EESTI MALEVAKORRALDAJATE
ÜHINE SIHT MALEVASUVEL 2021
Tallinna õpilasmalev, Pärnumaa õpilasmalev ja Tartu Noorte Töömalev koostöös
Riigikantselei iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva toimkonna ja Haridus- ja
Noorteametiga kutsuvad kõiki Eesti malevakorraldajaid ühiselt tähistama Eesti
Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva (edaspidi IST30) ning malevasuvel 2021 viima läbi tegevusi, mis pühendatud sellele olulisele tähtpäevale.

Mida ootame tähistamisega liitunutelt?
Malevakorraldaja registreerib oma soovi liituda
ühise sihiga: https://forms.gle/dRA5aBZe6FuscMuL8
Nii on ühise sihi eestvedajatel ülevaade, et
jagada infot ajakirjandusele, saame toetada jms.

Tegevused, mida malevasuve jooksul teha:
Malevasuvel 2021 loodud meenetel ja sümboolikal
(nt rühmaembleemid) teemaviite #30aastat
kasutamine. #30aastat kasutamisest teha kajastused
ja kokkuvõtted (nt sotsiaalmeediasse).

Malevakorraldaja annab ühise sihiga liitumisest
teada oma infokanalites (veebileht, sotsiaalmeedia
jms). Teavitus peaks toimuma enne piirkonna
malevasuve algust.

Maleva algatus (MAlgatus) 2021 –
„Malevlaste 30 heategu kogukonna heaks“.
Malevarühmad otsivad oma rühmade toimumispaigas
tegevuse, mis loob väärtust kohalikule kogukonnale
(täpsem ülevaade LISA 1).

Jagab võimalusel malevakorraldajate ühise sihiga
liitumise infot meedias (nt kohalik ajaleht,
raadio, valla-linna veebileht vms).

Iseseisvuse taastamise perioodi silmapaistvate
isikute malevarühmadesse külla kutsumine.

Kõikides IST30 teemalistest sotsiaalmeedia
postitustes kasutatakse üldiseid teemaviiteid:
#malevasuvi2021, #eõm, #ühinesiht2021, #30aastat
Malevakorraldaja leiab vähemalt ühe tegevuse,
kuidas iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva
tähistamist lisada oma piirkonna malevasuve
tegemistesse (valikud toodud kõrval).

Postitused vanadest maleva piltidest, mis tehtud
iseseisvuse taastamise perioodil (ajavahemik 1987
– 1991). Juurde lühike selgitus pildi kontekstist.
Uute maleva piltide konkurss.
Piltide tegemine 30 aasta taguse pildistamise
tehnikaga (nö „seebikarpidega“, vanade
fotoaparaatidega vms) ja ilmutamine paberile.
Parimad pildid koondatakse kokku ja tehakse
EÕM kokkutulekule näitus (tingimustest täpsemalt
LISA 2).

EÕM kokkutulek 2021. aastal on 90ndate
temaatikaga tähistamaks Eesti Vabariigi
iseseisvusetaastamise 30. aastapäeva:

NB! Nimekiri ei ole lõplik. Lubatud olla loov –
kohandada, leida uusi tegevusi jne.

Osalevad malevarühmad saavad etluskava ette
valmistamiseks stsenaariumi, mis on koostatud
Eesti iseseisvuse taastamise ainetel;
Näitus uute maleva piltide konkursi
parimatest piltidest;
Ja nii mõndagi veel!

Lisainformatsioon:

Malevakorraldajad on oodatud oma esindusrühmaga EÕM kokkutulekule.
Andke oma osalemissoovist teada!

Eesti malevakorraldajate
ühine siht malevasuvel 2021
projekti koordinaator – Ernst Valdmaa
ernst@malev.ee
+372 5551 3337

LISA 1. (“Eesti malevakorraldajate ühine siht malevasuvel 2021” juurde)
Maleva algatus (MAlgatus) 2021 – ”Malevlaste 30 heategu kogukonna heaks”
Eesti malevakorraldajate ühise sihi malevasuvel 2021 eesmärgiks on Eesti iseseisvuse taastamise
30. aastapäeva tähistamine. Ühise sihi alaprojekti MAlgatus 2021 raames soovime suve jooksul
malevarühmadega ellu viia vähemalt 30 heategu.
Mis on MAlgatus?
MAlgatus on malevarühmade omal algatusel ühistegevusena tehtud ühiskonnale kasulik tegu, mis loob
väärtust kohalikule kogukonnale. Miks mitte öelda, et noored parandavad maailma!
MAlgatamise idee sai alguse 2008. aastal ja toimus mitmete Eesti malevakorraldajate rühmades
aktiivselt kuni 2012. aastani. Käesoleval aastal võtame eesmärgiks MAlgatuse vähemalt üheks
suveks taas ellu kutsuda.
Miks võtta osa MAlgatamisest?
Tehakse malevarühma toimumispaiga kogukonnale heategu, millest jääb märk maha;
Aitab luua sidet malevlaste ja kohaliku kogukonna vahel, aga ka laiemalt suurendada põlvkondade
vahelist sidusust;
Maleva tegemised saavad suurema kajastuse (sotsiaalmeedia, kohalik meedia jne);
Malevarühmad saavad koostegutsemise eesmärgi tööväliseks (ühistegevuste) ajaks, tugevneb rühma
ühtekuuluvustunne, õpitakse meeskonnaoskusi jpm.
Milline heategu võiks sobida MAlgatuseks?
Kindlat raamistikku ei ole. Kui vaatate rühmaga ümbruses ringi ja märkate, mida annaks
parandada/edendada/luua, siis juba ongi hästi.
Soovitame:
Võimalusel tee ideekorje juba enne malevarühma(de) algust;
Küsige KOV-ilt, kohalikult kogukonnalt (nt kohalik külaselts, korteriühistu vms), rühma tööandjalt,
majutajalt, toitlustajalt, kohalikult poepidajalt jne.
Võimalikud MAlgatused:
Räämas bussipeatuse värvimine, mänguväljaku korrastamine, heakorratöö pargis, abi kohaliku
sündmuse korraldamisel (laat, külapäevad vms).
Mida peaks silmas pidama enne millelegi käte külge panemist?
Millisete tööriistadega ja/või materjalidega saavad malevlaste abi soovijad toetada?
Kas heateo mahukus ja töö iseloom on malevlastele jõukohased?
Kuidas tulemust kajastada kohalikele ja lihtsalt möödujatele (jätate ju maha märgi malevast)?
MAlgatuse kajastamine
MAlgatusest tehtud sotsiaalmeedia postitustele juurde teemaviited:
#malevasuvi2021, #eõm, #ühinesiht2021, #30aastat
Pildid – enne ja pärast, malevlased MAlgatamas
Videomaterjal
Podcastid
Meediakajastus:
Igasugune meediakajastus on abiks. Kindlasti oleks huvitatud lugu tegemast kohalik ajaleht, aga ka
üleriigilised. Noorte tegemistest võib suvisel ajal huvituda raadio.
NB! Meediakajastusest anna aegsasti teada ka projekti koordinaatorile, et saaksime uudised arhiveerida
ja oma sotsiaalmeedias jagada.
MAlgatuse registreerimine
Enne heateo teostamist registreerige oma MAlgatus siin: https://forms.gle/nDN5s1sQdn8AjPuY6
Nii on ülevaade, saame järge pidada, saame kajastada, inspireerida teisi, nõu anda jpm.

Lisainformatsioon:
Eesti malevakorraldajate ühine siht malevasuvel 2021
projekti koordinaator – Ernst Valdmaa
ernst@malev.ee
+372 5551 3337

LISA 2. (“Eesti malevakorraldajate ühine siht malevasuvel 2021” juurde)
Uute maleva piltide konkurss
Kutsume malevakorraldajaid koos oma malevarühmadega jäädvustama malevasuve 30 aasta taguse
pildistamise tehnikaga (nö “seebikarpidega”, vanade fotoaparaatidega vms) ja ilmutama paberile.
Kindlasti on rühmas malevlane, kes leiab kodust sahtlipõhjast mõne vanakooli fotoka, millele uus
filmirull sisse panna ja malevategemisi jäädvustama asuda.
Pärast filmirulli ilmutamist palume malevakorraldajal jagada pilte oma sotsiaalmeedias. Nagu ikka,
postituse juurde teemaviited: #malevasuvi2021, #eõm, #ühinesiht2021, #30aastat
Ühise sihi eestvedajad soovivad parimad pildid kokku koondada, et teha neist näitus EÕM kokkutulekule
(10.-12. augustil Illiklaiul).

Milliseid pilte ootame?
Muuhulgas peaks kindlasti olema pildid, kus on:
Malevlased tööpõllul
Rühmajuhid tööpõllul
Malevarühma ühistegevused (sh MAlgatus, kui seda tehakse)
Malevarühma ühispilt mõnes rühmale iseloomulikus kohas (võimalusel ka koos oma maleva staabiga).

Lisainformatsioon:
Eesti malevakorraldajate ühine siht malevasuvel 2021
projekti koordinaator – Ernst Valdmaa
ernst@malev.ee
+372 5551 3337

