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noorsootööühendus

Rain Ruusa

Sünnilugu
Sõna «Tankla» tekitab paljudes inimestes selle esmakuulmisel palju
meeldivat segadust ja elevust. Ei tule vist üllatusena, et esimese asjana
seostatakse seda bensiinijaamaga. Nii on Tankla liikmed alati heameelega valmis seletama, miks just selline nimi ja kust kõik alguse sai.
Tankla kui nimi on tegelikult märksa vanem kui organisatsioon. Nimi ise
sündis ühel Valgamaa noorsootöötajate jõulukohtumisel 2008. aasta lõpus, kui mõeldi selle peale, mis võiks saada maakonna noorsootöötajate
infoblogi aadressiks.
Ajurünnaku käigus käidi välja palju erinevaid ideid, kuni järsku keegi
hüüatas «Tankla!» Kõik kokkusaamisel osalenud jäid selle peale vait,
vaatasid üksteisele otsa ning sellest piisas, et öelda «Selle me võtame!»
Tankla tähistab kõike seda, mille järele Valgamaa noored ja noorsootöötajad pikalt puudust on tundnud. Tankla on koht, kus iga Valgamaa
noor ja noortejuht saab end tankida. Leida oma igapäevaeluks kütet
nii ideede, nõuannete, info kui enesetäiendamisvõimaluste osas.
Teisalt on Tankla aga koht, kus saab ise teiste jaoks tankuriks hakata.
Ehk tulla mingi oma kire ja südamelähedase teemaga, mis puudutab
ka teisi noori või noortejuhte ning eksperimenteeridagi selle elluviimisega. Leida mõttekaaslasi. Innustuda ise oma ideest ja inspireerida sellega teisi enda ümber.

Kuuldes sõna «tankla» näen vaimusilmas esmalt bensiinijaama.

Mis seost
ub Teile sõnaga «tankla»?
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Karula vallavanem

Kalev Härk

Valga linnapea
Loomulikult assotsieerub esimesena siiski
tankimisjaam, kuid juba on tänu Tankla tublile tööle sinna kõrvale lisandunud noorteleht
«Tankla» kuvand. Kunagi on ehk nii nagu
mõistega «hiir», et kõigepealt tuleb kõigile silmade ette juhtmega, siis alles sabaga
isend.

Kalle Vister

Valga maavalitsuse
haridus- ja kultuuritalituse
juhataja
Sõnaga «tankla» meenub mulle
noorte koostöö, mida väljendatakse trükisõnas. Samuti noorte
internetisuhtlus.

Tankla kui selline
polnud alguses mõttes
Marek Mekk
Juhatuse liige 2010 – 2012, Valgamaa noorsootööstrateegia ja Tankla passi eestvedaja

Tankla kui selline ei olnudki ausalt öeldes alguses mul mõttes.
Aasta oli siis 2009, kui töötasin veel Valgamaa Partnerluskogus noortemeetme koordinaatorina. Kuna olin alates 2003.
aastast kokkupuutunud noorsootööga, olles noortejuht, siis
ise arenedes ajas ja ruumis jäi järsku sellest veidi väheks.
Väheseks jäi just selles osas, et kui alul oli maakonnas kolm
noortekeskust ja aja jooksul mõned lisandusid, siis me kuidagi
ei kohtunud regulaarselt ja kui aus olla, siis meie suhtlus oli
rohkem kui puudulik. Aastaks 2009 oli meid rohkem ning siis
hakkas ka mõte kerima, et aeg oleks muutusteks.
Eks siis sai maha istutud, aega võetud, inimestega räägitud ja
mõeldud, et mis on see, mida Valgamaa noorsootöösse juurde vaja oleks, ja kust kohast king pigistab. 2009. aastal saigi
siis Valgamaa Partnerluskogu alt esitatud projekt Vabaühenduste Fondi. Selle projekti raames viidi läbi mitmeid koolitusi

noorsootöötajatele, seminare, loodud sai Valgamaa noorsootöö arengustrateegia, käivitatud noorte infoportaal ja ilmus
esimene noortelehe Tankla number.
Igaks juhuks oli projekti sisse pandud ka see osa, et vajadusel
luuakse noorsootöötajaid ja teisi noorsootöö asjaosalisi ühendav katusorganisatsioon. Ja see vajadus oli täiesti olemas –
tõstmaks maakonna noorsootöö taset, olemaks võimekamad
suurprojektideks ning mitte vähem olulisemana, parandamaks omavahelist suhtlus.
Juhatuse liikmena oli minu peamine missioon Tankla organisatsioonina käima lükata ja ma siiralt loodan, et nii see ka läks.
Olevikus ja tänases päevas arvan, et Tankla on üks vajalik organisatsioon noorsootööasjalistele, sest väga paljud võrgustikud on toimivad, meie partnerid on hingega asja juures. Tuleb
anda lihtsalt rohkem nn vabu käsi uutele juhtidele ning olla ise
võimalikult kättesaadav mentorina uuele juhatusele.
Et Tankla jääks kestma, siis selleks vajame kindlasti organisatsioonina oma arengunägemust, mis võiks vormuda arengukava või –strateegia näol. Ja kindlasti ka palgalist tegevjuhti, kes
Tankla igapäevatoimetustel silma peal ja selget kurssi hoiaks.
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Tankla koondab endas
Valgamaa noorsootöö
raskekahuriväge
Lauri Drubinš
Juhatuse esimees 2010 – 2012
Valgamaa Noorte Suvekooli eestvedaja

Olles liitunud 2008. aastal noorsootööga, avanes võrratu võimalus liituda Valgamaa rõõmsameelsete ja särasilmsete noorsootöötajatega. Liitumine osutus igati kasulikuks. Ühisel ettevõtmisel sündiski Tankla. Meenub, kui kaua otsisime sobivat
nime ning kui pikalt arutati Tankla vajadusest.
Tanklat vedama hakkasin seetõttu, et esiteks panid Valgamaa noorsootöötajad mind kui noort ja sinisilmset noormeest
«tanki». Loomulikult olin ma ka nõus, tundus olevat uhke väljakutse. Ja väljakutseks ta ka loomulikult osutus.
Peamiselt panustasin Tankla juhatuse liikmena organisatsiooni oma mõtete, oma oleku ja oma rõõmsameelsusega. Kind-

lasti tuli organisatsioonile kasuks minu tutvusringkond. Eks
see vabatahtlikkusel põhinev töö ongi pidev lobitöö ja organisatsiooni nähtavusele toomine.
Eks see käib läbi isiksuste. Kui tuntakse isikut ja tema nime
seostatakse organisatsiooniga, siis eeldatakse ka, et organisatsioon on edukas. Eks minu suurim panus olegi olnud õlapakkumine tegevuste tarbeks.
Tankla omab meeletult suurt rolli Valgamaa noorsootöös. Siia
on koondunud vedurid, kes tahavad ja suudavad seda koormat vedada. Neil on ideid, tahtmist ja soovi noortele ning
noorsootöötajatele pakkuda erinevaid võimalusi.
Kõige olulisem on kahe aasta jooksul (2012 – 2014) uuel juhatusel jätkata Tankla lipu kõrgel hoidmist, praeguste tegevuste
jätkamist, uute projektide ja koolituste läbiviimist ning loomulikult sooritada kõige raskem ülesanne, leida rahastus palgalise tegevjuhi jaoks, et Tankla saaks õitsema hakata!

Meil kõigil on võimalus mängida ka
keskpäraste kaartidega suurepärast mängu
Siiri Liiva
Juhatuse liige 2010 – 2012
Noortelehe juhendaja

Minu jaoks isiklikult on Tankla üks peatükk minu enda eluloost.
Ja see konkreetne peatükk kannab pealkirja «vastutuse võtmine». Tankla sündis sellest, et Valgamaa noorsootöötajad otsustasid, et nende elu muutub paremaks ainult siis, kui me ise
võtame vastutuse selle juhtimise eest enda kätte.
Loomulikult kasvas see vastutuse võtmine välja vajadusest. Vajadusest, mis on seotud teemaga, millesse me usume. Ja mille
puhul me oleme näinud, et see on midagi, mis vajab parandamist
või muutmist meid ümbritsevas keskkonnas ehk siis Valgamaal.
Jah, me teeme palju tööd, kuid meil on ka palju vabadust, rõõmu,
naeru ning huumorit selle juures ning võimalus kujundada asju
nii, nagu me näeme, et need olema peaksid. We work hard and
we play hard – see on väljend, ma arvan, mis iseloomustab Tanklat iga nurga alt. Ja mulle isiklikult meeldib see väga – see näitab,
et me oleme inimesed, kes teavad, mida nad elus tahavad, kes
julgevad selle eest välja astuda ning sellele ka pühenduda.

Loomulikult nõuab see valikute tegemist ning aeg-ajalt aja
maha võtmist ning tempo muutust, kuid niikaua, kuni me kõik
ühes bussis või paadis oleme ning ise seda kiirust reguleerida
saame, ma ise arvan, on kõik hästi. Lihtsalt oluline on see, et
me omavahel pisiasjadest tüli ei tekita ning seda oma bussi
või paati kõigutama ei hakka nii, et ta kraavi sõidaks või kummuli keeraks. Ja isegi, kui see juhtub, tuleb mõista, et iga asja
juures on ka oma hea külg ning ehk oli ka seda vaja selleks, et
me õpiks nägema, kuulma ning rääkima.
Ma usun nii Valgamaal noorsootööd tehes kui ka üleüldse
elus, et kõik sõltub meist endast, mismoodi me paneme saatuse poolt meile jagatud kaardid meid ennast kõige paremini
teenima. Meil kõigil on võimalus ka keskpäraste kaartidega
mängida suurepärast mängu – st kasutades oma teadmisi,
oskusi, võimalusi elada suurepärast elu, mille lõpus saad südamest hõisata: «Milline elu ja milline sõit see oli! Ei vahetaks
seda ühegi teise vastu!»
Kindlasti on oluline ka visiooni nägemise oskus. Ehk see, kuhu
tahad selle tööga välja jõuda ja mida saavutada. Ja oluline on
olla hea inimeste tundja. Kui oled hooliv ja kaasav juht, siis on
inimesed Sinu poolel. Heade inimeste ja pühendunud tiimiga
saavutad Sa iga kell enam, kui üksi asju tehes!
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Valgamaa võib sellise organisatsiooni üle uhkust tunda!
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Merike Soomets
Juhatuse liige 2012 – 2014

Ülla Tamm
Juhatuse liige 2012 – 2014

Kui minult küsitakse, miks Tankla juhatuse liige, siis ega sellele
kerge vastata pole, kuna tegelikkuses pandi mind mõnes mõttes fakti ette – loeti minu tugevad küljed üles, et miks ma ikkagi peaksin kuuluma. Eks ma olen ka üks vanemaid noorsootöötajaid Valgamaal, mistõttu ei tahtnud noori alt ka vedada.

Kuidas sai üks 20-aastane neiu MTÜ juhatusse? Vastus on lihtne – endised juhatuse liikmed ning noored ja noorsootöötajad
nägid minus potentsiaali. Üha enam proovin end uutes asjades proovile panna ning seetõttu ka nõustusin juhatuse töös
ja tegemistes kaasa lööma.

Kuna olen ise olnud Tankla sünni ja asutamise juures, siis võiksin
julgelt öelda, et tänu Tanklale on maakonna noorsootöötajad
oma murede ja rõõmudega koos, mitte üksi igaüks oma nurgas.
Kui Valgamaal olid tekkinud esimesed noortekeskused Tõllistes,
Valgas, Tõrvas, Otepääl, siis me isegi ei teadnud üksteise olemasolust midagi. Tänu Tanklale on meie suhtlusring laienenud ja
tänu sellele on loodud kontakt ka paljude erinevate koostööorganisatsioonidega maakonnas, kellega koostööd teha.

Olen juba mõned aastad olnud Valgamaa noorsootöös ning
mulle meeldib see kõik. Lisaks sellele õpin ka eriala, mis sellega seotud. Kes teab, kus oma õpinguid edasi jätkan. Tankla
katuse alla on koondunud maakonna noorsootöötajad ning
noored. Juhatuses olen vastutusi võtnud rahulikult, pole kuhugi kiiret. Mida aeg edasi, seda suuremaid ülesandeid võtan.

Mida soovida Tanklale – et ta saaks veel tugevamaks ja leiaks võimaluse tööle rakendada tegevjuht, sest me kõik Tankla eestvedajatena oleme kogenud – ei ole kerge oma põhitöö kõrvalt vedada üht organisatsiooni. Samas me teeme seda ja ilma virisemata
koos olles on alati lõbus, mis sest, et vahel raske. Valgamaa võib
uhkust tunda sellise organisatsiooni üle, paljud kadestavad meid!

Kardinaalseid muudatusi ei hakka uus juhatus tegema, pigem
jätkame vanaviisi, sest niimoodi on asjad töötanud. Ei unusta me oma noorsootöötajaid – teeme koolitusi ja põnevaid
kokkusaamisi ning ei jäta unarusse ka noori – korraldame väljasõite ja mitmekesiseid üritusi. Eesmärk oleks ikka, et Valgamaa noorsootöö edasi areneks ning noortel oleks siin hea ja
mõnus elada!

Ruum, mis toob
kokku noored ja
noorsootöötajad

Organisatsioon
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Tankla kui organisatsioon sündis hiljem kui nimi ise. Selle
asutamiskoosolek toimus 27. aprillil 2010. aastal Taageperas ning ametlikult registreeriti Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla 9. augustil. Asutajaliikmeid oli organisatsioonil
9 ja nendeks olid maakonna aktiivsed noorsootöö eestvedajad.
Tankla eesmärgiks on läbi noorsootöökeskuse arendada ja
toetada maakonna noorsootöövõrgustiku erinevaid osapooli
ja nende tegevusi, tagamaks maakonna noorte ja noorsootöötajate huvide esindatus kõigis Valgamaa kolmeteistkümnes vallas-linnas ja maakonnas tervikuna.
Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla igapäevaelu juhib
3-liikmeline juhatus, mille volitused kestavad 3 aastat. Aastatel 2010 – 2012 juhtisid Tankla igapäevaelu Marek Mekk, Siiri Liiva ja Lauri Drubinš. Alates 2012. aasta sügisest hoiavad
Tankla tegemistel kätt kursil Merike Soomets, Ülla Tamm ja
Kaija Kõiv.
Tankla on koht, kust Valgamaa noored ja noorsootöötajad
saavad kütet oma tegevuseks. Ja kütte all me ei mõtle bensiini, vaid kütte all me mõtleme erinevaid võimalusi, mis toetaks
nende igapäevatööd ja tegemisi.
Tegelikult on Tanklal, mis ta viimase 3 aastat tegutsenud on,
päris mitu tegevussuunda välja kasvanud. Üks on Valgamaa

Noorte Suvekool, mida 2012. aastal korraldati juba 3. korda.
Selle eesmärgiks ongi tuua kokku kõikide Valgamaa valdade
ja linnade noored, et suurendada koostegemist ja ühtekuuluvustunnet noorte vahel.
Teine oluline suund on see, et me seisame hea noorte vabatahtliku tegevuse eest läbi Tankla passi. Lisaks tegeleb Tankla
veel väga oluliselt noorsootöötajate koolitusega, nende täiendamisega. Just noorsootöötajate toetamisega – et neil igapäevaselt oleks oma tööd hea teha.
Tankla seisab hea ka selle eest, et Valgamaa noorsootööstrateegia oleks päevakorraline ja aeg-ajalt viib läbi seminare, et
seiret teha. Ja siis on muidugi noorteleht Tankla, mida antakse
alates 2011. aastast välja 4 korda aastas, mis levib Valgamaal,
mida panevad kokku noored vanuses 14-26.
2012. aasta sügisel käivitus Tankla TV, mille kaudu kajastatakse erinevate Valgamaa piirkondade noorte ja kogukondadega
seotud uudiseid. 2012. aastast hakkasime aktiivsemalt ka rahvusvahelise koostöö peale mõtlema ja just Euroopa Vabatahtliku Teenistuse võtmes.
Aastaid tagasi räägiti sellest, et on puudu maakondlikust
noorteportaalist, mis koondaks endas erinevat noortele ja
noorsootöötajatele vajaminevat infot. 2009. aasta lõpus saigi
www.tankla.net üles seatud.

Liikmed
Tankla organisatsiooni liikmeks saavad astuda nii üksikisikud
kui organisatsioonid. Organisatsioon näeb oma ridades maakonnas noortega väga erinevate valdkondade kaudu tegelevaid ja kokkupuutuvaid professionaale, kirglikke noorsootöötajaid, aktiivseid noori ja teisi inimesi, kellele noortevaldkonna
teemad Valgamaal on südamelähedased.
Oluline on, et tahetakse omalt poolt anda panuse selleks, et
noorsootöö Valgamaal õitseks, noored tuleksid kodukohta tagasi ning aitaksid kaasa aktiivse, väärtusliku elukeskkonnaga
ning tulevikule mõtleva Valgamaa arengule ja kujunemisele.
2012. aasta lõpuks oli Tankla liikmete arv kasvanud 29 üksikisiku ning ühe organisatsioonini.

«Selles hetkes oli
nii palju ilu»

Gertu Võsu
Otepää valla noor

Mäletan nii hästi, kui ma esimest korda Tankla
inimestega kohtusin. Selles hetkes oli nii palju ilu.
Kõik sealsed inimesed ahmisid nende hetkede võlu
endasse. Inimesed olid rõõmsad selle üle, et oli kokku
tuldud. Ma arvan, et just seetõttu näevadki paljud
noored üha enam end selle organisatsiooni juures. Just
seepärast, et sealsed inimesed teevad oma tööd hoole
ja armastusega.

«Tankla on ühendanud
Valgamaa»

Dea Margus
Hummuli valla noor

Kui ma nüüd mõtlen, miks ma liitusin Tanklaga,
siis võib-olla sellepärast, et inimesed Tanklas
on ilusad ja head. Teine põhjus, miks ma
liitusin, oli minu töö – tööalaselt tuli kasuks olla
seotud teiste kolleegidega. Tankla on Valgamaa
noorsootööle andnud selle «miski». Tankla on
täielikult omanäoline. See on suutnud ühendada
Valgamaa noorsootöötajad ja noored. Tänu Tankla
passile ja Tankla ajalehele saavad tunnustatud paljud
noored, kes millegagi silma jäävad. Ühesõnaga,
Tankla on ühendanud Valgamaa.
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Kui soovid astuda Tankla liikmeks, siis siit leiad
liikmeavalduse: http://www.tankla.net/tankla/mtü-tankla

Ülla Tamm
Tõrva linna noor

«Enda teadmata olen hakanud
tegelema asjadega, mis on
seotud mu erialaga»

Tanklaga soovitan ma alati liituda, sest sealt saab tegelikult väga
väärtuslikud kogemused ning kohtab palju huvitavaid inimesi. 2 aastat,
mis olen Tanklas olnud, olen muutunud palju julgemaks, aktiivsemaks,
otsusekindlamaks ja olen saanud hästi palju uusi tutvusi. Enam ei
kujutaks ette, mida teeks, kui Tanklat poleks. Endale teadmata olen
tegelnud Tanklas selliste asjadega, mis on seotud mu erialaga –
organiseerimine ja korraldamine. Saan hästi palju praktikat, mis
tegelikult annab mulle väga palju juurde. Seltskond Tanklas on super,
inimesed lihtsalt on nii abivalmid, sõbralikud ning aktiivsed.

Strateegia
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Valgamaa noorsootöö arengustrateegia väljatöötamisega
tehti algust 2008. aasta sügisel Valga Maavalitsuse eestvõtmisel. Seoses Valgamaa Partnerluskogu kaudu saadud
rahastusega pooleteise aastasele maakonna noorsootöö
arendusprojektile jätkati seda protsessi kahe organisatsiooni
koostöös 2009. aastal.
Valgamaa noorsootöö arengustrateegia 2009 – 2020 on väga
eriline dokument. Erinevalt väga paljudest teistest arengukavadest või valdkondlikest suunistest võib selle strateegia
kohta öelda julgelt, et see hõlmab endas väga laiaulatuslikku
kokkulepet Valgamaa noorsootöö arengu kavandamise osas
kuni 2020. aastani. Strateegia väljatöötamisel peeti kinni kahest väga olulisest alusväärtusest.
Esimene neist oli seotud võimalikult laia hulga asjaosaliste
kaasamine sellesse protsessi. Lisaks ligi 20-liikmelise töörühma kokkusaamistele, mida oli kokku kümme, viidi läbi ka kaks
suuremat piirkondlikku seminari, mis andsid väga olulise sisendi ja panuse strateegia koostamisele. Piirkondlikel seminaridel oli osalejaid noortest kuni kooli- ja omavalitsusjuhtideni
välja. See on ka põhjus, miks arengukava tehti kahes formaadis – üks noortele, teine spetsialistidele.
Teine oluline väärtus, mis käis käsikäes kaasamisega, oli avaliku arutelu tekitamine. Ehk siis noorsootööle kui valdkonnale
tähelepanu tõmbamine, selle põhimõtetest rääkimine, selle
valdkondade ja toimealade määratlemine, ühiste arenguprio-

Valgamaa Noorsootöö Arengustrateegia 2009 – 2020
ja Valgamaa noorte logiraamatu aastani 2020:
http://www.tankla.net/tankla/mtü-tankla/
noorsootoo-arengustrateegia-2020

riteetide seadmine ning ka konkreetsete tegevuste ja vastutajate paikapanemine nende elluviimiseks.
Et kõik asjaosalised oleksid teadlikud oma rollist, on 2009. aasta lõpus valminud arengudokument «Valgamaa noorsootöö
arengustrateegia 2009 - 2020» kättesaadav sellistel maakondlikel veebilehtedel nagu tankla.net, valgamaa.ee ja valgamv.ee.
Regulaarselt on toimunud koos Valga Maavalitsuse ning Valgamaa Partnerluskoguga ka arengustrateegia seireseminarid, kus
vaadatakse otsa nendele eesmärkidele, mis juba täidetud, aga
ka neile, mille suunas veel on vaja tööd teha.
Väga oluliseks, lausa võtmetähtsusega on strateegia tegevuste elluviimise juures olnud just Valgamaa Partnerluskogu kui
kohaliku LEADER grupi ja peamise rahastaja ning Valgamaa
Noorsootöökeskuse Tankla kui valdkonna koordineerija ja tegevuste elluviija omavaheline tihe koostöö.
Selle raames läbiviidud projektid on pakkunud võimalust nii
noorsootöötajatele kui noortele täiendada end erinevatel
noorsootööga seotud teemadel (NLP, seikluskasvatus, mobiilne noorsootöö, supervisioon, ajakirjandus ja meedia, noorsootöö rahvustraditsioonidega keskkonnas) kui ka käia erinevatel temaatilistel õppereisidel väljaspool maakonda.

Rahastamine

Projektid ja rahastus
2010 – 2012

Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla nagu ka paljude teiste mittetulundussektoris tegutsevate organisatsioonide rahastus on esimese 3
tegevusaasta jooksul olnud suuresti projektipõhine ning see on ka
üks peamisi väljakutseid, mille lahendamisega Tankla tänasel päeval
silmitsi seisab.
Väga oluliseks partneriks on siinjuures olnud Tankla ellukutsuja
Valgamaa Partnerluskogu, kes kas siis läbi omaprojektide või siis
läbi LEADER programmi on rahastanud enamuse nendest tegevustest, millega Tankla praegu Valgamaa noorsootööle lisaväärtust loob. 2012. aastaks sai Tankla projektide omaosaluse
jaoks eraldi rea ka Valgamaa Omavalitsuste Liidu (VOL) noorsootöö eelarves.
Tänasel päeval otsingud ja läbirääkimised nii maakondlike kui
välispidiste rahastusallikate kaudu püsirahastuse leidmiseks
jätkuvalt käivad. Hetkel on eesmärgiks võetud organisatsiooni tegevjuhi palgafondi leidmine, et seniste juhatuse
liikmete ja eestvedajate vabatahtliku töö viljad jätkuvalt
kestma jääksid ning Tankla saaks areneda veelgi tõsiselt
võetavamaks partneriks nii maakonna noorsootöö kui ka
üleüldise arengu kujundaja ning selles kaasarääkijana.

«Valgamaa noorsootöö nähtavaks»
– 12 771 EUR (Valgamaa Partnerluskoguga
koostöös)
«Tugev võrgustik» – 10 649 EUR
«Tankla TV esitleb: Märka Valgamaa
kogukondi!» – 3 757 EUR
«Noorsootööpraktikate järjepidevuse
tagamine Valgamaal» – 16 591 EUR
Suvekoolide projektid
2010 - 4557,41 EUR (taotlejad ja koordineerijad:
Sangaste Vallavalitsus ja Hummuli Noortekeskus)
2011 - 10 480 EUR (taotlejad ja koordineerijad:
Valgamaa Partnerluskogu ja Valgamaa NTK Tankla)
2012 - 14 571 EUR (taotleja ja koordineerija:
Valgamaa NTK Tankla)

VOL rahastus 2012 – 2 076 EUR
Rahastajad: Valgamaa Partnerluskogu, Euroopa
Liidu maaelu edendamise programm LEADER,
Valgamaa Omavalitsuste Liit, Hasartmängumaksu
Nõukogu, EV Siseministeerium ja Euroopa Liidu Euroopa
Regionaalarengu Fond läbi kohaliku omaalgatuse
programmi, Eesti Noorsootöö Keskus läbi avatud
noortekeskuste konkursi
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Infovahetus
2008. aasta sügisel viisid Valgamaa noorsootöötajad ühiselt
novembri alguses toimunud Euroopa Noortenädala tegevuste
raames läbi aruteluringid üheteistkümnes Valgamaa vallas ja
linnas, mille käigus toodi ühisaruteludeks laua taha erinevate
kohtade noored ja otsustajaid. Teemad, mida maailmakohviku
meetodil arutati, algasid noorte haridus- ja töövõimalustest
konkreetses omavalitsuses ja lõppesid noorteinfo ning noorte
osaluse teemadega.
Üks oluline vajadus, mis tuli nii kohalikest aruteludest kui ka
maakondlikul noortekonverentsil «Räägi minuga!» välja, oli
seotud infovahetusega. Märgiti, et ei teata seda, mis naabervallas-linnas toimub ega ei ole ka väga head ülevaadet maakondlikest ettevõtmistest noorsootöö tasandil.
Seoses Valgamaa Partnerluskogu poolt 2009. aastal algatatud ja Vabaühenduste Fondist toetuse saanud maakondliku
noorsootöö arendusprojektiga hakati jaanuaris kaardistama
noorte infovajadusi. Suuresti noorte enda ettepanekutest kasvaski välja maakondliku noorteinfo portaali www.tankla.net
kujundus ja sisuline kontseptsioon. 2009. aasta sügiseks oli
portaal valmis ning sellest ajast saadik on see olnud oluliseks
abivahendiks nii infot otsivale noorele kui noorsootöötajale.

Euroopa Noortenädal Valgamaal 2008:
http://valgamaanoortenadal.blogspot.com
Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla fännileht
Facebookis: www.facebook.com/tankla

Tankla tegevusaastate käigus on seda koos koostööpartneritega uuendatud ning täiendatud. Tänasel hetkel võib sealt
leida noortelehe toimetuse liikmete uudislugusid erinevatest
maakondlikest sündmustest, Tankla TV saateid, infot koolituspakkumiste ja sündmuste kohta, karjäärikohviku all saada
teadlikumaks oma eluvalikutest, nõustamise all infot õppenõustamise kohta ja lastekaitse all infot erinevatest võimalustest end kaitsta. Lisaks leiab portaalist maakondlike sündmuste kalendri ja vaba aja alt erinevaid mänge, noorte tehtud
videosid ja muud põnevat.
Lisaks maakondlikule portaalile, mida kasutavad aktiivselt
erinevad koostööpartnerid, toimuvad Tankla teiste tegevuste
toetamiseks pidevalt erinevad koostöö- ja võrgustikukohtumised, mis samamoodi aitavad kaasa infovahetusele erinevate noorsootöö asjaosalistele vahel. Infovahetusele aitavad
oluliselt kaasa ka erinevad emaililistid ning Tankla Facebooki
fännilehekülg, kus leiab lisaks jooksvaid tegevusi kajastavatele postitustele ka interaktiivsemat infot Tankla tegevuse kohta
nii piltides kui ka läbi Tankla TV klippide.

Lugu, kus igal
sõnal on jõud!

«Anna mulle toetuspunkt
ja ma liigutan maailma!»
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See lause väga suuresti iseloomustab seda, millist rolli kannab
noortelehe Tankla toimetus kogu Tankla kui organisatsiooni arengus ning kasvamises. Võib julgelt väita, et alguses 10-15 noorega
alustanud ning 2012. aasta lõpuks kuskil üle 60 noore kaasanud
noortelehe toimetus on Valgamaa noorsootöökeskuse süda ja
tuum. Tegemist on tõelise Valgamaa noorte häälekandjaga!
Valgamaa noortelehe Tankla ajalugu läheb tagasi aastasse
2009, kui ilmus esimene leht. Siis oli see mõeldud ühekordse
projektina. Lehe panid tol korral kokku peamiselt noorsootöötajad. 2010. aastal kirjutati projekt Valgamaa Partnerluskogule,
et taotleda raha ka edaspidi ilmuvate lehtede väljaandmiseks.
Noortelehe aktiivne periood algas 2011. aastal, kui toimetuse
töösse kaasati juba erinevate piirkondade noori ning lehte hakati täielikult nende oma näo ja sõnade järgi kujundama. Teine
leht ilmus juba 2011. aasta kevadel ning kujunduselt on leht
siiani selle teise lehenumbri sarnaseks jäänud.
Alguses oli leht 8-leheküljeline, alates 2011. aasta talvekuu
numbrist 12-leheküljeline. Siis hakkas leht ilmuma kord kvartalis
ja läbi kahe tegevusaasta on järjepidevalt kaasatud toimetuse
töösse ajakirjandushuvilisi, kuid varasema meediakogemuseta
noori, kes saavad end erinevates ametites proovile panna.

2013. aasta alguseks on ilmunud kokku 9 noortelehe väljaannet. Kahe aasta jooksul on lehel olnud 3 peatoimetajat: Siiri
Liiva, Sandra Pikk ja Gertu Võsu. Toimetus koosneb 14-26aastastest noortest, kes on erinevates rollides: peatoimetaja,
tegevtoimetaja, küljendaja, fotograafid, turundusjuht, online-toimetaja, levitoimetaja, sotsiaaljuht, karikaturist, illustraator, keeletoimetajad ja reporterid.
Selleks, et liituda noortelehe toimetusega, ei pea üks noor
üldse olema ilmtingimata eesti keele filoloog. Noortelehe toimetust koolitatakse aeg-ajalt, et ka uued ja värskelt liitunud
noored saaksid teadmisi ja kogemusi. Nii on oma teadmisi ja
ajakirjanduskogemusi noortele jaganud Ingrid Veidenberg,
Urmas Vaino ja külastatud on Eesti suuremaid meediaväljaandeid, trükikodasid ja raadiojaamu nii Tartus kui Tallinnas.
Leht kajastab kõigi Valgamaa valdade ja linnade noorteelu
puudutavat, andes hea ja tervikliku ülevaate sellest, mis maakonnas toimub ning hoides lugejaid kursis Valgamaa suuremate ja väiksemate kohtade tegemistega.

Valgamaa
Noorsootöökeskuse
Tankla fännileht
Tutvu
noortelehe
seniste väljaannetega:
Facebookis:
www.facebook.com/tankla
www.issuu.com/tanklaleht

Miks otsustasin
liituda Tanklaga?
Egle Kõvask
Tõlliste valla noor
Et proovida midagi uut. Mul polnud tollal aimugi, millega
tegemist on, ning mõtlesin, et proovin järgi, hüppan
tulle. Tegelikkuses ei olnudki asi nii hull, kui esmamuljelt
tundus. Ma lihtsalt soovisin vaheldust igapäevasele rutiinsele
õppetööle. Kuna olin varasemalt palju osa võtnud essee- ja
kirjandikonkurssidest, mõtlesin, et miks mitte anda endale
võimalust ja proovida kätt ka lehes tegutsejana ja nii ma
seniseni vastu pidanud olen.

«Alati on õhkkond ning seltskond ise ka väga sõbralik»
Ester Kaasik
Tõlliste valla noor
Nii kaua ja palju, kui mina olen selles toimetuses olnud, ning
lehe tegevustest osa võtnud, siis minu meelest on olnud üldine
koostöö toimetuse liikmete vahel väga super ning seetõttu ongi
tekkinud tahtmine osa võtta nii paljudest asjadest, kui vähegi
võimalik. Meeldis mulle kõige rohkem arvatavasti see, et alati on
õhkkond ning seltskond ise ka väga sõbralik ning rõõmsameelne.
Kohe, kui Sebrasse lähed, siis kõik on hästi sõbralikud.

«See leht on üsna isikupärane,
las õitseb omas mahlas»
Sirly Solo
Valga linna noor
Minu jaoks on see leht väga toimekas ja sisuliselt
sisukas – alati uut ja põnevat täis. Eriti, kui enamikke
tegelasi ise natuke tean ka. Ma loen alati lehe peaaegu
läbi, alustades teemadest, mis kohe meeldivad ja
lõpetades teemadega, mis järele jäävad. Ajaga peab
kaasa käima, aga samas see leht on üsna isikupärane,
las ta õitseb omas mahlas. Meeldib ka see, et lehe
toimetuses on noored ise, nemad saavad kogemusi,
eneseteostusevõimalust. Samuti õpivad lugejad iga
artiklikirjutaja isikupära, saavad teadlikuks parasjagu
lehes olevatest teemadest, mis on noorsootöös
just teatud hetkel päevakorras ja mis üldse Valga
maakonna noortega parasjagu ning tulevikus
tulemas on.

«Tulevikus võiks julgemalt käsitleda
tõsisemaid teemasid»
Kalev Härk
Valga linnapea
Noorteleht Tankla on aktiivne ja asjalik.
Tulevikus võiks julgemalt käsitleda veelgi
tõsisemaid teemasid. Näiteks noorte
kuritegevus, alkoholism ja vandalism, või
näiteks analüüsida omavalitsuste noortetegevusi.
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Kuidas sünnib
20
üks lehe väljaanne?
Kuivõrd noortelehe toimetuse töös järgitakse põhimõtet, et
selle kaudu oleks noor, kes pole enne üldse ajalehe koostamisega kokku puutunud, täielikult kaasatud kõikidesse erinevatesse lehega seotud protsessidesse, siis on lehe kokkupanemine asja lihtsustamiseks jagatud erinevateks etappideks.
Selleks, et noored üle Valgamaa saaksid lehte lugema asuda, tuleb see enne
valmis saada. Ja nii eelneb
värskest trükist tulnud lehe
käes hoidmisele info kogumine lugude jaoks, nende
kirjutamine ja toimetamine,
lehe küljendamine ja lõpuks
ka lehe trükkimine.

Info kogumine
- Koosolekud üle maakonna
- Ajurünnakud
- Abiks Internet: valdade,
noortekeskuste, koolide
kodulehed, jne.
- Kirja pandud teemadest
valitakse välja parimad ning
nendest pannakse kokku
makett.

Kirjutamine ja toimetamine
- Koosolekud – üle
maakonna
- Üldiselt kirjutatakse ja
toimetatakse kodus.
- Koosolekutel käiakse oma
artiklitele tagasisidet
saamas.
- Oma tööd saavad teha ka
keelekorrektorid, et lehte
võimalikult vähe vigu satuks.

Küljendamine
- Tihe koostöö
peatoimetajaga.
- Selleks ajaks peavad kõik
artiklid valmis olema.
- Tuleb olla kiire ja
operatiivne.
Lõpptulemus
- Trükivärske noorteleht
Tankla
- Levitamine kõikidesse
Valgamaa koolidesse,
noortekeskustesse ja
teistesse asutustesse.

Soovid liituda noortelehe toimetusega?

Võta ühendust: Kirjuta meile e-mail toimetus@tankla.net
Külasta noorteportaali www.tankla.net
Leia meid Facebookist:
Tutvu noortelehe seniste väljaannetega:
www.facebook.com/tankla
www.issuu.com/tanklaleht

Seiklus, mis saadab
Sind iga päev

Valgamaa Noorte Suvekool
2009. aastal sündis Valgamaa aktiivsetel noortel ja noorsootöötajatel mõte korraldada ülemaakondlik suvine sündmus,
mis tooks kokku noori igast Valgamaa vallast ja linnast.
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2010. aasta suvel esmakordselt Sangaste vallas toimunud Valgamaa Noorte Suvekoolist on saamas traditsioon, mis leidis
2011. aastal aset Otepää vallas ning 2012. aastal Põdrala vallas.
Selle suurim väärtus on see, et maakonna noorsootöötajad ja
aktiivsed noored korraldavad seda ise ühiste jõududega.
Esimene maakondlik noorte suvekool leidis aset 2.-3. augustil 2010, kui Sangaste vallas Kakulaanes kogunesid kokku
kõigi kümne Valga maakonna noortekeskuse 10-liikmelised
esindused. Tuldi kokku, võisteldi omavahel, tehti nalja, saad
uusi tuttavaid, mängiti, tantsiti, ujuti ja palju muud huvitavat. Sündmuse raames viidi läbi erinevaid arendavaid tegevusi nagu seiklusmäng, paintball, fotojaht, omaloominguvõistlus ja teatevõistlused.
Ettevõtmine tõi Valgamaa noortele esinema ka 2007. aastast
eestikeelset kerget rokki viljeleva bändi Kruuv. Grupp astus
üles 2. augusti õhtul Kakulaane vabaõhulaval. Lisaks anti suvekooli teisel päeval välja noortekeskuste rändkarikas, mille
saajaks oli Otepää noortekeskus ja kes sai sellega au korraldada sündmus järgneval aastal. 2-päevast ettevõtmist aitas läbi
viia Otto-Triinuna tuntust kogunud Venno Loosaar.

Tavapärastest samalaadsetest ettevõtmistest tegi esimese
suvekooli ainulaadseks ka see, et iga osaleja sai Valgamaa
noorteinfo portaali Tankla T-särgi ja suvekooli logiraamatu.
Viimasesse oli lisaks vajaminevatele kontaktidele ja päevakavale lisatud ka lehed uute sõprade kontaktide jaoks, sudokud
ning ühislaulmise laulud.

«Valgamaa noored
tervikuna olid selle
sündmusega suures pildis»
Jaana Butov

Hummuli valla lastekaitse- ja noorsootööspetsialist
Ma ei tea, kuidas konkreetselt Hummuli valla noortega, aga
Valgamaa noored tervikuna olid läbi selle sündmuse kindlasti
suures pildis. See viib maakonna noorsootöö uuele tasandile ja
on taas üheks sammuks edasi.

Videokokkuvõtted

Valgamaa noortekeskuste suvekool 2010
http://youtu.be/uPbOB9cAjfM
Valgamaa noortekeskuste suvekool 2010 –
Tõrva ANK-i laagrilaul http://youtu.be/tM8cOMeKMA8
Kruuv – Kaerajaan (Valgamaa noortekeskuste suvekool
2010) http://www.youtu.be/ZzoZ34SHn9Q

Suvekool 2011
«Seigeldes osavaks»
25.-27. juulil 2011 toimus Annimatsil Otepää vallas teine Valgamaa Noorte Suvekool, mis tõi kokku üle 160 osaleja. Suvekooli
avamisel rõõmustas maavanem Margus Lepik, et seekordse
sündmusega oli ühendatud kõik 13 Valgamaa linna ja valda.
Erinevalt 2010. aasta suvekoolist, kus osalesid ainult nende
valdade noored, kus olid tolleks hetkeks noortekeskused, olid
sel aastal lisandunud ka nende valdade noored, kus noortekeskusi veel ei olnud.
Just selle eest tunnustas maakonna noori ja noortejuhte suvekooli avasõnades ka Valga maavanem Margus Lepik. Suvekooli
osalejaid julgustas ta leidma sündmuse 3 päeva vältel veelgi suuremat ühtsustunnet ning edaspidi algatama veelgi
mahukamaid ja suuremat hulka Valgamaa noori kokku toovaid projekte.

Videokokkuvõtted

Valgamaa noorte 2. suvekooli teaser (2011)
http://youtu.be/uBzAAjE5TD0
Tõlliste noorte omalooming: Valgamaa Noorte Suvekool
2011 http://youtu.be/JKKeXWp9sZ0
Sangaste noorte omalooming: Valgamaa Noorte
Suvekool 2011 http://youtu.be/eKvxguPBH8s

Nii Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis Gross, Otepää
vallavanem Andres Visnapuu kui ka Valgamaa Noorsootöökeskuse
Tankla juhatuse esimees Lauri Drubinš rõhutasid, et noored oleksid
Valgamaa patrioodid, kuna nende kätes on maakonna tulevik. Valgamaa Partnerluskogu värske tegevjuht Mihkel Meidla lubas omalt
poolt aidata headele ideedele nõu anda ja rahaliselt toetada.
Teistkordne suvekool oli mitmekesine. Kolmepäevase programmi põhiosa moodustas seikluskasvatuslik noortekoolitus
«Seigeldes osavaks», kus õpetati, kuidas lasta õhupüssist,
vibu, kuidas orienteeruda ning takistusi ületada ja enesekaitset. Lisaks sai teada, millist toitu on võimalik loodusest leida.
Peale seikluskasvatuslikku programmi pakkusid omalt poolt
tegevusi ka maakonna noorsootöötajad. Tegusa päeva lõpul
ootas noori ees mõlemal õhtul meelelahutuslik osa. Esimesel
õhtul oli kavas omaloominguliste etteastete esitlemine ning
öökino.
Teisel õhtul astusid lavale kaks Eestis nime teinud bändi (Kassidele Iirised ja Paha Polly), õhtu jätkus diskoga, kus said
ennast proovile panna noored Valgamaa diskorid. Nagu
eelmisel aastalgi, juhtis ja motiveeris noori Venno Loosaar.
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Suvekool 2012
«Matkates osavaks»
Nii, nagu eelmisel kahel korral, oli ka seekordse suvekooli eesmärgiks suurendada Valgamaa noorte ühtsustunnet ja tugevdada Valgamaa noorsootöövõrgustikku. 2012. aasta suvekooli
teemaks oli «Matkates osavaks».
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Kolme päeva vältel oli osalejatel võimalik panna ennast ja
oma meeskonda proovile erinevatel loodusmatkadel ja meeskonnamängudes. Sel korral oli tähelepanu suunatud looduse
tundmaõppimisele, erinevate matkaviiside ja matkatarkuste
omandamisele. Läbi loodusmatkade suurendati ka noorte keskkonnateadlikkust. Lisaks noorsootöötajatele viisid tegevusi läbi
professionaalsed matkajuhid seiklusfirmast «360 kraadi».
Iga suvekooli päev algas hommikuvirgutusega, mida viisid läbi
noored ise. Suvekooli ettevalmistusetapis said noorsootöötajad noortele oma teadmisi edasi anda ja noored saadud kogemusi projekti ja tegevuste läbiviimisel rakendada. Noorsootöötajad viisid noorte abiga läbi ka kolmanda päeva teatevõistluse.
Lisaks päevastele tegevustele oli planeeritud õhtune programm. Esimesel õhtul esinesid noored omaloominguga. Teise päeva õhtuses programmis astusid üles mitmed kohalikud
noortebändid ja Eestis üha enam tuntust koguv Venno Loosaare bänd Cookies. Samuti toimus mõlemal õhtul noortele disko.
Suvekooli juhtis päevajuht Venno Loosaar, kes on Eesti Nukuja Noorsooteatri näitleja. Ta on noorte seas väga populaarne
ja oodatud. Venno Loosaar on olnud suvekooli päevajuht ka
eelnevatel aastatel, olles tõestanud, et leiab noortega kiiresti
kontakti ja on nende jaoks väga oluline. Seekordki said noo-

red esimesel suvekooli õhtul loomingulised olla. Iga vald tõmbas loosiga endale mingi muinasjutu, millest pidid näidendi
tegema, järgides teatud nõudeid.
Võttes kokku tagasiside, mis noortelt saadi, olid enamus ülesannetest väga kõhklema panevad, kuid samas täis põnevust,
lusti ja eneseületust. Neid tegevusi läbides jõudsid noored
selgusele enda lemmikutes ja kartust äratavates tegevustes.

Karin Sallok

«Siin on sellised noored,
kellega võib lausa luurele
minna»

Puka valla noortejuht
Järgmiseks aastaks mõtlesime hoopis teisele teemale, midagi
muud, mis on kolmel aastal olnud, aga see on mõttevälgatus
ning seda ei saa öelda. Kindlalt võib aga väita, et siin on
sellised noored, kes tulevad absoluutselt kõigega kaasa.

Videokokkuvõtted

Valgamaa noorte 3. suvekool Pikasillas (2012)
http://youtu.be/iZtM7DgucV4
Ol* - Räpane tänav: http://youtu.be/aL0bQMP54VQ
Ol* - Head aega: http://youtu.be/PTaDqqhbwk4
Pikasilla otsib superstaare: http://youtu be/52Cqi0039IY
Omalooming – 360 kraadi: http://youtu.be/bFyhKHFJMi0

Jäädvustus, kus loovus
mitmekordistub

Tankla TV
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Alates 2012. aasta suvest on väiksemaid ja suuremaid laineid
Valgamaa noorsootöös hakanud lööma noortelehe küljendaja
Timo Arbeiteri algatatud noorte enda televisioon.
«Tankla TV – märka Valgamaa kogukondi» on üks Tankla projektidest, mis sai rahastuse Valgamaa Partnerluskogu 2012.
aasta kevadisest taotlusvoorust. Tegemist on Valgamaa elu
kajastava televisiooniga. Projektiidee järgi on Valgamaa jagatud kolmeks suuremaks piirkonnaks: Tõrva, Valga ja Otepää.
Igal piirkonnal on oma kontaktisikud, kelle ülesandeks on leida meeskonda inimesed ning nendega koos tööd alustada.
Kõigil kolmel piirkonnal on võimalus panustada oma materjaliga, et vastavalt vajadusele anda välja Tankla TV saateid maakonnas toimuvatest põnevatest ettevõtmistest. Meeskonnad
vastutavad intervjueerimise, filmimise, monteerimise ja kõige
muu eest, mis on saate jaoks vajalik. Saateid laetakse üles videokeskkonda Youtube, kust neid on kõigil võimalik vaadata.
Saated hakkavad peamiselt kajastama erinevaid Valgamaa
sündmusi, mis on seotud noortega. Meeskondi ettevalmistav
esimene koolitus toimus 2012. aasta sügisel. Selle viisid läbi
projekti algatajad Gertu Võsu ning Timo Arbeiter. 2013. aasta
alguseks oli filmilindile võetud juba hea hulk saateid, mis kajastas mitmekesiseid teemasid Valgamaa noorteelus.

«Olemas on hästitöötav
noorteleht, paras aeg alustada
ka noortetelevisiooniga»
Timo Arbeiter

Tankla TV algataja
Erinevate meediaväljundite arendamine annab noortele
juurde võimalusi leida igale ühele midagi sobivat. Kuna
hetkel on olemas hästi töötav noorteleht, siis oleks õige
aeg teha algust ka noortetelevisiooniga.

Tankla TV saated

Vaata Tankla TV senised saateid YouTube’is
www.youtube.com/tanklanet!
Tankla TV: Luurepatrullvõistlus Kuperjanovlaste rada 2012
http://youtu.be/N4Ui6dl0SRE
Tankla TV: Tõrva suusarajad http://youtu.be/9AzISKLJJ5o
Tankla TV: Muusikal Anastasia
http://youtu.be/HiHhAeoiZyY
Tankla TV: Koolitants 2013 Valgamaa eelvoor
http://youtu.be/VEeTyEbBUB4
Tankla TV: Simulatsioonimäng «Euroopa Parlament»
http://youtu.be/p70XwJaTEIs

Elustiil, mis kasvatab uut
põlvkonda Eesti liidreid
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Tankla vabatahtliku pass
2010. aasta lõpus hakati Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla initsiatiivil andma välja Tankla vabatahtliku passi. Sellesse
jäädvustatakse olulise töökogemusena kõik vabatahtlikus
korras tehtud tegemised ning nende raames omandatud oskused ja teadmised.
Tegemist on maakonna noortele vanuses 13-26 suunatud
passiga, millesse saab jäädvustada nt mõne organisatsiooni
töös osalemine, mõne sündmuse korraldamisel kaasa aitamine, mõne projekti algatamine, läbi viimine, selle meeskonnas
osalemine, jne.
Esimesed 12 Tankla vabatahtliku passi jagati välja 8. detsembril 2010 toimunud Valgamaa Noortekonverentsil. Tankla vabatahtliku passi andmebaasi haldab Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla. Kokku sai 2010. aastal passi 13 noort ning 2011.
aastal 77 noort ja 2012. aastal 29 noort. 2012. ja 2013. aasta alguses peeti ka Tankla passi tänusündmust, et eelnevatel aastatel passi saanud noori tunnustada inspireerivas keskkonnas.

Tankla vabatahtliku passi laiem eesmärk on tuua nii noorte kui
ka kogukonna tähelepanu vabatahtliku tegevuse väärtustamisele. Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on oma töös osalevate
noorte puhul seda teinud teadlikult, pidades silmas, et väärtused, mida oma tegevusega edasi antakse, aitaksid kaasa selliste
noorte sirgumisele, kes on südamlikud, soojad, hoolivad, targad,
sihikindlad, oma juuri mäletavad, lugupidavad ja teotahtelised.
Ühesõnaga, Tanklas usutakse, et vabatahtlik tegevus aitab
kaasa ühe vastutustundliku ühiskonnaliikme sirgumisele, kellest saavad meie homse päeva liidrid ükskõik millisel elualal
– olgu ta siis õpetaja, politseinik, teetööline, ehitaja, iluajakirja
peatoimetaja, fotograaf, reporter, poliitik, kodanikuühiskonna
aktivist, muusika- või kunstiinimene.
Kuid kõige olulisemana – et temast saaks õnnelik inimene, kes
on rahul oma valikute, ümbritsevate inimeste ja igapäevase
tegevusega. Et ta teeks seda, mida ta ise tegelikult teha tahab
ja kogu südamest armastab.

Gertu Võsu

Otepää valla noor

«Kõige suurem
osa on sellest
eneseanalüüsil»

Mina sain selle 2012. aasta jaanuaris ja siin on minu nö
töökogemused alates sellest, kui ma olin noortelehes reporter.
Peale seda olin tegevtoimetaja ja nüüd olen peatoimetaja.
Kõige suurem osa on sellest eneseanalüüsil – saad ise panna
kirja, mis on Sinu arvates Sinu tugevad-nõrgad küljed ja kuidas
Sinu töö sujus. Pärast seda kirjutab keegi ka organisatsioonist
Sulle iseloomustuse – kuidas inimesed Sind kõrvalt näevad.

«Kindlasti on Tankla toimetuses
olevatel noortel edukam tulevik»
Liina Metsküla

Tartu linna noor ja noortelehe reporter
Leian, et toimetuse liikmed on väga tublid olnud. Mõtlen siin just
neid, kes aktiivselt töötavad. Kui kuulsin jõulupeol, et meil on olemas
levitoimetaja, turundusjuht ja muud sellised ametikohad, olin väga
imestunud. Väga tubli. See annab noortele kindlasti suurepärase
kogemuse tulevikuks ja midagi, mida CVsse kirjutada. Kindlasti on
Tankla toimetuses osalevatel noortel edukam tulevik kui nii mõnelgi
nende klassikaaslasel.

Passi sisulehed leiad siit:
www.tankla.net/tankla/tankla-pass ja kaaned saad
passi välja andvalt organisatsioonilt!

Videointervjuud
Vabatahtlikkus ja sellega seonduv:
http://youtu.be/tKwHJ5lVW6s
Tankla TV: Eakad hoos – parimad koos: vabatahtlike
tunnustamisüritus http://www.youtu.be/rjFuDvX0Qu4

Väljaandmise õigus
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Tankla vabatahtliku passi väljaandmise õigus on 2012. aasta
lõpu seisuga Valgamaal kaheksal organisatsioonil:
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (kontaktisik: Marek
Mekk), Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus (kontaktisik:
Tuuli Mekk), Valga Maavalitsus, Haridus- ja kultuuritalitus
(kontaktisik: Jelena Kalames), Europe Direct Valgamaa
teabekeskus (kontaktisik: Marika Muru), Valgamaa
Partnerluskogu (kontaktisik: Aile Viks), Valgamaa
Arenguagentuur (kontaktisik: Aet Arula), Eesti Punase
Risti Valgamaa Selts (kontaktisik: Aina Pääro), Valgamaa
Kaitseliidu malev (kontaktisik: Kaimo Vahtra), Töötukassa
Valgamaa osakond (tegeleb töötute noortega)
(kontaktisik: Merike Metsavas)

Koht, kus noored on
parimad maakonna
mainekujundajad

«Me armastame
Valgamaad» logo
Alates 2012. aasta keskpaigast on Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla olnud aktiivne osaleja Valga Maavalitsuse poolt
koordineeritaval ning maakonna peamisi arenguorganisatsioone kaasaval arenguorganisatsioonide ümarlaual. Tankla
on liitumisest peale olnud väga aktiivne kaasarääkija ning
juba esimese poole aasta jooksul viinud tänu maakondlikele koostööpartneritele ellu ka ühe suure idee, mis just sellest
koostööst on välja kasvanud.
Esimesel kohtumisel, mille jaoks oli Tankla kogunud kokku oma
meeskonna erinevate paikade noorte arvamused maakondlike
arengusuundade kohta, oli muuhulgas teemaks ka Valgamaa
maine küsimus. Valgamaa Partnerluskogu eestvedamisel oli
just tutvustatud maakondliku maineuuringu tulemusi, mille
peamine sõnum oli, et Valgamaast ei teata väga ning ülejäänud
eestlastele seostub Valgamaa kauni talvemaastikuga, mis on
ilus, kuid mille osas igasugused emotsioonid puuduvad.
Ümarlaual käisid läbi mitmed võimalused, kuidas võiks Valgamaad nähtavamaks teha ning mainet tõstma hakata. Erinevatel organisatsioonidel oli erinevaid nägemusi ja ettepanekuid
seoses just oma tegevussuundadega. Kuna samal ümarlaual
oli teemaks ka Valgamaa arenguorganisatsioonide osalus erinevatel messidel, käis üks aktiivne Tankla noor välja idee, et ka
noorsootöökeskus võiks panustada maine kujundamisse läbi
üle-eestilistel haridus- ja infomessidel osalemise.
Mõeldud, tehtud! Järgmiseks kohtumiseks panid Tankla liikmed
kokku nii messidel osalemise kontseptsiooni kui ka selleks vaja-

mineva eelarve. Hoolimata üpris suurest eelarvest leidis Valgamaa Partnerluskogu võimaluse seda projekti rahastada ning nii
asusid Tankla noored väga tihedas koostöös partnerluskoguga
kogu messidel osalemise mõtet edasi arendama.
Koosolekud, mis nii tegevuste kui ka üleüldise lähenemise
osas peeti, olid viljakad, emotsionaalsed ning täis suurepäraseid ideid. Kõige suuremaks väärtuseks kogu selle projekti
ettevalmistamisel oli suur noorte osalus, nende ideedega arvestamine ning noorte ja juhendajate koostöö. See oli tõeliselt
hea näide sellest, mis teeb Tankla organisatsioonina eriliseks
ning edukaks.
Mis tegi selle protsessi veel eriliseks, oli asjaolu, et kõik meeskonnaliikmed, kes olid sellesse kaasatud, õppisid läbi selle nägema, kui palju võimalusi Valgamaa elukeskkonnana neile pakub. Nad nägid seda, mis juba siin ja praegu Valgamaal hästi
on. Nad tundsid seda, miks Valgamaal on hea elada. Nad kuulsid seda, miks nemad ise hindavad Valgamaal toimetamist.
Ja kõige selle valguses mõistsid paljud Tankla meeskonnaliikmed, et on teatud väärtused, mida kogu see maakond endas
kannab. Mitte ainult Tankla, vaid kõik erinevad inimesed, organisatsioonid ja asutused, kes igapäevaselt Valgamaal toimetavad. Need väärtused on koostegemine, hoolimine ja üksteise
toetamine. Ja kõik need väärtused näitavad ainult ühte – koht,
kus me elame, ja see, mida me teeme, on meile kallis. Et me
armastame seda. Ja nendest ideedest kantuna oligi sündinud
«Me armastame Valgamaad» logo.
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Aktiivse Valgamaa
noore maskott
Messiprojekti ettevalmistuste ajal käisid noored välja palju põnevaid mõtteid, mida ja mismoodi võiks Valgamaad iseloomustavaid väärtusi teistelegi eestlastele jagada ja edasi anda. Muuhulgas oli juba alguses aktiivselt teemaks ka Tankla maskoti küsimus,
mis polnud mitte esimene kord, kui see päevakavasse võeti.
2012. aasta kevadel toimunud noortekoolitusel, kus tiim Tankla
noori osalemas käis, oli ühe ülesande ajal hakanud noorte mõte
sel suunal tööle. Sellest sündisid mitmed plastiliinist tegelased,
kelle puhul hakatigi mõtlema, mismoodi nad võiksid sümboliseerida seda, mis Tankla on ning kuidas ta eristub teistest noorsootööühendustest või organisatsioonidest.
Tankla Tondut küll tol korral ei tulnud, kuid sügisestest messiaruteludest sündis üks märksa jumekam ja elulähedasem
idee. Sündis mõte, et kõige paremini annab Tankla kui organisatsiooni ideed edasi aktiivne Valgamaa noor, sest just tema
on organisatsiooni südameks kujunenud viimasel paaril aastal.
Nii asuti maskoti kavandeid välja töötama, kus just Tankla noored ise said mõelda, millised nad ise on ning millisena nad oma
kuvandit näevad. Erinevad maskotikavandid esitati noortelehe
toimetuse Facebooki grupis, kus ka teised liikmed said kaasa

rääkida ning valida välja selle, mis nende meelest just neid kõige enam sümboliseeris.
Lõpuks välja valitud kavand rabas oma lihtsusega. See andis
edasi just seda, kes üks aktiivne Valgamaad armastav ja Tankla tegevuses kaasa lööv noor on. Palju elevat ootust oli seotud
maskoti lõpliku valmimisega. Veel nädal aega enne esimest
messi ei olnud maskott veel päris valmis saanud.
Ja siis, imeväel, vähem kui 24 tunniga aitas Kungla muusikalide kostüümide autor Siiri Põldsaar luua Tankla maskoti
riietuse, mis andis edasi selle, kes on aktiivne Tankla noor, ja
enamgi veel! Siiri oli suutnud ületada kõik ootused, mis maskotile pandud oli. Siiri poolt õmmeldud aktiivse Valgamaa noore
maskott ongi see, mis teeb Tankla selleks, mis ta täna on.
Selles on Lõuna-Eesti metsade rahulik ja kaalutletud rohelus,
selles on särtsakaid ja siiraid emotsioone edasi andvaid punaseid jooni, selles on nooruslikku uljust ja selle kõige keskel ning otse rinna peal on oma koht «Me armastame Valgamaad» logol. Tankla noorte ja noorsootöötajate peamisel
põhimõttel ja veendumusel.

Noored vallutasid Teeviida
Valgamaa Partnerluskogu ja Tankla koostöös sündinud idee minna
üle-eestilistele noorte haridus- ja infomessidele aktiivset Valgamaad
tutvustama sai esimesel korral teoks 29. novembrist 1. detsembrini
Eesti Näituste Messikeskuses toimunud Teeviidal 2012. Kolme päeva
vältel tõestati messikülastajatele väga selgelt ja praktiliselt, kui hea
ja põnev koht elamiseks ning tegutsemiseks on Valgamaa.
Tallinnasse sõideti juba päev varem, et üles seda nii Aktiivse Valgamaa kui ka Tankla boks. Õhtuks jõuti korterisse, kus messide
ajal ööbiti. Seal tehti endal olemine mugavaks ja valmistuti esimeseks messipäevaks. See algas 29. novembri hommikul messiboksides pooleliolevate tööde lõpetamisega. Kui messikeskus
avati, hakkas aktiivsete Valgamaa noorte töö pihta. Tankla noored
jagasid külastajatele häid mõtteid, tuues kõigile naeratuse näole.

«Iga lühikese aja tagant
käisid noored oma
Siiri Liiva
eduelamust jagamas» noortelehe juhendaja
Nii lahe oli näha, kuidas noored olid päeva jooksul
sattunud olukordadesse, kus nad varem pole olnud. Kuidas
iga lühikese aja tagant tuli keegi minuga oma väikest
eduelamust jagama, kuidas inimesed võtsid initsiatiivi,
liikusid mööda messikeskust ringi, olid aktiivsed ja uhked
selle üle, et tulevad Valgamaalt.

Kui Tankla reporterid küsisid messikülastajate käest, mis meenub
neile sõnaga Tankla, oli esimeseks vastuseks bensiinijaam. Valgamaa noored selgitasid selle peale, kust see nimi tuleb, mida
organisatsioonis tehakse ja mida see Valgamaa noortele juurde
annab. Suur huvi oli Tankla noortelehe vastu, ja selline omapärane nimi nagu Tankla lihtsalt meelitas inimesi ligi. Muidugi tuli
juurde seletada, et Tankla tegevus ei piirdu vaid lehe tegemisega.
Messikülastajate meeleolu hoidsid üleval uued ja värsked
aktiivse Valgamaa noore maskotid, kes tegid noortele huvitavaid mänge ning muutsid Valgamaa messipäevadel teiste
jaoks veelgi nähtavamakas. Aktiivse Valgamaa kõrvalboksis
oli noorteraadio, mille vahepeal võtsid üle Valgamaalt pärit
DJ-d Raikosiito (Raiko Allik) ja Lauriito (Lauri Drubinš). Läbi
raadio tehti erinevaid mänge ja tublimatele jagati auhindu.
Kui tulla tagasi Valgamaa esinduse õhtuse elu juurde ühes Tallinna kahetoalises korteris, kuhu meid mahtus ligi 23 noort, saime
väga hästi hakkama. Söögi valmistamine oli inimeste vahel ära
jaotatud, lisaks söömisele kujunes meil välja igaõhtune mäng
«Ma võtan saarele kaasa...». See on süsteemimäng, mis paneb
kõik mängus osalejad kaasa mõtlema. Meil olid igasugused mugavused olemas: söök oli laual ja meelelahutustki küllaga.
Messi viimasel päeval toimus maskottidele võistlus. Platsis
olid ka Tankla aktiivse Valgamaa noore maskotid, andes endast parima. Koos mängiti huvitavaid mänge ja selgitati välja
võitjad, kes said auhindadega pärjatud.
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Allikas, kust
saab ammutada
inspiratsiooni

Noorteleht juhib Valgamaa noorte
mitteformaalset meediaharidust
Valgamaa noortelehe toimetuse töös osalemine annab noortele
väärtusliku läbi kogemuse õppimise võimaluse ajakirjanduse ja
meedia valdkonnas, mida tavaline koolisüsteem üldiselt ei paku,
ning aitab kaasa Valga maakonna kooli- ja noortemeedia arengule.
Tankla toimetuse edu ja kasvamise taga on väga oluline põhimõte – asju tehakse noorte ja noorsootöötajate võrdse partnerluse printsiibil. Lisaks erinevatele toimetuse noorte hulgast
valitud ametikandjatele, keda toimetuses oli 2012. aasta lõpuks
päris hea hulk, olid toimetusel ka 5 noorsootöötajast mentorit
(Aile Viks, Lauri Drubinš, Marek Mekk, Siiri Liiva, Tuuli Mekk), kes
juhendasid ja toetasid toimetuse igapäevatööd.
2012. aasta lõpuks välja antud üheksa lehenumbri põhjal saab
väita, et noorteleht on maakonna noorte hulgas populaarne,
saanud hea vastuvõtu osaliseks ning selle vastu on hakatud järjest enam huvi tundma nii väljastpoolt maakonda kui ka lapsevanemate, õpetajate ja teiste noortega töötavate spetsialistide
poolt Valgamaal endas.

«Mis saaks olla suurim
motivaator, kui keskkond, mis
ajendab kirjutama!»
Anne-Maria Krüünvald
Otepää valla noor

Eelkõige motiveerib mind Tankla lehe toimetuses osalema
kirjutamine kui selline. Kunagi oli kuskil kirjas inglisekeelne lause,
et I only write because there is a voice within me that won’t be still.
Usun, et see kirjeldab minu kirjutamistahet vist kõige paremini.
Lisaks sellele tahan ma olla osa ajakirjandusest/meediast ning
Tankla leht on selleks ideaalne võimalus alustada. Ja mis saaks olla
suurim motivaator, kui keskkond, mis lihtsalt ajendab tegutsema!

«Läbi noortelehe tunnen
ajakirjanduses inimesi, kelle
poole võin pöörduda»
Sandra Pikk

Tõlliste valla noor
Tänu kogemusele Tankla toimetuses julgen üritustele
kohapeale minna ja lugu kirjutada. On paranenud
eneseväljendamis- ja kuulamisoskus intervjueerimisel –
olen arenenud. Läbi Tankla noortelehe toimetuse tunnen
ajakirjanduses inimesi, kelle poole võin alati küsimustega
pöörduda. Mulle meeldib, et Tanklas on justkui töömeeleolu
– laupäeviti käime tööd tegemas, nagu suured inimesed
juba. Päris lahe on nii mõelda. Hea, et see on töö, mida
naudime, ja sealjuures on see ka hobi.

«Alguses ei olnud ajakirjandus nii
põhiline, aga nüüd on see hästi
Elen Liigus
Helme valla noor
huvitavaks muutunud»
Tankla on andnud hästi palju juurde. Mitte ainult kirjutamise
osas, aga see, et vabaaeg on sisustatud. See on nagu töökoht
vaikselt. Kogu aeg tead, et on olemas ja see on, mida ise tahad
teha ka. Alguses ei olnud ajakirjandus nii põhiline, aga nüüd
on see hästi huvitavaks muutunud. Seda ei osanud arvatagi.
Tuleb üldiselt kasuks, kõik see, kuidas inimestega suhelda ja
kirjutamisoskus areneb. Ja meeskonnatöö ka kindlasti. Annab
seda oskust, kuidas käituda ja olla ning mis on meeskond. Meil
on hästi hea meeskond.
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Esimene meediaseminar
«Minu teekond meediasse»
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Juba 2011. aasta lõpus visati ühel noortelehe toimetuse koosolekul õhku mõte, et kuna Tankla annab niikuinii välja maakondlikku noortelehte ja teeb seda hästi, miks mitte oma
kogemusi jagada ja teha veel täiendavaid tegevusi üleüldse
noortemeedia arendamiseks Valgamaal.
Kuigi sel mõttel läks umbes aasta aega, et küpseda, jõuti
2012. aasta sügisel kahe maakondliku noorte meediaseminari
korraldamiseni Valgamaa Noorte Nõustamiskeskuse ja Valgamaa Partnerluskogu toel.

«Valgamaalane» peatoimetaja), Triini Saarma ja Aet Arula
(Ruut FM), Igor Taro (ERR-i Võrumaa korrespondent) ja Kerli
Adov (õpib Balti filmi- ja meediakoolis). Üheks põnevaimaks
ja uuenduslikumaks osaks meediaseminarist olid skype-ülekanded selliste silmapaistvate eesti meediategelastega nagu
Urmas Vaino ja Marko Reikop.
Oma osa oli esimesel meediaseminaril ka töötubadel, kus
osalenud noored said uusi ideid, nõuandeid ja juhiseid, kuidas
arendada oma koolis kas ajalehte või raadiot või hoopiski algatada oma koolitelevisioon.

13. septembril Valga maavalitsuses toimunud koolinoorte
meediaseminarile «Minu teekond meediasse» kogunes 46
meediahuvilist noort, kes olid seotud kas kooliraadio, ajalehe
või televisiooniga. Selleks, et noored saaksid parema ülevaate meediast, oli seminarile kutsutud
erinevaid kõnelejaid, kes oma ametit tutvustasid.

Egle Kõvask

Oma tööst kohalikul ja regionaalsel meediamaastikul
rääkisid Sirli Homuha (ajaleht

Tõlliste valla noor

«Alati meenub
esimesena Marko Reikop»

Meelde on kindlasti jäänud esimene meediaseminar «Minu teekond meediasse», kus
tehti videoülekandeid erinevate Eesti meediategelastega. Siiamaani, kui Marko Reikopi
televisioonis näen, meenub mul koheselt meediaseminari see osa, kus ta küsis, kas kellelgi midagi
meelde ka jäi või kas aru ka sai. Kuna mina istusin tol hetkel esireas, nägi ta mind naeratamas ja
siis kostis, et esimeses reas hallis pluusis olevale neiule küll vist meeldis. Alati meenub esimesena see.

Noorte ja otsustajate lipdub
Teine meediaseminar ei lasknud end kaua oodata ning leidis
aset 4. detsembril 2012. Õppides eelmise korra kogemusest,
kus noored tõid tagasisides välja, et sooviti rohkem interaktiivsust meediaseminari tegevustesse, otsustati sel korral võtta täiesti uuenduslik lähenemine.
Valgamaa noorte meediaseminar vol 2 «Mul on sõna!» põhirõhk oli pööratud ajakirjanduskoolitusele, kuid selle erilisus
peitus lipdub’i lavastamises, kus kasutati ülipopulaarset Põhja-Tallinna laulu «Meil On Aega Veel», mis juba oma olemuselt
ja sisult inspireeris nii noori kui ka otsustajaid oma aega kvaliteetselt ära kasutama.
Seminari juhatas sisse loeng massimeedia ajaloost. Pärast seda
said kõik uurida tuntud eesti ajalehti ja võrrelda kollast ning

Margus Lepik

Valga maavanem

«Mulle meeldivad
suured mõtted»

Noorte aktiivsus ja ettevõtlikus Valgamaal teeb südame soojaks.
Mulle meeldivad suured mõtted. Kohati võib mõni idee tunduda
hullumeelsena, aga kui noored lipdubi jutuga meie poole pöördusid,
siis otsustasime kogu maavalitsusega kaasa lüüa. Oleme ise ka
hingelt noored. Läbi nende tegevuse saame juurde kogemusi
ja näeme nende maailma. Ühesõnaga: head noored, olge veel
avatumad, suurema mõtlemise ja hullumeelsemate ideedega ning
kaasake meid oma tegevusse julgemalt.

kvaliteetajakirjandust. Läbi viidi ka massimeedia teemaline viktoriin, kuhu oli kogutud palju huvitavaid ning harivaid küsimusi.
Enne lõunat jõudis kätte aeg meediaseminari pärli, lipdub’i jaoks.
Laulu valik, mille põhjal lipdub lavastati, oli kõigile osalejatele
meeltmööda. Loost tulnud inspiratsiooni ja tähenduse annavad
edasi korraldusmeeskonna liikme Kelly Kukini sõnad: «Mida me
teeks, kui meil poleks aega? Aega tuleb lihtsalt väärtustada!»
Pärastlõunal said kõik kätt proovida uudisloo kirjutamisel. Selle raames tuli mõelda küsimused, intervjueerida teisi osalejaid
ning pärast grupitööna artikkel kokku panna. Hiljem oli võimalus pressiteateid koostada, mis levitati üle-eestilises meedias.
Teine meediaseminar osutus väga suureks eduelamuseks kõigile, kes selle korraldaja või osalejana kaasa lõid. See andis
inspiratsiooni esimese Tankla TV saate valmimiseks ning selle
raames lavastatud lipdub osutus väga populaarseks nii sotsiaalmeedias kui ka üle-eestilises online-meedias, andes palju
innustust kõigile, kes seda kas või korra näinud on.

Videod
Tankla TV: Valgamaa noorte teine meediaseminar –
lipdubi eri http://youtu.be/JuDXH_S64r8
[LIPDUB] Põhja-Tallinn – Meil on aega veel: Valgamaa
noorte meediaseminar http://youtu.be/AYGl8JlQmxA
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Elamuste pakkuja,
mis tõukab meid
oma tavapärastest
piiridest välja

Meeskonnaga
Otepää Seikluspargis
Tankla meeskonna iseloomustamiseks saab kasutada väga
palju erinevaid omadussõnu, kuid on üks, mis paistab teiste
seast rohkem silma. Seda nii tööasjades kui meeskonnaga
seotud ettevõtmistes. See sõna on seikluslikkus. Tankla liikmed armastavad seigelda ja minna sinna, kus keegi teine käinud pole või proovida asju, mida keegi teine teinud pole. Ja nii
käib seikluslikkus alati käsikäes julgusega proovida uusi asju
ning ennast proovile panna.
Üks meeskonnaliikmete jaoks enim individuaalset väljakutset
pakkunud ettevõtmiseks oli 2012. aasta sügisel Otepää Seikluspargis käimine. Selles oli oma roll nii noorsootöötajatel kui
ka organisatsiooni tuumikuna tegutseval noortelehe Tankla
toimetuse liikmetel. Noored olid peamiselt need, kes rajal käisid, ning noorsootöötajad olid nö julgestuseks radade all.

Neid kilkeid, julgestussõnu, rõkkavat naeru ja eneseületust,
mida tookordne reede pealelõunane ettevõtmine endas kätkes, on arvatavasti raske ainult sõnadega edasi anda. Nii oli
hea, et seda kõike jäädvustati ka pildis, mistõttu jääb see seiklus paljudele meeskonnaliikmetele kauaks nii südametesse kui
mõtetesse.
Kuna Tankla kui organisatsiooni toimimise puhul on oluline
iga üksik meeskonnaliige, siis selliste ettevõtmiste puhul ongi
oluliseks just individuaalne väljakutse, mida konkreetne seiklus pakub. Nii on sellistel töövälistel sündmustel väga oluline
roll Tankla igapäevaelule ja selle läbi tehtava töö kvaliteedile.
Meeskonnaliikmed tunnevad end vabalt, õpivad üksteist tundma inimestena ning lisaks loovad kogemusi ja mälestusi, mis
jätavad kustumatu jälje kogu eluks.
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Vabatahtlik töö Hiiumaal
viis tagasi lapsepõlve
40

Lisaks üksikuid meeskonnaliikmeid proovile panevatele seiklustele võeti 2012. aasta sügisel ette ka üks ratastel seiklus
mööda Eestimaad, mis viis just Tankla noored täiesti uude
keskkonda ning tegema asju, mida enne ei olnud tehtud. 16.18. novembril veetsid Tankla toimetuse liikmed meeleolukad
ja töökad päevad Hiiumaal. Muuhulgas said reisil osalenud
elada nii nagu lapsepõlves vanaema juures ja laasida kadakaid
justkui vanad raidurid.
Teekond Hiiumaale algas reede varahommikul kell 6.30 Valgamaalt. Esimene peatus oli Abja-Paluojas, kust üheskoos
edasi liiguti. Hiiumaale jõudes külastati kolme sealset noortekeskust. Esimeseks oli Suuremõisa. Huvitav oli, et Suuremõisa kooli õpilastele olid kõik ringid kohustuslikud, need olid
ka tunniplaani ära mahutatud. Õpilasi on seal umbes 17. Kooli stendilt sai leida Hiiumaa noortelehe «Glasuur», mis ilmub
kord kuus, ja loomulikult sai seda koheselt ka Tankla noortelehega võrreldud.
Teekond viis reisilisi edasi Käina noortekeskusesse. Tegemist
oli väikese, kuid hubase hoonega. Peale kahe noortekeskuse
külastust liiguti edasi ööbimiskohta Nurstesse. Kohale jõudes
ehmuti – puudusid korralikud pesemisvõimalused, maja oli
väike ja välikäimla asus hoonest eemal, pimeda metsa all. Väikest hirmu tekitas metssigade poolt ülessongitud majahoov.
Talus oli 3 tuba, kus ühes polnud elektrit, ning köök ja saun.
Toidukorrad valmistasid noored. Lisaks söögitegemisele köe-

ti ka sauna. Õhtuseks külastuseks oli jäänud veel Emmaste
noortekeskus. Peale külastust jaguneti kaheks: ühed läksid
tallu, teised Käinasse staarijäljenduskonkursile Playbox, kus
oli meeletu publik ja lummavad etteasted alates lasteaialastest kuni keskkooli õpilasteni. Õhtud sisustati talus mängides
ja vesteldes. Leiti motivatsiooni ja Siiri ning Raiko vestlustest
saadi innustust teha elus asju, mis meeldivad.
Teise päeva hommik algas pannkoogilõhna saatel. Kõhud
täis, nauditi viimast puhkemomenti, sest ees ootas tõsine
tööpäev. Käidi kadakaid laasimas ja oksi põletamas. Ühtne
koostöö sujus, abivajajatele ulatati lahkelt toetav käsi. Samuti
said Ülla ja Timo endale üllatava fotomodelli – Hiiumaa rebase, kes neile heameelega poseeris. Olles suure imekspandava
tööga ühele poole saanud, roniti tagasi veoautokasti, käidi
Priidu Ratniku (kohaliku võõrustaja) farmis, mere ääres ja sõideti tallu.
Pühapäev oli jäetud pakkimiseks. Kahju oli lahkuda, sest kõik
oli omaks saanud. Paljudele meenus lapsepõlv vanavanemate
juures. Aega oli vähe ja tegutseda tuli kiiresti, asjad autosse
ja minek. Hoolimata viimase hetke kiirustamisest jõuti kenasti
praamile, enne mida anti ära taluhoone võtmed, mis kogemata kaasa võeti. Mandri poole tagasi sõites tänati väljasõidu
idee välja käinud noortelehe mentorit Siirit meeleoluka reisi
eest, ja visati pilk möödunud päevadele. Telefoni teel jagati
muljeid võõrustajaga, kellele olime enda teadmata teinud ilusa sünnipäevakingi.

Grillimisest
sünnipäevavõistlusteni
Teised seikluslikud asjad, milles Tankla just 2012. aasta jooksul osales, aitasid lisaks meeleolukale vabaaja veetmisele tuua
organisatsiooni enda tegevusele ning inimestele rohkem tähelepanu ja tuntust ka Valgamaa tasandil. Siin oli kaks konkreetset sündmust, mis meeskonnaliikmetele eriti meelde jäid.
Üks neist oli Tankla esindamine 2012. aasta mais toimunud
maakondlikul Grillfesti võistlusel, kus osalemiseks otsus tuli üpris spontaanselt. Hoolimata asjaolust, et vähesed tiimiliikmed
olid kursis või varem kokku puutunud tõelise grillimisega, pandi jooksvalt paika menüü, osteti vajaminevad töövahendid, leiti
lauad, toolid ja telk ning mõõduvõtmine eestlaste suvises lemmiktegevuses võis alata. Hea meeleolu ja päikeseline ilm olid
need, mis tekitasid mõnusa ning üksteist toetava keskkonna ja
aitasid sellega kaasa ühe sooja mälestuse loomisele.
Teine meeskonnaliikmetele meelde jäänud ja ka palju uhkust toonud ettevõtmine oli 2012. aasta septembris Valgamaa 92. sünnipäevapidustustel osalemine, kus viidi kolmes maakonna keskuses
– Tõrvas, Valgas ja Otepääl – läbi erinevaid humoorikaid võistlusi,
kus sai mitmete erinevate organisatsioonide ja gruppidega end
proovile panna. Tankla oli kõigil väljas ning sai üldarvestuses parima koha. Auhinda üle andes sõnas Valga maavanem Margus
Lepik, et sellega oli selgunud parima koostööoskusega organisatsioon Valgamaal.
Sellistel ettevõtmistel on Tankla kui meeskonna motiveerimisel väga oluline roll. See toob välja tiimiliikmete tõelise palge

ning tekitab elamusi, millest kantud emotsioonid leiavad head
rakendust ka Tankla igapäevatöös, viies nii ka organisatsiooni
ennast edasi uute mäetippude vallutamise poole ja pakkudes
head keskkonda, kus inimesed tunnevad end hästi.
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«Meil on kokkuhoidev
meeskond ja head
ning lahked sõbrad»

Egle Kõvask

Tõlliste valla noor

Mulle on meelde jäänud Tankla esindamine Lõuna-Eesti
Grillfestil Valgas. Omamoodi kogemus, sest osavõtuplaan
tuli üleöö. Me ei olnud meisterkokad, ent osa võtsime ja
üheskoos saime hakkama. Tegemisi jäi viimaselegi minutile,
aga meil on kokkuhoidev meeskond ja head ning lahked
sõbrad, kes tulevad appi koheselt, kui kuulevad Tankla nime.

«Tankla inimesed
panevad alati suuääred
ülespoole»

Mari Kornel

Valga linna noor

Kuigi ma olen Tankla liige olnud lühikest aega, on mul jäänud
igati positiivne mulje. Tankla inimesed on väga asjalikud ning
igaüks meist on omamoodi kirgas kriit karbis. Tankla inimesed
panevad alati suuääred ülespoole ning mõtted lähevad
muredelt eemale. Tankla on aidanud mul ennast proovile panna
ning tõestada, et ka mitteprofessionaalsest ja mitteharitud
ajakirjanikust võib palju kasu olla.

Kooslus, kus iga
meeskonnaliige on
asendamatu

«Iga noor on väärtus.
Tulevik tehakse täna.»
Eesti Noorsootöö Keskuses töötavatel inimestel on üks eriline
väljend, millega nad jäävad igaühele meelde, kes neilt e-kirja
saab. Lisaks tavapärasele allkirjale, kuhu on kirjutatud vastava
spetsialisti ametinimetus ja kontaktandmed, on sellele lisatud
2 lauset, mis kõnetavad iga kord lugeja meeli. Need laused on:
«Iga noor on väärtus. Tulevik tehakse täna.»
See on ka peamine põhjus, miks just noortele suunatud tegevuste puhul on oluliseks peetud teatud väikeseid asju, mis näitaksid igaühele noortelehe toimetusega liitunutest, et just tema
on väärtus. Iga noor on väärtus juba täna. See on ka peamine
põhjus, miks just noortele suunatud tegevuste puhul on oluliseks peetud teatud väikeseid asju, mis näitaksid igaühele noortelehe toimetusega liitunutest, et just tema on väärtus.
Lisaks koosolekutele toimub toimetuse liikmetele ka palju erinevaid toimetuseväliseid sotsiaalseid tegevusi, kus õpitakse
üksteist paremini tundma ja tehakse midagi toredat koos. Sellega näidatakse üles sõbralikku suhtumist üksteise vastu ja samuti aitab see ka uutel tulijatel kergemini kohaneda.
Kaks väga olulist asja, mis noortelehe toimetuse viimase 2
tegevusaasta puhul just sellel eesmärgil ette on võetud, on
tiimiliikmete sünnipäevade meelespidamine ning koolilõpetanutele südamlike kingituste tegemine. Kuigi enamuse toimetuse liikmete puhul koos suuri sünnipäevapidusid ei peeta, on
noorte jaoks oluline meelespidamine, mis siis väljendub ka šokolaaditahvli, sünnipäevalaulu või Facebooki postituse näol.
2012. aastal erinevaid kooliastmeid lõpetanud said endale
Tankla lehe eriväljaandena oma kaaneloo, mille jaoks olid eri-

nevad toimetuse liikmed väga palju põhjalikku eeltööd teinud
ning kokku kogunud värvikamad seigad, mis nad oma meeskonnakaaslaste kohta selle taustauuringu põhjal teada olid
saanud. Ilus oli ka see tegevus, kus need kaanelood kätte anti.
Selleks käidi just Pühajärve jooksuga samal päeval järve ääres
piknikku pidamas.

«Selleks, et rõõmu
valmistada,
ei olnudki palju vaja»
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Egle Kõvask

Tõlliste valla noor

Mis mulle endale eriti meelde on jäänud, on Timo 20.
sünnipäeva üllatuspidu. See kõik tuli nii loomulik ja armas.
Selleks, et teisele rõõmu valmistada, ei olnudki palju vaja,
piisas vaid sõbrad kokku võtta, rääkida, koos olla, pilte teha.

«Tankla jõuab kindlasti kaugele –
saab Eestis suhteliselt kuulsaks»
Anna-Marija Sljusartšuk
Valga linna noor

Vahepeal, kui ma kodus istun, siis mõtlen, et ma ei jõua ja ei
viitsi. Tankla koosolekud annavad palju energiat ja ma kirjutan
oma blogisse palju sellest. Tankla toimetuse liikmed peaks
samas vaimus jätkama, lõbusad olema, head koostööd tegema,
siis jõuab Tankla kindlasti kaugele. Saab Eestis suhteliselt
kuulsaks, et noored ka teavad.

Jõulupeod ja tunnustusgala
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Alates 2011. aastast peale on Tankla pidanud oma liikmetele jõulupidusid. Kuivõrd noortele ja noorsootöötajatele suunatud tegevused on oma iseloomult mõnevõrra erinevad, on need ka eraldi
toimunud. Samas on just toimetuse jõulupeole olnud alati kaasatud ka noortelehe mentorid, tänu kelle toele ja juhendamisele
on toimetuse noored sirgunud täna organisatsiooni südameks.
Üks asi paljudest, mida Tankla väga hästi teha oskab, on tähistamine. Ja jõulupeod on kahtlemata see koht, kus lastakse
loovusel lennata ning mõeldakse välja igasuguseid põnevaid
ideid, mida koos sellel kaunil ajal teha ning muuhulgas keskendutakse kindlalt ka sellele, et üksteise senist tööd ja panust tunnustada.
Erilisena on paljudele Tankla noortele meelde jäänud just viimane, 2012. aasta jõulupidu, mis toimus kahe päeva vältel
Koorküla rahvamajas ning mille puhul riietati end ümber hipideks. Sündmus tõi endaga kaasa palju mitmekesiseid tegevusi, kus tiimiliikmed said käia Järvesilma talus suusatamas,
süüa palju jõulutoitu. Ei puudunud ka Jõuluvana Ruudi, kes
kõigile headele lastele hulgaliselt kingitusi jagas.
Seekordne jõulupidu oli aga mõneti erinev ja erilisem kui eelnev. Lisaks üllatusesinemistele, mida mõned noortelehe mentorid ja liikmed olid ettevalmistanud, toimus ka midagi väga
ülevat ja pidulikku. Esmakordselt leidis aset Tankla tunnustus-

gala, kus jagati kätte 14 tiitlit aasta kõige enam silma paistnutele, keda meeskonnaliikmed ise olid otsustanud märgata ja
esile tõsta. Tiitli saanud said väga ilusa Tanklarohelise padja
«Me armastame Tanklat» logoga.

Aasta tiitlid 2012
2012. aastal Tankla tegevuses enim tähele pandud
tiitlite saajad
Aasta Aktivist – Egle Kõvask
Aasta Parim Klõps – Timo Arbeiter
Aasta Pärl – Sandra Pikk
Aasta Parim Leht – Sügis 2012, peatoimetajaks Gertu Võsu
Aasta Kõige Töökam ehk Tankla Elukas – Egle Kõvask
Aasta Muutuja – Ester Kaasik, Merlika Hüdsi ja Kelly Kukin
Aasta Mul-pole-aega – Triini Saarma, Katre Kikkas, Keidi
Tamm, Emily-Hestia Tammeorg ja Elis Haavasalu
Aasta Tankla Süda – Siiri Liiva
Aasta Kuum Liin – Keidi Tamm
Aasta Tankist – Egle Kõvask
Aasta Blogija – Kairi Piir
Aasta Mentor – Siiri Liiva
Aasta Seiklus – Hiiumaa, korraldaja Siiri Liiva
Aasta Meepurk – Raiko Allik

Katus, mis on
ühendanud Valgamaa
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Üheskoos liikudes
tuleb edu iseenesest
Aile Viks
Valgamaa Partnerluskogu
noortemeetme koordinaator

Tankla roll Valgamaa jaoks on väga oluline. Tahame või mitte,
oleme siiski piiriäärne maakond ja aeg-ajalt tunneme, et kõik
on meist üsna kaugel. Tänu Tanklale on Valgamaal palju lihtsam,
sest maailm on justkui meile lähemale tulnud. Koolitused tulevad koju kätte, sest Tankla organiseerib neid. Me saame kaugematele üritustele minna koos, sest teame ja tunneme igat inimest, kes Valgamaa noorsootöös kaasa lööb. Ühesõnaga, meil
on olemas ühtne koht, kuhu kõik teadmised kokku koonduvad.
Valgamaa Partnerluskogu on Tankla kontseptsiooni ellukutsuja. Idee alustalaks on Marek Mekk, kes hakkas 2009. aastal
sellega tasapisi tegelema ja jõudis koos teiste noorsootööta-

jatega katusorganisatsiooni loomiseni 2010. aastal. Ma ise tulin tööle Valgamaa Partnerluskogusse noortemeetme koordinaatoriks 2010. aasta alguses ja väga tänuväärne oli saabuda
keskkonda, kus olid inimesed, kes Sind avasüli vastu võtsid ja
aitasid sujuvalt kõigega kurssi viia. Maakonda toodud koolituste kaudu sain ma kiiresti tuttavaks noorsootöötajatega ja
minu töö sujus tänu sellele väga hästi.
Valgamaa Partnerluskogu üheks eesmärgiks on noorte elukeskkonna parandamine, mille väga oluliseks osaks on noorte tegevuse toetamine väljaspool kooli. Läbi Tankla oleme
kursis Valgamaal toimuvaga, teame, millist tuge noortega
tegelevatel inimestel vaja on ja nii saame neid toetada läbi
arendusprojektide elluviimise. Lisaks noorsootöötajatele
näeme koostööd ka aktiivsete noortega, kellega koos jõuame noorte vajadusteni ning proovime üheskoos nendele lahendused leida.
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Valgamaa
Arenguagentuur
Tankla koostöö Valgamaa Arenguagentuuriga on
peamiselt keskendunud vabatahtlikule tegevusele
tähelepanu pööramisele läbi Tankla vabatahtliku
passi ning selle võrgustikus kaasa löömisele just
kolmanda sektori organisatsioonide töid ja tegemisi silmas pidades.
Lisaks osalevad nii Tankla kui arenguagentuuri
liikmed ja töötajad ühisaruteludes erinevatel Valgamaa arenguga seotud teemadel, mis maakonna arendusorganisatsioonide ümarlaual jutuks
tulevad. Ka sellel tasandil on tulnud ette erinevaid mõtteid, kus kaks organisatsiooni on leidnud koostöökohti.

«Tankla teeb ja jõuab!»

Aet Arula

SA Valgamaa Arenguagentuur MTÜ konsultant
Tankla on organisatsioon, mis minu arvates toob esile iga kaasatud
noore isikliku eripära – kõik, kes Tankla tegemistesse on haaratud,
saavad inspiratsiooni, tegutsevad omi oskusi parimal võimalikul
moel kasutades ning kuuluvad maakonna parimasse noorte
seltskonda. Pole noort, kes kuulub Tanklasse ja on negatiivselt
meelestatud – Tankla seostub minu jaoks eelkõige heade ideede
ja naeratavate inimestega. Enamus Valgamaa Arenguagentuuri
töötajaist on seotud Tanklaga – olgu turismi, ettevõtluse või
kodanikuühiskonna tasandilt, pikemaajalise koostöö või üksikute
projektide kaudu. Tankla teeb ja jõuab!
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Valga Maavalitsus ja
Valgamaa Omavalitsuste Liit
Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit on Tankla jaoks olulised strateegilised partnerid maakonna tasandil,
ilma kelle toetuseta oleks Tanklal väga raske oma tööd teha.
Maavalitsuse ametnikega tehakse Tankla jaoks erinevatel olulistel teemadel koostööd. Valgamaa Omavalitsuste Liit on ennekõike rahastav partner.
Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist on peamine võtmeisik, kellega koostöös pannakse paika laiema võrgustiku kaasamine ja peamised maakonna noorsootöö arengusuunad.
Samuti viiakse üheskoos läbi strateegia seiret. Samuti osaletakse erinevatel võrgustikukohtumistel, mida maavalitsus
koordineerib nii noorsootöö, kultuuri, lastekaitse, Valgamaa
maine, vms teemadel.
Maakonna noorte nõustamiskeskusega koondatakse jõudusid
peamiselt noorte- ja karjääriinfo suundadel. Nii toimetatakse
koos noorteportaali ja noortelehe tegemisel, viiakse üheskoos

Valgamaa Partnerluskoguga läbi meediaseminare ja ajakirjanduskoolitusi ning muid põnevaid noorte silmaringi avardavaid
tegevusi, mis aitavad neil saada paremini teadlikuks oma võimalustest.
Alates 2012. aastast on Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
võrdväärse partnerina kaasatud ka maakonna arendusorganisatsioonide igakuisesse ümarlauda, kus noortel on võimalus
jagada oma mõtteid maakonna arengu osas ning saada täiendavaid ideid oma tegevuse laiendamiseks. Sellest koostöös
ongi näiteks välja kasvanud «Me armastame Valgamaad» logo
ning aktiivse Valgamaa esindamine üle-eestilistel noorte infoja haridusmessidel Teeviit ja Intellektika.
Erinevate spetsialistidega koostöös antakse välja ka Tankla
vabatahtliku passi, täiendatakse üheskoos noorte vabatahtlike andmebaasi ning koos korraldatakse ka iga-aastast vabatahtliku passi tänusündmust.

«See annab innustust ja julgust astuda
Valgamaa noorsootöö ringi»
Jelena Kalames

Valga maavalitsuse peaspetsialist noorsootöö alal
Minu kuuvanune tutvus Tanklaga on olnud üdini positiivne. Tankla
inimesed on ääretult abivalmid, nende hea energia nakatab
positiivsusega. See annab innustust ja julgust astuda Valgamaa
noorsootöö ringi. Koostöö suhtes on mul väga hea eelaimdus,
kavatsen ametniku ja inimesena pakkuda oma mõtteid ning
tuge Tankla liikmetele. Mul on väga hea meel, et Tankla hoolib
Valgamaa noorsootöötajate tegemistest ja pakub neile
«kodu» ja ühistegevuse võimalusi.

«Nad suudavad pidevalt üllatada oma
uudsete ja põnevate ideedega»
Marika Muru

Valgamaa Europe Direct teabekeskus
Valgamaa Noorsootöökeskusega Tankla olen koostööd teinud juba
mõned aastad. Koostöö teemaks on noorte vabatahtlik tegevus.
Täidame ühiselt vabatahtlike andmebaasi, anname välja vabatahtliku
passi ning oleme koos korraldanud vabatahtlikele tänupidusid ja
tunnustanud aktiivsemaid noori vabatahtlikke. Koostöö Tankla
inimestega on andnud alati hea tulemuse. Nad suudavad pidevalt
üllatada oma uudsete ja põnevate ideedega ning nad on väga
rõõmsameelsed. Tanklaga on tore koos tegutseda.

«See ongi noorsootöö
suurus ja sügavus»

Jaanika Käst

Valgamaa alaealiste komisjoni sekretär
Kuuldes sõna Tankla, on kohe selge, et tegemist on
Valgamaa ja noortega. Edasi tuleb silme ette kohe Tankla
leht. Sellest õhkub sellist oskuslikku ja intelligentset
arusaama noorsootööst ja selle olemusest, noorte algatusest
ja kaasatusest. See ongi noorsootöö suurus ja sügavus.
Valgamaal on see tuntav ja nähtav suuresti tänu Tanklale.

«Tankla annab noortele
kuuluvustunde»
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Tuuli Mekk

Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus
Tankla annab noortele kuuluvustunde ja võimaluse ennast
teostada. Kuulumine kuhugi – oma koolis kipub (kahjuks)
suhtlemine jääma tihti klassi piiridesse, kuid üle maakonna
kokku tulevad noored toetavad üksteist vaatamata taustast –
vanus, eelarvamused, jne. Õnneks saan mina väga tihedalt koos
töötada Tankla noortega, tänu kellele on toimunud mitmeid
üritusi (meediaseminarid). Tankla ühendab noori, keda saan
kaasata appi ka vabatahtlikuna maakonnas toimuvate ürituste
läbiviimisesse. Suurim väärtus noortelt on nende mõtted,
energia ja positiivsus. Minu töö on otseselt seotud noortega ja
kellelt veel saada sisend tegevustesse, kui mitte noortelt endilt.
Minule oli esimene tööaasta tänu Tanklale väga tegus ja täis
positiivsust.

Maakondlikud
noorteorganisatsioonid
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Maakondlike noorteorganisatsioonidega on Tankla meeskonna liikmed puutunud kokku läbi erinevate tegevuste. Ennekõike
saavad ka nemad jagada oma infot Tankla portaalis ning saada oma tegevusele kajastust ka noortelehes.
Lisaks tehakse noorteorganisatsioonidega tihedalt koostööd Tankla vabatahtliku passi info levitamisel ning noorte vabatahtliku tegevuse teadvustamisel üle kogu Valgamaa. Nii on maakondlikke noorteorganisatsioone kaasatud kahel aastal järjest
Tankla passi tänusündmuse läbiviimisse ning erinevatel aastatel ka suvekooli tegevustesse.

«Teistel on, millest õppida»
Kaimo Vahtra

Valgamaa Kaitseliidu maleva noorteinstruktor
Noorte Kotkaste Valgamaa Malev ja Kodutütarde Valgamaa
Ringkond on leidnud Tanklas omale väga usaldusväärse
koostööpartneri. Tänu Tankla kodulehele ja ajalehele oleme
olnud kättesaadavad kõigile Valgamaa noortele ning noored
teavad, kust meid leida. Samuti on olnud Tankla huvitavate
koolituste pakkuja, millest ka meie noored rõõmsalt osa võtavad.
Selline noorteühendusi kokkuviiv organisatsioon peaks olemas
olema igas maakonnas ning teistel on, millest õppida.

«Tulevikus tahame
olla aktiivsemad ja
koostööaltimad» Eneli Kask ja Annika Aunapu

Eesti Punase Risti Valgamaa Selts

Tankla roll Valgamaa noorsootöös: levitab erinevate
noorterühmade ja huvitegevuste infot; koos on parem
korraldada, väldime igaüks omal mättal istumist; saame
tutvustada
organisatsiooni
põhikirjalist
tegevust.
Kokkupuude Tankla organisatsiooniga on toiminud tervelt
üks kalendriaasta nõupidamiste ja ürituste planeerimiste läbi.
Tulevikus tahame olla aktiivsemad ja koostööaltimad. Samuti
soovime jätkuvalt toetust meedia vallas.

Hea praktika jagamine üle Eesti
Tankla on nii selle algatajatele, eestvedajatele, liikmetele kui ka
ükskõik kellele, kes kas või kordki on sellega kokku puutunud,
üks ääretult südamelähedane asi. Palju inimesi on pannud sellesse oma pühendumuse, vaba aja, head mõtted, unetunnid ja

«Tankla meeskond on Valgamaal muutunud aktiivse
noore võrdkujuks»

Siiri Liiva

Neljapäeval peeti Kuremaa avatud noortekeskuses maakonna
noorsootöötajate seminar. Selleks, et õppida teiste kogemustest ning
saada uusi ideid, oli kohale kutsutud Valgamaa Noorsootöökeskuse
Tankla pressiesindaja Siiri Liiva, kes rääkis, kuidas nemad oma
maakonnas programmi käima lükkasid. «Tankla meeskond on
Valgamaal muutunud aktiivse noore võrdkujuks,» mainis Siiri.
Valgamaa noored ise annavad välja Tankla-nimelist tasuta
noortelehte, mis ilmub korra kvartalis ning mille tegevusse on olnud
kaasatud kuni kaheksakümmend noort. «Mul on hea meel tõdeda,
et kui me lehe tegemisega alustasime, siis tuli noori pea kogu aeg
suunata ja neile teemasid ette anda. Nüüd, mil tegutsetud on kaks
aastat, pakuvad noored juba ise välja teemasid, mida kajastada
ja kohti, kuhu minna,» rääkis Tankla pressiesindaja. Noortelehe
veergudel on tõstatamist leidnud ka probleemsemad teemad,
nagu näiteks Pühajärve põhikooli sulgemise plaan.
Valgamaa noored tegid ka ise ettepaneku, et nende tegevust
võiks Teeviida ja Intellektika messidel tutvustada. See mõte
meeldis ka omavalitsusjuhtidele ja Valga maavalitsusele,
kellega Tanklal on Siiri Liiva sõnutsi väga hea koostöö. Projekt
messidele minekuks saigi rahastuse ja viidi ellu.
Allikas: Jõgeva maakonna ajaleht Vooremaa, oktoober 2012

kogu loovuse, mis neis on. Hoolimata tööst, mida Tankla loomine
ja käivitamine on nõudnud, paneb ta inimestel silmad särama.
Ja kes meist ei tahaks ärgata igal hommikul üles tundega, et ta
on elus, valmis vastu astuma uue päeva tegudele ja üllatustele
ning pühenduma sajaprotsendiliselt sellele, mis teda ees ootab.
Arvatavasti see on ka peamine põhjus, miks paljud Tanklaga seotud inimesed on ühteaegu ka Tankla kui ühe hea noorsootööpraktika suurimad saadikud nii siin- kui sealpool Valgamaa piire.
Tankla endine juhatuse liige Marek Mekk on jaganud Valgamaa
noorsootöövõrgustiku ja Tankla ülesehitamise näiteid mitmetele
organisatsioonidele ja LEADER tegevusgruppidele Lõuna-Eestis, olles tekitanud sellega ka teiste piirkondade noorsootöötajates huvi luua midagi samalaadset oma kodukohas. Tankla
tänane juhatuse liige Ülla Tamm on läbi oma erinevate ametite
teinud Tanklale reklaami Tartu Kutsehariduskeskuse rekreatsioonikorralduse eriala tudengite hulgas, kus ta isegi õpib.
Tankla endine juhatuse liige Siiri Liiva on käinud Tankla lugu jagamas nii Jõgevamaa noorsootöötajatele kui ka Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöötudengitele, keskendudes sellele, mis on
ühe hea võrgustiku üles ehitamise eduvalem ning kuidas Tankla
selle parimaks näiteks on. Töötades igapäevaselt noortevaldkonna koolitajana kannab ta Tankla ideed edasi paljudele noortega
tegelejatele ning noortele üle Eesti ja väljaspool. Organisatsiooni
tegevusest räägitakse igapäevaselt kõigile, kellega Tankla liikmed
ja eestvedajad nii läbi töö kui muudel juhtudel kokku puutuvad.
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Toimetus kui väärtusliku
õpikogemuse andja
Kuigi noorteleht tegutseb Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla all, on lehe meeskond oma otsustes vaba ja saab väga palju
kujundada asju oma näo järgi. See omakorda loob turvalise keskkonna, kus noored julgevad oma ideid välja käia, neid teoks
teha ning panna iseenda piire sealjuures proovile ja rakendada oma kaasasündinud andeid täiel määral.
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Eks alati on noortelehel oma peatoimetaja ja tegevtoimetaja, kuid
väga palju asju räägitakse laiemas ringis läbi ja palju on sellist kaasavat otsustamist, st kõik saavad ütelda oma arvamuse välja ning end
kuuldavaks teha. Noortelehe toimetuse kaasav juhtimissüsteem on
seni end ka tõestanud tiimiliikmeid kõige enam aredavana.

«Kõik oli algusest peale
üks suur väljakutse»
Keidi Tamm

See õpetab igale üksikule liikmele vastutust, innustab initsiatiivi võtmist ja oma ideede algatamist. Ühesõnaga, see aitab
kaasa nende maksimaalse potentsiaali kasutamisele ja avastamisele! See on teinud noortelehe toimetuse väga inimestesõbralikuks – arvestavaks, paindlikuks ja kiiresti kohanevaks!

Keidy Säinas

Valga linna noor

«Õppisin suhtlema
võõraste inimestega»

Sain hakkama meeskonnatöös osalemisega ja panustasin ka
ajalehe valmimisse nii oma informatsiooni kui ka karikatuuriga.
Täiendasin kuulmisoskust kui ka eneseväljendusoskust.
Kohanesin erinevate olukordadega ning sain hakkama
erinevate ettenähtud ülesannetega. Õppisin suhtlema ka
võõraste inimestega ning samuti õppisin ka oma arvamust
välja ütlema. Edaspidi saan kasutada oskust paremini erinevate
inimestega suhelda ning neid ka kuulata.

Valga linna noor
Olen saanud juurde väga palju julgust nii inimestega
suhtlemises kui ka kirjutamises. Samuti olen hakanud võtma
endale üha suuremaid eesmärke nii lehe juures kui ka mujal
valdkondades. Minu jaoks oli kõik algusest peale üks suur
väljakutse esimese lehe numbri tegemisel. Samuti ka koosoleku
protokollimine oli minu jaoks esmamuljel üsna keerukas.

«Ma nägin, kuidas sündis Eesti
esimene ülemaakondlik noorteleht»
Merily Viks

Palupera valla noor
Olin esimesest koosolekust kohal. Minu meelest on areng silmaga
märgatav – kui võrrelda esimest koosolekut ja viimaseid, siis nüüd on
kõik omavahel tuttavad. Töö läheb palju sujuvamalt. Lehe kvaliteet
ka järjest tõuseb tänu sellel. Õpin niipalju – olen hakanud teistmoodi
mõtlema, kui ma kirjutan; üritan panna teise inimese situatsiooni.
Mulle meeldib see, et mu suhtlemine on kindlasti arenenud. Ma olen
julgem.

Hinge pai,
milleta lihtsalt
enam olla ei saa

Mis on aidanud saavutada edu?
Tankla on ilma igasuguse kahtluseta mitte ainult Valgamaa,
vaid terve Eesti noorsootöö lipulaevaks. Ja siin on oma kindlad põhjused, miks just sellest organisatsioonist on saanud
see, mis ta täna on, ning mis on muutunud Tankla eduelamuseks kõigile, kes sellega ühel või teisel viisil seotud on.
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Kui vaadata natuke ajas tagasi, siis võib märgata teatud teesuuniseid või verstaposte, mis on olnud tähendusliku tähtsusega ja käivitanud kõik need protsessid, mis on meid tänasesse päeva toonud.
Ühelt poolt võib Tankla tegevus väljastpoolt vaatlejale tunduda sellise kerge ja ilusa teekonnana, mille puhul võiks väita, et
ju siis meil, siin Valgamaal, on palju vedanud, et meil on palju
õnne olnud. Kindlasti ühelt poolt see nii ka on – me oleme
olnud õigel ajal õiges kohas koos õigete inimestega. Teisalt,
on selle kõige taga päris palju erinevaid eesmärgistatud tegevusi, mis on lähtunud teatud väärtustest ning aidanud seeläbi
meil tänasesse päeva jõuda.
Esmalt on selle taga olnud väga paljude Valgamaad armastavate inimeste rohke töö ja pühendumus. Ilma inimesteta ei
oleks Tanklat. Ja need on väga paljud erinevad inimesed, kes
on panustanud tänase Tankla näo ja sisu kujundamisse.
See on olnud noorte ja noorsootöötajate võrdne partnerlus.
See on olnud palju toetavaid võrgustikke koostööpartnerite
näol ja keskendumine sellele, mis meil hästi on. Selles on oma
rolli mänginud väga erinevad isiksused. Ja väga olulist rolli

on mänginud see, et Valgamaa noorsootöös on palju mehi,
võrreldes teiste maakondadega.
Siin on erinevatel hetkedel olnud oma võtmeinimesed, kes on
olnud entusiastlikud ja tugevad vedurid, juhtides läbi isikliku
eeskuju nii organisatsiooni, pakkunud tuge teistele noorsootöötajatele kui ka noortele. Seeläbi on siin olnud väga oluline rõhk
tugeva järelkasvu kasvatamisel – et organisatsioon oleks jätkusuutlik ning kasvaks edasi pärast vedurite kõrvale tõmbumist.
Kõige olulisemaks on olnud aga nende inimeste oskus näha tervikut, jagatud arusaam, et me kõik tahame ühte asja – muuta
nii enda elu kui ka oma laste elu Valgamaal elamisväärseks. Et
ka nemad saaks ühel päeval öelda suure uhkusega hinges: «Ma
olen valgamaalane!»

Egle Kõvask

Tõlliste valla noor

«Alati ei pea mõtted
olema töökeskkonnaga
seotud»

Minu arust on meil mõnus tööseltskond. Me oskame
seda just vastavalt nendele inimestele, kes meiega koos
töötavad, kujundada ja teame, mis on üksteisele hea.
Need lihtsad olemised, kus me saame olla need, kes oleme
harjunud olema, teesklemata kedagi teist. Need naermised,
üksteise kaitsmised, edukate tulemuste eest pingutamine.

Miks on Tanklat Valgamaale vaja?
Tanklat on vaja sellepärast, et ühelt poolt noorsootöötajatel,
kes igapäevaselt üksinda oma kodulinnas-koduvallas tegutsevad, oleks selline kindel seljatagune või tugi, kuhu nad saavad
alati pöörduda. Kust nad saavad nõu küsida.
Sama oluline on ka omavalitsusjuhtidele selgeks teha seda,
et noorsootöö on vajalik ja oluline. Tankla on ennekõike katuseorganisatsioon, mis esindab noorsootööhuve maakonna
tasandil. Ja sealt saab iga valla ja linna noorsootöötaja abi.
Teiseks, ja vaata, et veelgi olulisemana, on Tanklat Valgamaal
vaja selleks, et noortel oleks koht, kus neid reaalselt kuu-

lataks, nende käest küsitakse õigeid küsimusi ja neile luuakse
selline loov ruum, kus nad saavad neid oma mõtteid ellu viia.
Valgamaal on väga palju potentsiaali, mis tegelikult tänasel
päeval on kasutamata, ja see potentsiaal väga suurel määral
väljendub noortes. Kui me märkame seda potentsiaali siin ja
praegu, siis on Valgamaal väga palju helget tulevikku. Tankla
on Valgamaal see koht, kus seda kindlasti märgatakse ja lastakse ka avalduda!

«Siinkohal võiks küsida, et
miks on autol bensiini vaja?»
Raiko Allik

Egle Kõvask

Tõlliste valla noor

«Tankla on Valgamaa noorsootöö ja noorsootöötajate
mainet kõvasti tõstnud»

Ma arvan, et Tankla on Valgamaa noorsootöö ja noorsootöötajate
mainet kõvasti tõstnud, olles nii aktiivne ja kiirates positiivsust
juba kaugelt. Miks aga Tanklat vaja on? Sellepärast, et Valgamaa
noortel oleks koht, kus nad oma mõtteid väljendada saaksid
ning panna end proovile milleski, mida igapäevaelus niisama
lihtsalt korda saata ei saa. Noorsootöös on vaja seda miskit
või kedagi, kes kaalutleks ja annaks noortele võimalusi enda
loovuse õigeks ja loominguliseks rakendamiseks.

Tõlliste valla noor
Olen olnud üsna paljudel üritustel ja väga raske on tuua välja
parimaid, kuna Tankla inimestega, olgu need siis noored või
noorsootöötajad, on igal pool väga lõbus. Tankla inimestega
olla üksikul saarel poleks mingi probleem, vaid pigem rõõm.
Ilmselt avaksime seal saarel leiduvatest materjalidest tehtud
puhkekeskuse.
Miks on Tanklat Valgamaale vaja? Siinkohal võiks küsida, et
miks autol on bensiini vaja? Tehke seda, mida teile meeldib
teha. Mõeldes, et tee sinna on võimatu, siis teadke, et
kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab! Ümbritsedes end
elurõõmsate, tarkade ning edasipüüdlike inimestega, see on
üks oluline samm iseenda kujundamisel!
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Tankla tunnustused
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Eesti noortevaldkonna aasta tegu 2010

Valgamaa MTÜ 2012

Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla loomine selle juhatuse
liikmete Marek Meki ja Siiri Liiva eestvedamisel osutus üheks
kolmest Eesti noortevaldkonna aasta teost 2010. aastal.

Konkursil Valgamaa MTÜ 2012 pälvis tunnustuse lisaks MTÜ
Kungla ja Valga Petanque Klubile kolmandana ka Valgamaa
Noorsootöökeskus Tankla. Kokku esitati konkursile 2012. aastal kümme mittetulundusühingut.

«Seni polnud Valgamaal ühtset noorsootöö arengustrateegiat, noorsootöötajate katuseorganisatsiooni ega ülemaakondlikku noortekeskuste suvekooli. Tänaseks on Valgamaa
noorsootöö, tänu maakonna noorsootöötajate ühisele pingutusele, astunud pika sammu arengus edasi,» seisab aasta teo
kirjeldusena tunnustusüritusel jagatud trükises «Parimatest
parimad 2010 noorsootöös».

Marek Mekk

juhatuse liige 2010 – 2012

«Tiitel tuli suure, samas
meeldiva üllatusena»

Juba suvel oli üsnagi selge ja kindel tunne, et Valgamaal on maha
pandud üks tähtis verstapost noorsootöö valdkonnas ja tegemist
maakondlikult arvestatava teoga. See aga, et tiitel tuli vabariiklikul
tasandil, oli väga suur, samas meeldiv üllatus. Loodame selle
tunnustusega olla teistele maakondadele eeskujuks ning oleme igati
nõus neid aitama ja üleüldisesse Eesti noorsootöösse panustama
endi kogemuste põhjal.

Parimatest parimad noorsootöös 2010
http://www.entk.ee/sites/default/files/Parimad_2010.pdf

Konkursiga tunnustatakse MTÜsid, mis oma aktiivse ja jätkusuutliku tegevuse ning laiapõhjalise koostööga on aidanud
kaasa Valga maakonna positiivsele arengule ning muutnud
valdkondlikku tegevust atraktiivsemaks.

Aet Arula

«Kolm tükki lihtsalt paistsid
natuke enam silma»

Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant
See pole spordivõistlus, et otsime parimat, kõik nominendid on
äärmiselt tublid. Seekord paistsid kolm tükki lihtsalt natuke enam
silma.
Allikas: Valgamaalane

„Valgamaa MTÜ 2012“ tunnustatud kodanikuühendus –
MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
http://www.youtube.com/watch?v=rjFuDvX0Qu4

Teised meist

„Tankla leiab üles kõik selle potentsiaali, mis
Valgamaal on.“
Pille Paberits, Valgamaa Noorte
Nõustamiskeskus

«Noorteleht Tankla näiteks –
ma ei tea, et teistes maakondades
sellele võrdväärset oleks»
Rainer Nõlvak

Teeme Ära talgute eestvedaja
Mäletan, et käisin Valgamaal mitmes vallas prügi kaardistamas
enne 2008. aasta koristustalgupäeva. Nägin, et elu Valgamaal
polnud lihtne. Seda suurem rõõm on näha, et pilt on paremaks
läinud ning ühiseid kogukonnategevusi on Valgamaal palju.
Noorteleht Tankla näiteks – ma ei tea, et teistes maakondades
sellele võrdväärset oleks. Jõudu teile!
Allikas: Valgamaalane

Kalle Vister

«Räägin kaasa noortelehe
rahastamise juures»

Valga maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja
Olen kursis noortelehega Tankla. Loen, kui leht on toimetatud
maavalitsusse. Olen ka noortelehe finantseerimise otsuste
tegemisel kaasarääkija.

„Jälgin aeg-ajalt veebilehte tankla.net ja vaatan
läbi ajalehe. Tanklal on tubli ja noor toimetus!“
Kalev Härk, Valga linnapea

Lauri Läänemets
noorpoliitik

«Mulle meeldib kuulda,
kuidas noored sellest
räägivad»

Tead, see Tankla on üks väga, väga äge asi ja ma loodan, et
see kunagi teilt sealt ei kao. Pigem võiks sellelaadseid asju
veel ja veel olla. Mulle meeldib kuulda, kuidas noored sellest
räägivad ja seda hindavad.

«Võimalus ise planeerida
oma tegevusi on tohutult
suur privileeg»

Urmas Vaino

ETV teleajakirjanik

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.

Tankla TV: Teeviit – Mis meenub esimesena sõnaga
Valgamaa? http://youtu.be/J5Q1hjNXtns
Tankla TV: Teeviit – Mis on sellise maakonna nimi nagu
Valgamaa? http://youtu.be/gV-T2ct3UME
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Vaata ja uuri, kuidas saab Tankla Sind aidata ja Sina Tanklat:
Noorteportaal ja -uudised: www.tankla.net
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Tankla peopesal

Tutvu meie erinevate alusdokumentide ja tegevussuundadega lähemalt:
Valgamaa noorsootööstrateegia: www.tankla.net/tankla/mtü-tankla/noorsootoo-arengustrateegia-2020
Tankla kui organisatsioon: www.tankla.net/tankla/mtü-tankla
Tankla põhikiri: www.tankla.net/tankla/mtü-tankla/põhikiri
Eetilised tõekspidamised: www.tankla.net/tankla/mtü-tankla/eetilised-põhimõtted
Majandusaasta aruanded: www.tankla.net/tankla/mtü-tankla/majandusaasta-aruanded
Noorteleht: www.tankla.net/tankla/noorteleht
Suvekool: www.tankla.net/tankla/suvekool
Vabatahtliku pass: www.tankla.net/tankla/vabatahtliku-pass
Tule vabatahtlikuks: www.tankla.net/tankla/tule-vabatahtlikuks
Tankla TV: www.youtube.com/tanklanet
Valgamaa noortesündmuste kalender: www.tankla.net/uudised/kalender

«Tankla on Valgamaa noortele
ääretult vajalik»
Katre Kikkas

Tõlliste valla noor
Tankla on väga hästi korraldatud ja koordineeritud, õilsa
eesmärgiga ja ääretult vajalik organisatsioon. Noortele
suunatud, noortesõbralik. Väga hea väljund näitamaks noorte
aktiivsust, väga hea sisend kõigile näitamaks noorte asjalikkust,
teotahet, motivatsiooni ja palju muud.

Mari Kornel

Valga linna noor

M

«Tankla on nakatanud mu
noorsootööpisikuga»

Tänu Tanklale olen muutunud avatumaks ja kohanud väga
erinevaid inimesi. Olen õppinud inimestega rohkem suhtlema
ning mind on nakatatud noosootööpisikuga. Eks tulevikus
ole näha, kas teen selle õige otsuse, et lähen õppima
noorsootöötajaks. Kindlasti on kergem korraldada ka erinevaid
üritusi.

Kelly Kukin

Valga linna noor

«Minu arvamus on super!»

Töökeskkond on väga hea, kõik inimesed on väga
hoolitsevad ja abivalmid. Organisatsiooni töö on hästi
korraldatud ja kõigile on nende töö ülesanded teada.

«Süsteem on üles ehitatud
sõbra-sõbra suhtele»

Gertu Võsu

Otepää valla noor

Organisatsioonil on hästi toimiv süsteem nädalavahetuste
kasutamiseks. Seni ei näe taolises süsteemis probleemi.
Vabatahtlikud saavad igal hetkel sõna võtta ja oma mõtteid
avaldada. Süsteem ongi ehitatud üles pigem sõbra-sõbra suhtele.
Kõiki koheldakse võrdselt. Ei näe põhjust asjade muutmiseks, sest
selline süsteem julgustab inimesi kaasa mõtlema.

«Olen selgusele jõudnud,
mida tahan saavutada»
Ülla Tamm

Tõrva linna noor
Fotograafina Tanklas töötades olen jõudnud selgusele, kuhu
ma tahan oma hobiga jõuda ning mida saavutada. Olen
õppinud meeskonnas koostööd tegema erinevate inimestega
ning leidnud palju uusi tuttavaid, kellega mul on ühised huvid.
Tankla on mingil määral mind muutnud aktiivsemaks ning ka
julgemaks.

«Ma ei usu, et sellelaadset
kogemust oleks saanud
Merily Viks
Palupera valla noor
kuskilt mujalt»
Super, super ja veelkord super. Mida teisiti? Raske öelda. Eriti hea
on see, et organisatsioon on väga noortesõbralik. Enamasti näiteks
Tankla lehe toimetus koosnebki noortest. Ma ei usu, et sellelaadset
kogemust oleksin saanud mujalt kui Tanklast.

«Liikmed ja mentorid annavad
endast parima, et uued saaksid
end mugavalt tunda»
Ester Kaasik
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Tõlliste valla noor

Liikmed ning mentorid on hästi sõbralikud ja motiveerivad.
Annavad endast parima, et uued hakkaksid ka end mugavalt
tundma ja kaasa rääkima. Üldine töö organisatsioonis on
hästi korraldatud.

Keidi Tamm

«Mul on hea meel, et liitusin sellise
suurepärase organisatsiooniga»

Valga linna noor
Kõik on väga hästi korraldatud. Meeskonnatöö on hea ja omavahel
saadakse hästi läbi. Ollakse abivalmid ning iga probleemi korral
tullakse vastu. Lisaks lehe tegemisele korraldatakse ka erinevaid
ühiseid õppereise ja kokkusaamisi. Mul on hea meel, et liitusin sellise
suurepärase organisatsiooniga.

Valgamaa – kauneim Lõuna-Eesti pärl http://youtu.be/NxpH_0iNTEo
Inspiring Valgamaa in Estonia. In English version http://youtu.be/5zTFPqa2WR8

