajas toimunud talendishow’l «Otepää Noor Talent 2012»
suutsid kaks noort võistlustantsijat,
rohkelt rütmi omavad Teele Mägi ja
Rando Enno, segi lüüa Otepää kuvandi suusaspordi mekast.
«Väga uhke on olla,» vastavad
Teele (10) ja Rando (11) talendishow tiitlivõidule mõeldes, «eelkõige seetõttu, et tulemuse nimel
on nähtud palju vaeva!» Noored
on sarnasel üritustel osalenud
ka varem – mõned aastad tagasi
Otepää Gümnaasiumis toimunud
«Talendijahis» tantsis Teele üksinda sambat, Rando aga tantsis
sel ajal teise partneriga.
Kuigi paar tantsib koos alles
esimest aastat, kuuludes tantsuklubisse Tango, kus neid juhendavad Veiko Ratas ja Kairi Paarna, on
noored võistlustantsuga tegelenud
juba üsna kaua. Teelel on hetkel
jooksmas viies, Randol aga neljas
aasta. Selle ajaga on omandatud 5
ladina- ning 5 standardtantsu. Viimati osalesid noored Eesti Meistrivõistlustel, kus saavutasid napilt
finaalist välja jäädes 8. koha.

Raske õppustel, kerge lahingus
Kuigi mõlemale meeldib väga
tantsida, tuleb heade tulemuste
nimel palju tööd teha. Trennidesse, mis üldjuhul kestavad poolteist tundi, tuleb sõita Tartusse
viiel korral nädalas. Lisaks toimuvad võistluseelsel perioodil ka

Infected Anthemi
kitarrist Ville Pähklamäe.
FOTO: ERAKOGU

ja hoogsaid riffe.
Kontsertõhtul leidus inimesi seinast seina. Samamoodi, seinast seina, leidus ka lähtekohti, kust tuldi
Rockiklubisse: Valgast, Tõrvast, Tartust, Viljandist, Võrust ja väiksematest kohtadest. Aset leidis õhtu, kus
inimesed said end vabaks lasta ning
«tukka visata».

individuaalproovid ja kaks korda
aastas võetakse osa nädala pikkustest treeninglaagritest.
«Trennid on rasked. Iga trenni alguses teeme füüsilisi harjutusi ja siis hakkame tantsima.
Nagu treener ütleb: «Raske õppustel, kerge lahingus,»» mainib Teele. Vaba aega, mida jääb
trennide ja kooli kõrvalt üsna

«Otepää noor talent 2012» võitsid
rohkelt rütmi omavad Teele Mägi ja
Rando Enno.
FOTO: ERAKOGU
vähe, sisustab Teele ratsutamise ja viiulimänguga. Rando käib
võimaluse korral õues sõpradega
mängimas või vaatab hea meelega toas televiisorit.
Tantsuspordist loobumismõtteid
paar ei mõlguta. «Tahaksin saada
kõige paremaks,» mõtiskleb Teele
meelekindlalt. Rando aga juba teab,
et soovib enda tulevikku tantsuga
siduda: «Suureks saades tahan ladina tantsudes treener olla!»
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12 Meelelahutus
Et Sinu suvi oleks imeli
ne!
JÄRJEJUTT. Mis Tšehhis

edasi juhtub? Loe ja saa teada.
Kui ei mäleta mis on eelnevalt
toimunud, siis uuri varasemaid
Tankla lehti.

AJAS RÄNDAMINE. Filmides oleme tihti

näinud, kuidas ajas rännatakse. Mida arvavad sellest Valgamaa noored?

Kuidas kasutaksid ajamasinat?

Sissejuhatus
minu maailma,

Kaidar Kingo (19, Puka)
Mina isiklikult ei kasutaks ajamasinat, sest mulle meeldib reaalsus. Elu peab olema loomulik ja
usun, et elu pole ettemääratud selleks, et seda
saaks ajamasinat kasutades vaatama minna.

2. päev

ELEENE
SAMMLER

Laura Potsepp (14, Valga)

reporter

Mina kasutaks ajamasinat ainult selleks, et minna ajas tagasi ja muuta asju. Miks? Sellepärast,
et siis oleks minu elus alles mõned minu jaoks
endiselt tähtsad inimesed ja ma oleksin palju
õnnelikum.

eleene@tankla.net

Lõin tõustes pea vastu aknalauda
ära. Pärast sellist pauku otsustasime võidu hambaid pesta. Nühkisime pool tundi, siis katkestasime.
Jäime hommikusöögile 15 minutit
hiljaks ja läksime tuduriietes. Päris vahva oli mööda hotelli ringi
kõndida, jalas kollased konnadega
püksid. Olgu veel öeldud, et konnade alla oli kirjutatud Kiss Me!
Hommikusöögi (või musi) asemel
toppisime taskud rootsi laua nänni täis ja viie minuti pärast pidime
bussis olema.
Pikk päev bussis. Veedame
päeva Egoniga? Egoni kõrval istub tema väike sugulane või keegi.
Vahva väikemees tundub olevat,
ilmselt ta vihkab meid. Ehk peaks
täna siiski oma korrusel püsima?
Siiski mitte.
Oleme Praha hotellis. Tõeliselt
lahe hotell, selline vanaaegne. Magan koos Miaga. Päeval sõitsime ja
mängisime poistega kaarte ja muidugi kuulasime Egoni tarka juttu.
Vaidlesime selle üle, kuidas oleks
peale surma kõige mõistlikum
tegutseda. Üritasin talle selgeks
teha, kui ebainimlik on tuhastamine. Tema arvas, et mumifitseerimine oleks lahe. Seame end valmis,
et Aliase (ja õlledegusteerimise)
meistrivõistlused teha. Reisil on
koos neli erinevat põhikooli: meie,
Apsara, Dekko, Simsoni. Viimase
kooli mingi varasem grupp oli selles hotellis laaberdanud ja nüüd
oleme meie range kontrolli all.
Võeh, nagu ma oleks mingi Simsonist. Kui kaua võib minna ripsmete
värvimisega?
Mis veel täna juhtus? Pakun,
et piinasime Egonit vähemalt pool
päeva. Oleme kohutavad õeluskotid. Pärastlõunast kuni õhtuni
istusime nende lauas. Kutsumata.
Algul oli Egon lahe, pärast tüdines
ära. Vaata, algul sai oma meeletut
tarkust näidata, lõpuks sai tarkus
otsa või mis? Ma olin sunnitud
tema singiviilud ära sööma. Ma
lihtsalt jumaldan seda sinki. Käskisin tal endale kohta hoida, kuni
üleval päikeseprille toomas käin.
Tema lasi Madisoni minu kohale
istuma! Vabandas ennast sellega, et Madison olevat talle nuga
anda lubanud. Sain vihaseks ja
läksin üles tagasi. Seal tervitasid
mind Apsara «kutid». Nad nimelt
avastasid, et minu nimi on Indi,
mis nende intellekti jaoks oli liig
mis liig. Ma üldiselt kannatan
suht hästi enda kallal norimist
(camoon, olin selleks ajaks Egoniga veetnud juba kaks päeva), aga
seda ma ei kannata, kui mu nime
mõnitatakse. Esimene asi, mida
21. hommikul neilt kuulsin, oli:
«Mul on pool tükki kooki, kas keegi tahab endale, kes tahab, tulgu
järele, ega ma kade poiss pole!»
Ei muidugi mitte kade, lihtsalt lollakas! Tulge võtke, seksikas tükk…
kooki. Neil on tõepoolest omad
naljad. Igatahes suutsin vastu
panna vastupandamatuna näivale
soovile oma Sally O`Hara kontsaga
neile piki pead virutada. Võib-olla
oleksin ühe Apsaraka nina teistpidi viltu löönud, mis oleks kurb
olnud, sest see on vähemasti kaugelt vaadates üsna kena poisi üsna
viltune nina.

Eliise Nugis (16, Hummuli)

Kui mul oleks võimalus kasutada ajamasinat, siis
ma rändaks ajas 10 aasat edasi, selleks et vaadata, mis minust saab. Kui midagi on halvasti,
teaksin, mida parandada, ent kui kõik on hästi,
jätkan nii nagu on.

Margo Metsoja (20, Kalme)

Ajamasinaga reisiks ma tagasi ajas, et näha, milline nägi mu kodukant välja aastaid ja aastakümneid tagasi. Kohtuksin kuulsate isikutega ajaloost, käiksin oma lemmikartistide kontsertidel,
elaksin uuesti läbi ilusaid hetki elust jpm.

Mari Anton (19, Otepää)

Ma vist kasutaksin seda suurte otsuste vastuvõtmisel, siis kui mu oma pea enam ei võta. Saaksin
mõningate suurkujude, filosoofide käest nõu
küsida või siis nendega asju arutada.

Kristina Ehatäht (15, Taagepera)

Läheks 1944. aasta sõtta appi. Kohe pärast sõda
teeks oma laste farmi. Ning siis vallutaks natuke
Kolumbusega maad.

«Jaapani laupäevad» läbi korraldaja silmade
ESTER KAASIK

Elina Maran (17, Taheva)

Mina isiklikult ei sooviks kunagi ajamasinat kasutada. Ma ei taha näha
ette tulevikku, ega soovi ka midagi
minevikust parandada. Kui selline võimalus tuleks, tahaksin anda selle kellelegi teisele, kes seda rohkem vajab.

Meeskonda kuulusid veel Anni Russak, Anni Atson ja Anneli Strumpe.
Plakatite valmistamisel aitas meid
Valga Linnavalitsus.

reporter
ester@tankla.net

Millal üritus toimus?

KOOL

LÕPETAMISE AEG

ASUKOHT

Üritus pidi toimuma neli, kuid
me võtsime kokku ning tegime
kolm laupäeva. Kuupäevad oli 24.
märts kuni 7. aprill. Aprill just seepärast, et see on Jaapani kultuuris
üks tähtsamaid kuid.

Ala Põhikool

16. juuni kell 12

Ala, Helme vald

Kes olid korraldamisega seotud?

Audentese
Spordigümnaasiumi
Otepää filiaal

18. juuni kell 12

Otepää, Lipuväljak 13

Hargla Kool

16. juuni kell 14.30

Hargla küla, Taheva
vald

Helme Sanatoorne
Internaatkool

15. juuni kell 12

Kirikuküla küla, Helme
vald

Hummuli Põhikool

19. juuni,
kellaaeg täpsustamisel

Hummuli alevik, Hummuli vald

Keeni Põhikool

19. juuni kell 18

Keeni küla, Sangaste
vald

Lüllemäe Põhikool

16. juuni,
kellaaeg täpsustamisel

Lüllemäe küla, Karula
vald

Otepää Gümnaasium

9. klass 20. juuni kell 12
12. klass 20. juuni kell 16

Otepää, Koolitare 5

Palupera Põhikool

16. juuni kell 12

Palupera küla, Palupera vald

Pühajärve Põhikool

15. juuni kell 16

Sihva küla, Otepää vald

Puka Keskkool

9. klass 19. juuni kell 18
12. klass 21. juuni kell 17

Puka kultuurimaja
(Puka, Kooli 6)

Riidaja Põhikool

15. juuni kell 17

Riidaja küla, Põdrala
vald

Tõrva Gümnaasium

9. klass 22. juuni kell 12
12. klass 22. juuni kell 16

Tõrva, Puiestee 1

Tsirguliina Keskkool

9. klass 16. juuni kell 13
12. klass 22. juuni kell 15

Tsirguliina, Nooruse 1

Valga Gümnaasium

9. klass 20. juuni kell 12
12. klass 21. juuni kell 12

Valga Kultuurikeskus
(Valga, Kesk 1)

Valga Kaugõppegümnaasium

19. juuni kell 12

Valga Kultuurikeskus
(Valga, Kesk 1)

Valga Põhikool

16. juuni kell 15

Valga Kultuurikeskus
(Valga, Kesk 1)

Valga Vene
Gümnaasium

9. klass 20. juuni kell 16
12. klass 16. juuni kell 12

Valga, Kuperjanovi 99

Miks selline üritus korraldati?
Selle ürituse mõttele tulin
mina, kuna ise olen olnud Jaapani
huviline juba mitu aastat ning tekkis soov oma huvi teistega jagada.
Tahtsin silmaringi laiendada, saada uusi kogemusi. Projekti kirjutades need ka sain.

Suureks abiks oli Lauri Drubinš.

Kas Valgamaa noortel on suur huvi
Jaapani vastu?
Ma tean paljusid noori, kes on
väga huvitatud Jaapanist ning see
on mind üllatanud. Tihtipeale on tegemist selliste inimesega, kellest ei
oskaks seda arvatagi.

Kas on plaanis veel korraldada
sarnaseid üritusi?
Kuna mina lähen selle aasta jooksul arvatavasti Valgamaalt ära, siis
oleks mul raske seda järgmine kord
korraldada, kuid minu meeskond,
kes siia jääb, on küll huvitatud.

BUSSILIIKLUS Alates 2. maist 2012 muutuvad bussiliinide 31 ja 25 sõiduplaanid.

Muutuvad bussiliinide sõiduplaanid
Alates 02.05.2012 sõidab bussiliin 31 Valga – Lüllemäe – Valga Koobassaarest Rebasemõisani läbi uute peatuste neljal päeval nädalas:

* teisipäev, neljapäev, laupäev: Koobassaare 7:55 ja 16:25;
				Kolski 7:58 ja 16:21; 		
				Karküla 8:01 ja 16:18;		
				Tarupedaja 8:10 ja 16:15;

pühapäeval
pühapäeval
pühapäeval
pühapäeval

16:10
16:14
16:17
16:20

Alates 02.05.2012 on liini 25 Puka - Elva, väljumisega Pukast 06:55, sõiduaega
lühendatud 5 minuti võrra. Sõidugraafik muutub alates Palupera peatusest.

Enne

Nüüd

Palupera

07.15

07.12

Palupera tee

07.17

07.14

Brigaadi

07.18

Hellenurme

Enne

Nüüd

Ala-Looga

07.27

07.23

07.15

Uderna

07.30

07.25

07.21

07.18

Sipelga

07.31

07.26

Pastaku

07.24

07.20

Varesepalu

07.35

07.28

Linnu

07.26

07.22

Elva

07.40

07.35

