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HEI,
NOOR!
Kui Sinu kujutlusse
parimast suvest
kuuluvad päike,
aktiivsed ja
lahedad inimesed
ning puhkus ja
rahateenimisvõimalus
käsikäes, siis malev on
Sinu jaoks see kõige
õigem koht!
Tuled üksi või koos
sõpradega, oled
vanuses 13-18, tahad
veeta suve linnas või
maal, kõigile on sobiv
koht olemas!
Vaata ainult
www.malev.ee, vali
välja kõige lahedam
paik Eestimaal ning
pane ennast 27.
aprillil malevasse
kirja ja tee oma suvi
ägedaks!

Õpilasmalevlased on alati hakkamist täis!
Eero Kiipli
SA Õpilasmalev juhataja

E

ks pea ju noorel olema
üksjagu initsiatiivi ja
iselolemise tahet, kui ta
otsustab minna malevasse.
Malevas peab noor
olema iseseisev – oma sokid
ise puhtaks pesema, oma
palgaraha tuleb ise välja
teenima ning lauluhääle peab
ka ikka ise üles võtma. Ei ole
seal abiks ei ema ega Euroopa
Liit.
Küll aga võib alati usaldada
kaaslasi. Need on sõbrad

terveks eluks. Ja mis seal
salata, eks sõbrad ole ka need,
kellega koos malevaelu käima
tõmmatakse. Ka seda peab
oskama.
Ning kui päikesesoojal
trepil, ritsikate orkestri saatel,
võetakse kokku päevatöö,
jätkub noortel veel küllaga
energiat, et naerulsui nii
mõnigi nali visata või maha
pidada vinge võrkpalliturniir.
Koos läbi elatud raskused
ja rõõmud ongi need, mis
liidavad. Mida rohkem
millegi nimel pingutada,
seda armsamaks see saab. Nii

on ka sõprusega – malevas
tuleb õppida arvestama oma
kaaslastega, olla alati avatud
südamega ja toetada sõpru,
kui nad seda vajavad. Seda
ka siis, kui toakaaslane on
meistersportlane norskamises.
Sama energia, noorusliku
südame avarus ja julgus olla
sina ise on iseloomustanud
malevlasi läbi terve ajaloo.
Lehitsedes õpilasmaleva
arhiivi, võib näha pilti 1988 .a
vabariiklikust kokkutulekust.
Seal on rõõmsad ja energilised
näod ning samas ka ajastust
kaugemale vaatav loosung:

Malevanädal 16.-22.veebruar 2009

„Ükskord on Eestil oma riik”.
Nii täna kui tulevikus hoiavad
need samad südamed ja käed
seda riiki. Malevlased pole
kunagi lihtsalt käed rüpes
seisnud ja pealt vaadanud.
Pealehakkamistahe ongi see,
mida õpilasmalev noortele
õpetab läbi positiivse eeskuju ja
kogemuse – on ju nooruslikud
rühmajuhid need, kelle töötahe
ja mängulust eeskuju annavad.
SA Õpilasmalevale on 2009.
aasta eelkõige väljakutsete ja
võimaluste aasta, mis peaks
malevlastele eriti meeltmööda
olema. SA Õpilasmalev on

õnnelikus seisus tänu oma
koostööpartneritele, kellega
kestmajäänud suhted on
tunnustuseks malevlaste
tehtud tööle. Seetõttu ootavad
noorte abikäsi ka sellel
suvel erinevad heakorra- ja
kivikoristustööd, maasikakorvid
ning rannaniidud.
Noored käärivad käised üles
ka sel suvel ning kõik, kes ka
aastate eest malevas käinud,
on oodatud õpilasmaleva
tegemistes kaasa lööma.
Eero Kiipli
SA Õpilasmalev juhataja

Miks malev?

18.veebruaril kell 18.00 – 20.00
Vaatame Kinomajas 2007. ja 2008. aasta malevafilme ning MAlgatuse raames valminud videosid
(MTV MAlgatus ja Tartu I – Luua MAlgatus)
20.veebruaril kell 18.00
ÕM-i staabist saab alguse linnamäng Õpilasmaleva rühmajuhtidele
21.02 kell 15:55 ETV-s
„Sellel suvel sellel saarel“ 1986 EÕM Eesti Õpilasmaleva rühma elu malevasuvel Vormsi saarel
21.veebruaril 17.00
Klubis Hollywood lauluvõistlus “Õpilasmaleva laul 2009”
Samas kuulutatakse välja ka malevafoto konkursi võitja (hääletada saab 20.veebruarini!!!)

Sinul, kes sa oled noor õpilane ja mõtled, mida suvel oma ajaga peale
hakata, on vaja tulla malevasse, sest:
… see on ainus akoht, kus sa saad abielluda ilma tagajärgedeta
… sinule otsitakse välja vähemalt 10 teist noort ning sa saad nendega sõbraks
… sa töötad vaid kuus tundi päevas ning seejuures möödub aeg kiirelt
… sinu rühmajuht kannab alati hoolt, et sul igav ei hakkaks
… saad kohalikega diskot vihtuda ning hiljem nad oma malevaukseni kutsuda
… vallavanem tuleb räägib sulle, miks su malevakoht lahe on
… saad osaleda ainulaadsel poissmeeste- või tüdrukuteõhtul malevapulma eel
… iga sinu malevapäev lõpeb auhinna ja grupikalliga
… sa salened ja tugevned
… ning märgid näitavad, et sa muutud lihtsalt paremaks inimeseks

Info malevanädala kohta aadressilt www.malev.ee/nadal

Tähelepanu! Lubadused põhinevad Metstaguse rühmajuhtide kogemustel.

Mis tähenduse omandas minu jaoks Õpilasmalev?
Liis Kippar
Marjamaa I 2008

E

nne 2008. aasta suve olin
korra varemgi käinud
malevas. Tookord oli see
aga linnarühmas ning seal sai
käidud koos sõbrannaga. Sellel
aastal aga otsustasin minna
üksi ja seekord linnavälisesse
tööparadiisi - Marjamaale.
See oli minu jaoks väike
eksperiment või enda proovile
panek, et kuidas tulen toime
elamisega võõras keskkonnas
koos inimestega, keda ma ei
tunne. Samaaegselt oli see
ka väga hea võimalus näha
elu sellises maakohas, kus ma
varem viibinud polnud. Ka
uute sõprade leidmine mängis
selles otsuses tähtsat rolli.
Kohe alguses otsustasin
mitte käed rüpes ootama
jääda, vaid proovisin teistega
ühist jututeemat leida. See
ei olnud sugugi raske, sest
tegelikult olid kõik samas
olukorras nagu mina- võõraste
inimestega uues kohas.
Kuigi iga päev sama kell
põllule maasikaid noppima,
siis sööma, seejärel tagasi
põllule ja jälle sööma ning
lõpuks puhkama minek kõlab

rutiinselt, siis malevaelu on
kaugel sellest. Seal oli iga päev
isemoodi, sest ei möödund
päevagi, mil midagi uut ja
huvitavat poleks ette võetud
või räägitud. Grupis tekkisid
ka omad naljad, mis saatsid
meid rõõmsalt päevast
päeva. Tegevust oli nii palju,
et koduigatsuski ei jõudnud
tekkida. Ainult paar päeva
pärast malevat kodus olla oli
tühi tunne, sest malevaelu
jõudis juba väga armsaks
saada.
Meie rühm oli küll kahjuks
päris väike, aga samas olid kõik
väga toredad ning hoidsid
kokku. Ka meie toredatel ning
ka väsimatutel rühmajuhtidel
jagus viitsimist ja häid ideid,
et meiega põnevaid asju ette
võtta.
Kokkuvõtteks jäin oma
väikese malevaeksperimendiga
rahule. Igav ei olnud seal
kordagi. Ka uute sõprade
leidmise lootus ei jäänud
täitumata. Ma ei kahetse
kindasti mitte, et otsustasin
malevasse minna. Malev on
nagu narkootikum: korra seal
käinud, siis järgmisel aastal
tekib kindlasti vajadus uuesti
minna.

Juba varsti laulavad sajad ja sajad noored kui ühest suust: ”Suvi käes ja linnast tahan ära sõita ma, tahan sinna, kus on maasikad!”
www.malev.ee
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Saagu Õpilasmalevlaste park!
Tiit Terik
SA Õpilasmalev nõukogu esimees

Õ

pilasmalevad on
viimastel aastatel taas
au sisse tõusnud, olles
oodatud sündmused paljude
uute kui ka vanade malevlaste
jaoks. Eks ole tänases maleva
populaarsuses süüdi vanemate
räägitud nostalgilised jutud
ning edasi kantud folkloor. Tean,
et paljud meenutavad nooruse
ajast heldimusega just oma
malevaaegu. Kuid vähemalt
sama oluline on ka tänaste
noorte endi tahe tulla kodust,
arvutite tagant välja, teha

midagi kasulikku ja suhelda
teiste noortega.
Õpilasmalevas on rohkem
kui 40 aasta jooksul osalenud
ligikaudu 250 000 inimest,
ehk pea iga neljas eestlane.
See on märk sellest, et
malevatraditsioon on püsiv ja
populaarne olenemata sellest,
milline on riigikord või seis
börsil. Malev on mitmetele
põlvkondadele võimalus
tulla rutiinist välja ja veeta
mäletamisväärt aegu uute ja
vanade sõprade seltsis.
Selge on see, et kes
minevikku ei mäleta, elab
tulevikuta – kuid just neid

eilseid kogemusi malevast
võiksid edasi anda vanad
malevahundid oma noortele
sõpradele, kel malevakogemus
alles ees. Ning need, kes olnud,
teavad, et malevlaseks olemise
tunnet peab kogema – see
on midagi sellist, mis liidab
positiivsete mälestustega
erinevaid põlvkondi.
Ülemöödunud malevasuve
avamisel Raekoja platsil kutsus
malevlastele tööandjaks olnud
Vesa Lappalainen meid üles
võtma minevikust kaasa tuld,
mitte tuhka. Mulle see ütlemine
meeldib. Selleks tuleks ja sillaks
eilse ja tänase maleva vahel

võiks olla Õpilasmalevlaste
Park. Koht, kus toimuksid
nii kokkusaamised kui ka
muud malevaüritused – kus
kõik endised ja tulevased
malevlased võiksid kohtuda
erinevateks tegevusteks. Kui
malevasuve avamine toimub
traditsiooniliselt Raekoja
platsis, siis malevlasi võiks
kokkutulekule saata just
Õpilasmaleva Pargist.
Kutsun seega kõiki maleva
vilistlasi, malevlasi, erafirmasid
ja linnavõimu üles, leidmaks
üks kena koht Tallinnas, kus
õpilasmaleva traditsioon saaks
endale uue verstaposti.

SA Õpilasmaleva 2009. aasta tegemised

K

äesolev aasta algas SA
Õpilasmaleva jaoks
tegusalt. Kui sihtasutuse
sünnipäeva-aasta rohkete
sündmustega selja taha jäetud,
tuli aastat alustada uute
plaanidega. 5.-7. jaanuarini
toimus Nelijärvel laager Aktiivi
neljanda koosseisuga, kes
aitas staabil arendada mõtteid
uue kodulehe valmimiseks
ning kevadel plaanitava
malevakampaania jaoks Tallinna
koolides.
Jaanuari keskel toimus
esmakordselt talvepäev
rühmajuhtidele. Kuna
rühmajuhtidel on suvel

noorte jaoks kavas kindlasti
mitmeid sportlikke üritusi,
siis said ka nemad ise 17.
jaanuaril oma sportlikkuse ja
uisutamisoskused proovile
panna. Kombekohaselt jagati
vastupidanutele hiljem ka
kõhutäidet.
16.-22. veebruarini mõtleb
kogu õmmipere malevanädala
taktis. Esilinastub 2008. aasta
malevafilm ning toimub
fotokonkurss. Traditsiooniline
EÕM Lauluvõistlus toimub 21.
veebruaril klubis „Hollywood“.
Oodata on mitmeid lahedaid
omaloomingulisi malevalaule
üle terve Eesti. Võitja pärjatakse

EÕM Lauluvõistlus 2009
laureaadi tiitli ja 7000 krooniga.
Lisaks kevadisele
ettevalmistusele uueks
malevasuveks annab ÕM
oma panuse ka Eestimaa
puhtusesse teeäärtekoristusega
aprillikuus. Kõik noored, kes
üritusest osa võtavad, saavad
boonusena eelisjärjekorras
malevarühmadesse
registreeruda.
6.-17. aprillini on Aktiivil
plaanis külastada mitmeid
Tallinna koole, et jagada teistele
noortele infot malevast.
Suvistesse
malevarühmadesse

Mudamaadlus Õpilasmaleva kokkutulekul Pilistveres 2009.aasta augustis

registreerumine algab 27.
aprillil Interneti teel SA
Õpilasmaleva kodulehel.
Plaanide realiseerumisel
avame registreerimiseks
ka teemarühmad, millest
saavad osa võtta noored, kes
on huvitatud endale sobiva
teemaga rohkem tegelemisest,
nt. teatrirühm või spordirühm.
Lisaks õpilastele suunatud
rühmadele loodame jätkata
eelmisel aastal esmaskordselt
toimunud linnaväliste
üliõpilasrühmadega.
Malevasuvi avatakse
29. juunil Tallinnas Raekoja
platsil, kuhu on oodatud kõik
malevlased ja rühmajuhid üle
Eesti. Üheskoos saadetakse
teele linnaväliste rühmade
esimesed vahetused, et
teistesse vahetustesse minevad
noored saaksid hakata lugema
päevi oma malevarühma
alguseni. Malevasuvi lõpeb
kolmepäevase suure EÕM
kokkutulekuga 11.-13. augustini,
kus selgitatakse mitmete
kultuuri- ja spordivõistlustega
välja aasta parim rühm. 2008.
aastal osales kokkutulekul
rekordiliselt üle 800 inimese.
See number ootab käesoleval
aastal purustamist.
Kui malevlased on taas
koolipingis oma ägedat
malevasuve taga igatsemas,
saab malevastaap hakata
kokkuvõtteid ja aruandeid
tegema. Aasta lõpetatakse
ikka ÕMi jõulupeoga, et
minna uuele aastale vastu
meenutustega järjekordsest
kordaläinud maleva-aastast.

Nägude, tegude ja
ideede lõputu laviin...
Andres Noormets

M

a olen õpilasmalevas käinud ja mitte
vähe. See oli justkui
möödapääsmatu tegevus, sest
nõukogude pitseritega kinni
pandud riigist Euroopasse
hääletama ei pääsenud, rääkimata õpilasvahetusest või vabatahtlikust tööst kusagil maakera
kuklapoolel. Läänepoole ei
lastud, idapoole ei tikkunud,
aga suved tahtsid veetmist ja
elu tahtis elamist. Pealegi oli
õpilasmalev parim võimalus
Eestimaad avastada, kaugematest kantidest uusi sõpru
leida ja pisut rahagi teenida
(kuigi tean vendi, kes oma
suvejauramistele hoopis peale
maksma pidid ja sellest hoolimata õnnelikud olid).
Suvi on vabaduse aeg
– niisugune hele ja mõõdutundetu. Päike laeb inimestesse
joovastust ja energiat, mis
aitab talvekülmad üle elada.
Mäletan õpilasmaleva aega kui
üht nägude, tegude ja ideede
lõputut laviini. See oli pideva
ärkveloleku aeg, salvestamise
ning pillamise aeg.
Minu õpilasmalev kestis
aasta läbi. Kevadel oli malevalaulude võistlus ja see oli
justkui suve stardipauguks. Selle
sündmusega algas tulevaste
rühmade moodustamine:
komandörid, komissarid ja
noored ise käisid ja leppisid
kokku ja organiseerisid ja kalkuleerisid. Kamba kokkupanek
oli väga oluline, sest parimaid

suvenädalaid ei tahetud
juhuse hooleks jätta. Selline
klappimine ja säristamine,
mõtlemine ja ümbermõtlemine
käis umbes juuni alguseni,
siis pidi olema paigas. Väike
eksamite ja koolilõpetamiste
paus tuli hingamiseks vahele
ning jaanipäeva paiku hakkas
lõpuks mürtsuga pihta – õnnis
seitse nädalat malevat, mis
lõppes kokkutulekute jadaga
augustis. Seejärel tuli üle elada
lühike depressiooniaeg. Kooli
algusega septembris läks lahti
üle-eestiline rühmakokkutulekute seeria, mida ühel hetkel
hakkasid saatma uue lauluvõistluse eelvoorud ja varsti
oligi ring täis.
Tean mitut õpilasmaleva
kampa kaheksakümnendate
algusest, kes siiamaani, ja mitte
ainult suviti, koos käivad ning
üheskoos vaimu virge hoiavad.
Ju on nendest malevaaegadest
saadud kiirendus nii loov ja
ammendamatu, et väljuda ei
taheta. Väljapääsu lihtsalt ei
olegi.
Minu malevaaja kolm
põhilist suve möödusid kolmes
väga erinevas rühmas: 1979.a
Mahu, 2000.a Lümanda, 2001.
a Reinu-erinevad komandörid,
erinevad kontseptsioonid,
erinevad eesmärgid ja väga
erinevad satsid.
Ma ei hakka neist eraldi ja
põhjalikult rääkima, sest sellest
tuleks kirjutada raamat, mitu
raamatut. Kuigi kõiki asju ei
saa jutus jutustada ega kirjaski
kirjeldada.

Tööandja Tõnu Oks:
Miks meelitan Tallinna Õpilasmalevat Lõuna- Eesti
metsadesse:
• Et oleks talule vastaseid võrkpallis (seni on läinud vahelduva
eduga);
• Et oleks teateujumises kedagi võita (talul on ainult võidud);
• Et õpetada noori marju sööma- kasvatada talu toodangule
tarbijaid ( kõik jäävadki Marjamaa talu marju sööma);
• Et naisukesel ei oleks igav (malevaga on pidevalt tegemist);
• Et Lõuna-Eesti tutvuks pealinna moega;
• Et sai juba selle asjaga korra alustatud- eriti soe tunne on, kui
vanad tuttavad malevlased tulevad järgmisel aastal jälle - ju me
siis polegi pahad :)
Ja see on tore, et nad korjavad marju ka (marjad ei lähe hukka ja
saab rahaks teha).

Hetkepildid ühe kotka mälusoppidest
Hannele Känd
Merikotka rühmajuht 2008

1 Ühe teatud kivilinna asfaldilapil käivitavad
kümned bussid mootoreid ja veelgi rohkem
inimesi katsub imepisikesest plekk-kapist
(tuntud kui pakihoid) sadasid kotte, pakke
ja telke välja koukida. Erakordselt lihtne on
malevlasi teistest eristada – mitte ainult
särkide, vaid ka ootusärevuse järgi.
Ka rühmajuhid on ootusärevuses ja
segaduses: nimed-näod-piletid-bussiaeg...
Lõpuks veereb ette buss, mis õnneks
pole nii paganama tilluke, kui see, millega
juuli lõpus tagasime tuleme. Sõit on
pikk ja palav, aga Kuressaare võtab meid
tibuvihmaga vastu. Siinkohal on mälus auk
sees ja vihma osas hakkan kahtlema. Teine
rühmajuht Minna lisab aga kindlust: „Oli
nii, et kui ühikasse jalutasime, oli tibukas ja
kui teie poodi läksite, oli RÄIGE padukas, nii
et kõik said trussadeni märjaks!” Null-null
mõlemale poolele.
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2 Õnneks oli peaaegu

ülejäänud aja ilm
Kuressaares üsna päikeseline. Vähemalt
sel ajal, kui mandri kohal keegi justkui
pangega kallas, praadisime meie kui pannil.
Tüübid (ehk noored) põlesid juba esimese
tööpäeva õhtuks roosaks ja punaseks.
Markile jäid vist mitmeks kuuks ”sokid” jalga,
aga Triinust sai šokolaadikuju. Nii pruuniks
saab ainult golfiväljakutel bikiinides ringi
joostes. Rühmajuhid proovisid ka selle va
rannas peesitamise ära... Üks-null noortele.

Pärastlõunased kõksimised ja hilisõhtused
ujumised toimusid pidevalt. Isegi nii tihti,
et juba esimese nädala lõpuks sai pall
lõhki löödud ja sellest meie maskott Slava
tehtud. Ega need Kuressaare rebased ka
meid hirmutanud (sibasid mitmel korral
sealsamas ringi). Kokkutulekul mingit
supertulemust me ei saanud, aga kuna
rannatunnid olid väga mõnusad, saavad
mõlemad pooled ühe punkti ikka. Kakskaks.

3 Viies juuli oli meile Minnaga üheks

5 Olin just enne maleva algust endale

tähtsaks päevaks, sest enda kooli näitlejatel
oli siinsamas linnusehoovis esietendus,
kuhu suutsime lõpuks ka poole rühmast
kaasa meelitada. Õnneks teadsime, et
tegemist on kvaliteetse teatriga. Punkt
rühmajuhtidele.

4 Kui viigiseisust rääkida, siis volle oli ikka
põhiteema. Puhas luksus harjutada, sest
rand, liiv ja mänguplatsid olid olemas.

suure punase kohvri soetanud, et kõik
vajalik nodi ära mahutada, kuid poleks
ilmaski uskunud, et sellega hoopis
isesugust sisu vedama hakatakse.
MAlgatuse käigus riietasime Triinu (ja Kauri)
vanatädiks, kolisime Liisi ja Karoliine asju,
varastasime Minna käekotti ja pakkisime
Orvi kohvrisse. Kohvri-Orvi proovis seejärel
omakorda pahaaimamatuid turiste
ehmatada, aga tundub, et massimeedia

on inimeste närvid raudseks muutunud,
sest kohvrist välja hüpanud tüdruku peale
ei pilgutanud paljud silmagi. Iseenesest sai
MAlgatuse nädalavahetusest üks ääretult
mõnus ettevõtmine kogu rühmaga, millest
Jan ja Henri superägeda video kokku
monteerisid.

6 Kiirkorras jooksevad silme eest läbi veel

vaablaste armee rünnak pulmapiltide
tegemise ajal ja õnnestunud pruudirööv,
imeline päikeseloojang rannas, ristimisel
kinni teibitud teatevõistkonnad, raskete
lõunasöögikastide ühikasse tarimine,
mõrvamüsteerium mõrvamüsteeriumi
otsa, nastikuid täis teerada, Kuressaare
pisikesed tänavad, viimane tööpäev, kus
ka meie esimest korda labida mulda lõime,
pulmapidusöök kakao ja saiavormiga (!?),
Nasva imehea vesi, banaanide kraanikausi
all söömine ja malevalaulu tuupimine. Ja
siis need tüübid ise ka, kes mu kolmest
töönädalast hoopis pika puhkuse tegid.

Hetk peale pruudiröövi glämm-rock-gei-punk malevapulmas
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Metstaguse rühmajuht Norbert läks malevasse, et pätte kohata. Paraku ta „pettus“.
Norbert Kaareste
Metstaguse
Miks sa otsustasid
rühmajuhiks hakata?
Kuna malevasse ma ei saanud
ealistel põhjustel minna. Ei,
tegelikult malev kui selline on
alates „Sigade revolutsioonist“
olnud midagi vahvat. Ühtlasi
on mul küllalt suur ego, mida
ma uute kogemustega proovile
panen, st. kas ma oskaksin noori
juhtida ja motiveerida.
Mis olid su suurimad hirmud
maleva eel?
Et kõik noored tulevad kastitäie
alkoholi ja tubakaga ning mina
pean juba esimesel päeval
olema nende silmis „nõmedik“.
Ja siis edasi blokivad noored
minuga malevaaja lõpuni.
Osutusid need tõeks?
Õnneks olin ma ülemäära
pessimist. Ja kuulasin liiga palju
veel täiskasvanumate juttu.
Päeval, mil ma malevasse läksin,
ütlesid mulle nii bussijuht,
töökaaslane kui ka isa, et sa
lähed kui eesliinile Teises
maailmasõjas. Õnneks nad
eksisid rängalt. 2008. aasta
suvel kohatud 15 noort inimest
jäävad mulle alatiseks meelde
kui sõbrad, kes mu usu Eesti
järelkasvu taastasid ja seda
üleval hoiavad.
Mida see tähendab?
No ütleme, et päris ilma
alkoholi ja suitsuta see malev
ei möödunud (paar eksijat, kes
kohe ka avastati), kuid needki
vahelejääjad kompenseerisid
oma möödalaskmised
suurepärase iseloomu ja laheda
käitumisega. Kindlasti võis neid
tarbimisi veel olla, kuid nagu mu

leitnant sõjaväes ütles: „Julged
teha, julge salata!“.
Noored olid igal juhul
super. Tõsiselt – lugedes
uudiseid koolivägivallast
või poistest-tüdrukutest,
kellega vanemad hakkama
ei saa, jään päris imestama.
Kas olid siis minu malevas
mingid superiseloomuga
poisid ja tüdrukud või ei oska
täiskasvanud enam üldse oma
lastega suhelda. See on muide
ka põhjus, miks ma sel aastal
uuesti rühmajuhiks olen – tahan
ikkagi lõpuks olla juht nendele,
kes kuskil maakohas „Klassi“
teevad või oma vanemad
hulluks ajanud on. Loodan, et
sõnasin nüüd ennast ära ning
liigun see suvi närvivapustuse
poole.
Miks selline soov?
Sest inimesed on kõik head. Iga
viimne kui üks. Ja ma ei usu,
et need „pahad“ noored ongi
pealaest jalatallani suitsetavad
ebaviisakad laiskvorstid. Ma
tahan seda uskumust levitada ja
kinnitada.
Mis on su eredaimad
mälestused möödunud
malevasuvest?
Hmm. Mäletan, et tegin
poistele poissmeesteõhtu enne
malevapulmi. Seal panin nad
kuni oksendamiseni jooma.
Säästulimonaadi. Ja nad hullud
jõidki, igaüks ca 3 liitrit, enne kui
purskasid.
Bussisõitu Esna sõprusrühma
poole mäletan. Meie kodukohas
Järva-Jaanis oli nimelt üks vahva
tuletõrjemuuseum, mis oli nõus
ka meid natuke ringi sõidutama
mööda Eestimaad.
Meelde jäid ka igasugused
mängud, mida me noortega

mängisime: malev põõsas,
Järva-Jaani järgmine
supermalevanoor jms.
Muide – väga vahva oli mängida
hoopis neid mänge, mida viimati
algklassides proovisime: Ukakas,
Vibra, Mädamuna. Dešifreerige
nüüd need mängutähendused
lahti (naerab).
Ma võiksin jäädagi
loetlema – öö surnuaias, disko
kultuurimajas, malevapulm,
malevavande andmine jne.
Kindlasti oli see üks parimaid
puhkuseid minu elus.
Keda sina ootad malevasse?
No fakt on see, et meil on
rühmajuhiks ja malevanooreks
tahtjaid alati rohkem kui kohti
on. Seetõttu rühmajuhiks saagu
igaüks, kes tööintervjuude
kadalipu läbib. Malevanooreks
ootan ma eelkõige poisse, kellel
mingid jamad kaelas on.
Miks?
Sest tüdrukuid on alati rohkem
rühmades ning need vähesed
poisid, kes tüdrukute seltskonda
naudivad, on nii pagana töökad
ja tublid, et tahaks neid lausa
kloonida.
Tänavapildist aga on näha,
et need „pätid“ – suitsetajad,
politseiga sekeldajad jt.
malevasse ei satu.
Mida ennustad
Õpilasmalevale?
No see, et õpilasmalev aina
suuremaks ja mõjukamaks
muutub, on fakt. Loodan, et Eesti
tööandjad suudavad hoolimata
langevast majandusest kanda
kohustust kasvatada tänased
noored juba eos tööd teha
oskavateks inimesteks.
Õpilasmalevale endale
soovin või lausa käsin muutuda

universaalsemaks – et mitte
ainult Tallinna noored naudiks
ÕMi pakutut, vaid et sama
võimalus oleks ka ülejäänud
Eesti noortel.
Milleks siis üks noor peaks
malevasse tulema?
No teada faktid – uued sõbrad,
kogemusterikas suvi ning kindel
töökoht jms. on vast juba igale
lugejale teada. Mina rõhutaks
siis seda, et malev on mugav
– noorele otsitakse elamine,
toit ja töökoht. Jääb üle vaid
kohale tulla. Eesti tööturuamet ei
suuda ühtegi neist leida, seega
tuleks head kogemust püüda.
Lisaks on malev võimalus noorel
eneses natuke rohkem selgusele
jõuda. Mäletan oma 15-16
aastast elu – palju viha oli siis ja
seda vist peamiselt seetõttu, mis
keskkonnas ma olin. Kujutades
nüüd ette, et ma tervelt kuuks
ajaks saan sellest totaalselt välja
tulla, on lõõgastav kogemus.
Kindlasti mitte vähemtähtsam
pole rühmajuhi roll. 21- aastane
rühmajuht koondab oma
nõuannetes (olgu see seks,
poliitika või tulevik) mõningase
elukogemuse, kuid kõige
tähtsam – ta mäletab nõu andes
veel värskelt seda aega, mil tema
ise samu mõtteid mõlgutas.
Kontrolli mõttes peaks
muidugi küsima mõnelt
minu rühma noorelt, kas
see on nii. Võib-olla olin
kohutav rühmajuht, kes ei
pakkunud neile mingisugustki
elutarkust. Maleva lõpus
tegime kaasrühmajuhiga sellise
emori küsitluse – kõik hindasid
malevakogemust, jagasid
muljeid ja andsid soovitusi
edaspidiseks. Ainuke negatiivne,
mis sealt selgus, oli see, et ma
liialt sporti armastan.

MAlgatus 2008-eilne supp ja tänane roosa
Krista Kiissa

M

älestustes on kõik nii
ilus ja eilne supp on
parem kui tänane ning
seepärast tuleb see artikkel ka
roosam.
Need, kes olid eelmisel suvel
malevas ja said käe malgatades
valgeks, teavad, millest
jutt ja kes pole malgatust
nuusutanudki, saavad nüüd
teada, millest nad ilma on
jäänud.

Sukeldusin üritusse poole
distantsi pealt ja pea ees
tundmatusse kohta. Tunnistan
ausalt, et alguses ei taibanud
ma asjast mõhkugi ja kahtlesin
kõvasti kogu ettevőtmises.
Aga kui sain esimese
positiivse telefonikõne Mariselt,
tundsin, et üritusel on jumet.
Tundsin, et äkki saangi miskit
ära teha ja minust on tolku.
Kui rühmajuhid kohtuvad
ikka päris mitu korda enne
töösuve ja saadavad korda ka

Tartu I ja Luua I Voorel malgatamas. Et teisele rühmale külla sõita, kogusid
tartukad raha linnarahvast kallistades

heategusid, näiteks teeäärte
koristus, siis malevlastel on
üks ja ainus kohtumispaikkokkutulek.
MAlgatus 2008 andis
malevlastele võimaluse
kohtuda teiste omasugustega
ning koos algatada ja läbi
viia heategu oma suvise
kolmenädalase kodukoha
heaks. Heateoks sõitis üks
rühm võimalikult odavalt ja
loominguliselt külla teisele
rühmale. MAlgatamine sai
teoks tänu Euroopa Noorte
Eesti Büroole ja SA Õpilasmalev,
kes leidsid, et malevlased on
võimas jõud, et liigutada–
loksutada-raputada veidi
Eestimaa külasid ja väikelinnu.
Kuni su küla veel elab…
Raske on leida tööd, mida
saaks lihtsalt tasuta ja heateona
teha-Eestimaa pole selleks veel
valmis. Malevlastele töö andjad
võiksid juba täna vaikselt uurida
oma kodukohas mõnd objekti,
mis vajaks väikeseid rõõmsaid
töökäsi.
Malevlased on TÕESTI suur ja
ootamatusi täis energiaallikas,
kahju oleks, kui see niisama
suliseks või hoopis kuivaks.

Armsad rühmajuhid näitasid
üles oma n.ö tõelist palet.
Reaktsioone oli malgatusele
seinast seina-kes ei teadnud,
mida ta malevlased teevad, kes
tegi kõik ise ära ja kes suutis
vaid oma isiksusega malevlasi
kõrvalt innustada.
Kuigi võitsid luuakad ja
tartukad (TARTU rühma
noored kogusid kallistusi
jagades bussisõidu raha ning
jõudsid õnnelikult külla LUUA
malevlastele.
Koos korrastati Voore
aktiviseerimiskeskust- akende
pesu, ruumide korrastamine,
puude ladumine, taaskasutusse
minevate riiete sorteerimine),
usun, et midagi sai kõrva taha ja
südamesoppi iga malgataja.
Mulle meeldis malgatada,
sest üritusel oli jumet ja
kaasmalgatajad vahvad.
Malgatus 2009 tuleb.
Tahame teha seda veidi
sügavamalt, laiemalt(kaasates
ka teisi Eestimaa malevaid),
kiirustamata ning kindlasti sama
lõbusalt.
Lustliku kohtumiseni 2009.a
MAlgatusel
Väntame vigureid!

Miks malev? Sa töötad vaid kuus tundi päevas ja seejuures möödub aeg kiiresti!

Mis sa arvad, mida tooks
2009.a malevasuvi sinu
tulevastele rühmanoortele?
Selle suve tegevuskava on mul
selgumas. Huvilised võiksid
aga teada seda, et olenemata
rühmast, kuhu ta 2009. aastal
satub, on seal paar universaalset
tegevust. Esiteks – hiljemalt
kolmandaks päevaks tunned
sa kõiki oma rühmakaaslasi ja
sa oled nõus nendega luurele
minema, päevapealt Kiievisse
hääletama ning Narvas kodu
soetama. Teiseks – sinule
tekivad kaks uut vanemat
rühmajuhtide näol ja nad
on kõige lahedamad sellid

Mõtteid malevast
Tere, olen malevlane! Olles veetnud
juba 3 suve malevas, tuli mõte astuda
malevaaktiivi. Alustuseks täitsin
kokkutulekul mõned paberid ja paari
kuu pärast oligi esimene tutvustav
koosolek. Ah et miks ma üldse
aktiivi oma sammud seadsin? Vaat
sellepärast, et malev on mulle sama
südamelähedane nagu Gerd Kanterile
tema ketas, ja malevasuvede vahel on
ju niiii pikad talved! Sestap ongi tore
olla aastaringselt malevaga seotud,
samuti saab üht-teist täitsa ISE maleva
heaks ära teha (maleva jõulupidu,
osalemine Teeviida infomessil jne).
Ahjaa, ÕM-i jaki külge saab tutika
embleemi ka!
Mis teeb maleva eriliseks? Iga malevarühm on unikaalne: omad inside
joked, (öised) tegevused, naljakad
või suisa totakad juhtumised. Ja see
mind maleva juures köidabki. Kogusin
erinevatest rühmadest meeldejäävaid
sekeldusi, mida on hea sombusel
talvel meenutada.
Varahommikune rattamatk
Oli maleva viimane öö, kui äkki tuli
ühele malevlasele meelde, et ta jättis
oma särgi töökohta, mis asus umbes
3km kaugusel. Seitsmekesi hüpati
ratastele kadunud tööpluusi otsima.
Riie leitud, tuli särgiomanikul mõte
sõita tagasi üht kõrvalist teed pidi,
mis olevat palju lühem. Kuid see
rajake viis malevlased kurjakuulutavalt
kaugele, kuni suure maanteeni, mis
nägi kaunis võõras välja, ööbimiskoht
oli ilmselgelt kusagil väga kaugel...
Õnneks olid maanteel kohalikud
politseinikud, kes muiates juhatasid
malevlased õigele teele. Kell oli siis
5-6 hommikul.

sinu senises elus. Hoolimata
faktist, et nad kui verekoerad
sind meelemürkidest eemal
hoiavad, on su päevad kaks
korda lõbusamad kui ükskõik
mis baaridiskol suvalisel
suvepäeval Tallinnas. Ning
kolmandaks – see malevasuvi
söövitab end su mällu. Nii et
kui sa pensionipõlves oma elu
meenutad, on sul kooliaastatest
meeles kaks fakti – et sa olid
ÕMis ja et sa kooli üldse läbisid.
Ja kes mu väiteid ei usu, siis:
Norbert Kaareste @ ÕM 2009.
Näeme seal!

Ainult malevas...
...Saab näha matuseid, kus kadunuke
hukkus tigeda võinoa tõttu, preestril
oli tiaaraks teekannusoojendaja
ning leinajatel oli kõht suisa krampis.
Naerust, mitte suurest kaotusvalust.
Taarakorjajad
Ühes malevarühmas oli traditsiooniks
hommikuti kakaod juua, kuid alati ei
jätkunud piimaraha. Seetõttu korjasid
poisid tervest majapidamisest
hommikul tühje pudeleid, et neid
taarapunkti viia ja ometi piima jaoks
seda va kõlisevat saada. Sest ilma
kakaota oli ju nukker...
Lehmakari
Kui malevlased kord ratastega tööle
sõitsid, oli maanteel paras trobikond
vallapääsenud veiseid, kes ratturite vastu nii suurt huvi tundsid, et
hakkasid lausa järgi jooksma. Kõik
malevlased kihutasid tuhetnelja eest
ära, vaid vapper rühmajuht Marit jäi
seisma, ajas üksi seda sajapäist karja
eemale ning tegi piltigi.
Palju õnne sünnipäevaks!
Kord oli malevas ühel neiul
sünnipäev. Terve rühm hiilis suure
külakiige juurde, sünnipäevalaps
püüti kinni. Vaeseke arvas, et talle
tehakse midagi kurja, sest silmad
seoti kinni ja ta talutati oja juurde.
Seal aga põlesid küünlaid ja lauldi
sünnipäevalaule. Muide, see kõik
toimus keskööl.
Sellised pisikesed vahvad seigad
teevadki maleva eriliseks. Kes ÕM-is
olnud, teab seda isegi. Kes veel pole
käinud, saab ka kunagi kogemuse
võrra rikkamaks.
Eliisa Pass
www.malev.ee
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Malevaelust siit- ja sealtpoolt
Keiu Virro
malevlane Helmes 2003, 2004;
rühmajuht Luua I malevas 2008

K

ahe aasta jagu kogemust malevlasena ja üks
rühmajuhina on tekitanud
olukorra, kus võin ilmselt oluliste
süümepiinadeta kirjeldada malevaolusid nii ühelt kui teiselt poolt.
Subjektiivselt, loomulikult.
2003.aasta suvel alustas
pärast pikale veninud pausi taas
tegevust Eesti Õpilasmalev. Ega
ma täpselt enam mäletagi, kelle
idee see minu malevasseminek
oli. Kas tahtsin ma ise seda
või üritasid lapsevanemad
oma võsukest jalust ära saada.
Igatahes ühel kaunil suvehommikul seisin oma liiga raske
kotiga kuskil Raekoja platsi
kandis ja vahtisin keskmisest
tühjema pilguga täiesti võõraid
inimesi, kellest suurem osa säras
nagu Tšernobõli jänesed (mis
nüüd, mõtlema hakates, võib
olla ka alateadlik põhjus, miks
meie rühm Helmes otsustas just
sellenimelise maskoti meisterdada). Üleüldse oli kogu üritus
vastuolus minu väljakujunenud
arusaamaga õigest eestlasest.
Toonasest malevasuve alustamisest ei mäleta ma suurt
rohkem, kui et seal üürgas mingi
kaheldava väärtusega tütarlastebänd. 2008. aasta suve seisuga
ei olnud minu üldine vaimustus
avaürituse osas oluliselt
kasvanud, küll aga jätsin meelde

EÜEst
Jaan Kaljaspolik

E

ÜE töötab natuke
teistmoodi kui õpilasmalev.
Esimeseks ja kõige
väsitavamaks erinevuseks on
8-tunnine tööpäev. Töötama
peavad ka rühmajuhid. Ühte
esmaspäeva tundsime koos
härra komandöriga veel reedelgi
kontides. Teiseks on see, et võib
käia poes hea tuju järel, kuid
tööle seda kaasa võtta ei tohi.
Kui võetakse, siis ollakse nõrgim
lüli ja minnakse sama päeva
õhtul koju.

Eero sõnad, et iga malevarühma näo loob selle rühmajuht.
Meelde jäid need aga eelkõige
selletõttu, et kõrvalseisnud Luua
II rühmajuht, hiljuti sõjaväest
naasnud Ingmar pobises midagi
relvaõppuste ja kella kuueste
hommikujooksude kohta.
Aga sellel esimesel, 2003.
aastal, olin bussisõidu lõpuks,
sihtkohaga Helme, siiski suutnud
olukorraga juba mõnevõrra
leppida, seda enam, et sõidu
käigus tutvusin tüdrukuga, kellest
sai Helmes minu toanaaber,
hiljem aga parim sõbranna
ja ühtlasi samuti rühmajuht
õpilasmalevas-Heidi. Eluaegsete
sõprade leidmine ei ole muide
valitud seltskonna privileeg, vaid
pigem ikkagi malevasuve reegel
kui selline.
Nii 2003. kui 2004. aastal oli
Helmes veel gigantne malevarühm, mis koosnes ca 100
inimesest, mistõttu oli rühmajuhtidel keerulisem kogu selle
kaadervärgiga hakkama saada
(põõsa taga joomine ja kõik muu
Täiskasvanuks Olemise juurde
käiv toimis ja toimus noorte
seas selle eest vägagi hästi).
Sellesuvine Luua I rühm, mida
Monika ja Kristiniga ohjasime,
tundus kõige selle kõrval
peaaegu, et liigagi rahulik. Mille
eest tuleks ilmselt kõikvõimalikke
kõrgemaid jõude tänada. Noored
suutsid vahele jääda vaid ühe
õnnetu viinapudeliga ja seegi jäi
neil avamata.

Rühmajuhtidena suutsime
muidugi jääda vanusele vastavalt
väärikaks (köh, „väärikaks“),
võtkem või malevapulm, kus
2/3 meist (elik ülemvõimust)
suutis sedasamast väärikust
tõestada küll veidi kummalistel
meetoditel. Üks üritamas
lukuaugust noorpaari sviiti
piiluda, teine küünitamas üle
rõduääre, et taskulambi abil toas
toimuvast paremat ülevaadet
saada. Ja kui ma nüüd viimast
õhtut meenutan, siis sealt
kumab muuhulgas läbi vestlus
ja minu sõnad umbes nagu „Teie
olete siin nii korralikud olnud,
meie küll omal ajal…“. Kui ma
hommikul kuulsin kaasrühmajuht
Kristinit keskmisest tigedamal
toonil kuskil koridori lõpus sõna
võtmas teemal „Mis mõttes te
olete inimesed KETŠUPIGA ÄRA
PASTEERINUD?!“, siis üritasin
samal ajal teha võimalikult
mittemidagiteadva inimese
nägu ja mis peaasi, sellise
inimese nägu, kes mingil
juhul ei ole lollakaid mõtteid
muidu keskmisest korralikuma
malevarühma pähe pannud.
Meediakajastus on maleva
tegemistega igal aastal kaasas
käinud. Helme malevas käisid
kohal tüdrukuteajakirja Stiina
ajakirjanikud ja viimasel õhtul ka
„Sigade revolutsiooni“ tegijad,
kelle seast helimees või mõni
muu säärane otsustas duširuumis
jooksva vee heli lindistada ja
ujutas sellega pool korrust üle.

Sel aastal jõudis Luuale
kohale Vooremaa ajalehe esindaja ja MAlgatuse projektiga
(mille meie Luua rühm ühes
Tartuga ka kinni pani, muide)
seotult inimesed MTV-st. Nood
suutsid külaskäigud õnneks ilma
minikatastroofideta läbi viia.
Malevas olles tuli alaliselt
mängida mänge ja võistelda
ja alati üldse ei tahtnud ega
viitsinud. Sel aastal, kui mänge
noortele korraldada tuli, jõudis
eesmärk juba oluliselt paremini
kohale. Kui noortel tegevust ei
ole, mõtlevad nad selle ise välja.
Ja see ei pruugi enam rõõmu
teha ei kaasmalevlastele ega
rühmajuhtidele. Äärmisel juhul
rõõmustavad need kohalikke, aga
see jälle omakorda… Pöördugem
tagasi punkti, kus kõik rõõmsad.
Kui ma nende eklektiliste
mälestustega üldse midagi
öelda tahan, siis ilmselt seda, et
nii malevlase kui rühmajuhina
on paratamatud mingisugused
olukorrad-tegevused, mis ei
meeldi ja mis ei peagi meeldima,
aga üldiselt tasub üritus siiski
mõlemalt poolt vaadatuna ära.
Minu jätkuvalt subjektiivne
seisukoht malevasse minekuks
– malevlasena sõprade pärast
ja rühmajuhina selgitamaks, et
noored ei ole sugugi teisest liigist
(mida ma mingil põhjusel enne
rühmajuhiks saamist kahtlustasin). Ja mälestused eluks ajaks
– seda mõlemalt poolt vaadatuna.

Ülesandeid oli meie rühmal
mitmeid. Kuna I vahetus oli
keskendunud rohkem heale
tujule, siis meile jäi kõvasti tööd.
Küll sai rajatud piirdeid ümber
koplite ja puhastatud vana
laudahoonet metallist. Minu ja
härra komandöri kireks olid aiad,
mida sai rajatud nii sigadele kui
ka nutriatele. Viimased on ühed
imelikud veeloomad: nägu nagu
saarmal, kuid saba nagu rotil.
Kogu ürituse võiks võtta
kokku sõnadega - aktiivne
puhkus. Närv puhkas,
kuid keha tegi tööd. Ühel
laupäeva hommikul näiteks
tuli häire, et kitsed on aiast
välja saanud. Poolteist tundi
hommikuvõimlemist ja minu

arvates ühed lollimad loomad
planeedil olid taas oma aia taga.
Juhtus ka paar vigastust. Härra
komandör suutis peaaegu oma
lemmiktegevust tehes muuta
oma väikese sõrme kuju selliselt,
mida vaadates nii mõnelgi paha
hakkas. Karmim asi juhtus aga
Ukuga. Meie suurim ja tugevaim
EÜEkas katsus jõudu vorstiks
määratud lehmaga, astudes talle
ette ja püüdes teda peatada.
Kahjuks see ei õnnestunud ja
suure hulga vere alt tuli välja Uku
naerev näolapp ja suur muhk.
Õnnelik õnnetus. Teadmiseks
kõigile, kes kunagi ÕM-is või EÜEs peaksid loomadega töötama –
loom on peaaegu alati tugevam,
kuid sina, inimene, ole targem.

Mina ja ma loodan, et ka EÜEkad
mõistavad seda nüüd igavesti,
miks inimene on inimene ja
loom on loom. Kahju, et sageli
mõned isendid inimeste seast
selle segamini ajavad.
See kolm nädalat möödus
kiirelt, tehes tööd ja nautides
head seltskonda. Palju andis
juurde ka ilus Lääne-Virumaa
loodus. Kõige lõpuks tegi
küllaltki kitsi ja põhjalik tööandja
meile ka sauna. Lisaks oli
veel ka tünnisaun, mille ahju
korstnalt saadud põletusarmid
kaunistavad mu käsivart mu
elupäevade lõpuni. EÜE on
lahe. Kui viitsid ja tahad ja oskad
aktiivselt puhata, siis kaugemale
pole vaja vaadata.

Tule õpilasmalevasse

RÜHMAJUHIKS

Kui oled aktiivne, nooruslik, hea organiseerimisoskusega ning oled
huvitatud noortegruppide juhtimisest ja tegusalt veedetud suvest,
ootame sind ÕPILASMALEVASSE RÜHMAJUHIKS.
Rühmajuhile pakume:
Häid töötingimusi
konkurentsivõimelist palka
toetavat töökollektiivi
Võimalust saada grupijuhtimise
kogemust
koolitusi

Rühmajuhilt ootame:
Eesti keele oskust
Vähemalt keskhariduse
olemasolu
Organiseerimisvõimet ja
planeerimisoskust
Head suhtlemisoskust,
kohusetunnet ja otsustusvõimet.

Kasuks tuleb eelnev kogemus noorsootöö valdkonnas.
Lisainfo: teele@malev.ee

CV ja avaldus saata hiljemalt 15. märtsika teele@malev.ee
Õpilasmaleva ametlik värbamispartner on CV online ning kandideerida saab ka läbi
CV online keskkonna.

Hea Tööandja!
Suvi on ikka uute projektide,
heakorratööde, arendamise ja
ehitamise aeg. Kuna hooajaliselt
suureneb paljudel ettevõtetel
tööde maht, pakub SA Õpilasmalev
suveks vajalike tööde tegemisel appi
malevlasi.
Juba seitsmendat aastat
korraldab SA Õpilasmalev ca 1500
koolinoorele õpilasmalevat, mille
käigus teevad noored heakorra, haljastus- ja ladustustöid,
aitavad kergetööstuses ja
teenindusvaldkonnas, osalevad
suurtalude abitöödel, korjavad marju
ning teevad teisi vajalikke töid ning
teenivad seeläbi taskuraha.
Korraldame ka Üliõpilasrühma
(EÜE), kus tööjõks on noored
tudengid. EÜE rühmad sai taastatud
kahel eesmärgil: esiteks taastada
traditsioon ning anda tudengitele
töövõimalus suvel. Teiseks pakkuda
lisajõudu ka neile tööandjatele, kes ei
saa alaealisi tööle võtta.
Aastad on näidanud, et
tööandjad saavad endale energilised
ja tublid töölised ning noored
sisustavad oma koolivälist aega,
õpivad hindama tööd ja väärtustama
enda teenitud raha.

SA Õpilasmalev korraldab:
* rühma komplekteerimise vastavalt
tööandja vajadusele
* noorte majutamise
* noorte toitlustamise
* töövälise kultuuriprogrammi
* rühmajuhtide leidmise, koolitamise
ja tasustamise
Tööandjalt eeldame:
* tööd kolme nädala jooksul
* noortega töölepingute sõlmimist
* palga maksmist noortele
* ühekordset lepingutasu maksmist SA
Õpilasmalevale (2000 krooni)
Täpsustav info:
* malevatöö aeg - I vahetus 29.0617.07;
II vahetus 20.07-08.08
* tööpäevi ühes vahetuses - 15
* rühma suurus - 10-30 noort
* malevlaste vanus - 15-18 aastat
* töönädala pikkus - esmaspäevast
reedeni
* tööpäeva pikkus - 6 tundi
* tasustamine - tunnipalga järgi
(al 27 kr/h bruto) või tükitöö alusel
ivar@malev.ee; 53363662
www.malev.ee

EÕM kokkutulek Pilistveres 2008

Kolmepäevane mudamaadlus ehk
Õpilasmaleva kokkutulek 2008
Katharina Toomemets
EÜE Mõedaku II 2009?

Õ

Mi kokkutulek on saanud
kõigi malevlaste jaoks
üheks maleva- aasta
suursündmuseks. Kolm päeva
mööduvad telkidega mõnes
lahedas Eestimaa paigas, kus
reeglina on ainsaks probleemiks
see, et telefonile levi saada.
Magamata ööd, lahedad bändid,
palju sporti ning mõnusad
lõkkeõhtud, seltsiks veel tuhat
omasugust noort, kellel kõigil on
südames armastus maleva vastusee teeb kokku tulemise suureks.
2008. aasta kokkutulek
toimus juba teist aastat järjest
Viljandimaal, Pilistveres. Kohale
jõudes mõtles kindlasti igaüks, et
kuhu ta nüüd sattunud on- küla
on pisike, selle keskmes pastoraat
ning järv, kus kuumadel suvepäevadel end jahutamas saab käia;
pood, mis ei ole avatud just eriti
kaua; kultuurimaja; kirik ja suur
surnuaed. Sellegipoolest on alati
mõnus sinna minna. Mina ja
minu rühmakaaslased, kellega
veetsime suve Eesti Üliõpilaste
Ehitusmalevas, läksime kohale
päev varem, et teha mõned
ettevalmistused- panna paika
välivetsud ning piirded, märgistada telkimisala ning ehitada
võimalikult palju prügikaste (noh,
mis prügikastid need olid, lihtsalt
prügikotid, mis olid kinnitatud
kolme vaia külge).
Kui me tüdrukutega riided
ära olime vahetanud ja tahtsime
poistele appi minna piirdeid
paika panema, tegid nad nalja
ja saatsid meid autot välja
lükkama- nimelt oli auto, mis
vetsusid kohale tõi, mudasse
kinni jäänud. Meie arvasime, et
nad mõtlesid seda tõsiselt ning
läksimegi appi. Autojuht ütles
küll, et me ei saa hakkama, kuna
isegi üks mikrobuss ei suutnud
autot mülkast välja saada, ent
otsustasime, et teeme siiski
proovi- nii me siis viiekesi ( EÜE
naised ja üks onu) lükkasime
ja oh imet, saime auto mudast
kenasti välja. Oi, kui suur oli
meeste üllatus, kui nad nägid, et

neli õblukest neidu suure auto
mülkast välja said. Kui kõik tehtud
sai, käisime saunas ning veetsime
õhtu mõnusasti lõkke ääres.
Kokkutuleku esimese päeva
hommikul olid kõik kohad
saginat täis: valmistuti noorte
saabumiseks. Bussid pidid
jõudma umbes kella ühe paiku
ning meie saime oma õlule väga
vastutusrikka ülesande - teha
alkoholikontrolli ning juhatada
noored telklasse. Esimesed bussid
saabusid pisut enne kella üht
ning mõtlesime, et meil on ikka
väga kerge töö - lihtsalt kotid läbi
vaadata ja kõik. Kui aga lõpuks
rohelisi TAKi busse nägime,
mõistsime, et pillerkaar sai läbi.
Üks, kaks, viis, kuus rohelist bussi
vuras kohale, neist voolas välja
meeletu rahvamass ja oli ikka
tükk tegemist, et kõigi nende
asjad korralikult läbi vaadata
ja noored siis eest ära telklasse
saada. Eriti suurt alkoholisaaki
me ei saanud, kuid mõned
pudelid korjasime ära küll. Kui
kõik malevlased lõpuks kohal
ja kontrollitud, olime omadega
täiesti läbi, kuid päev alles algas.
Kokkutuleku programm oli
samasugune nagu alati - kahel
õhtul astusid lavale esinejad,
kelleks seekord olid Ska Faktor
ja Def Räädu, päeval tehti
sporti: võeti mõõtu köieveos,
teatevõistluses, võrkpallis ning
mudamaadluses; esitati oma
rühmalaule ja etüüde, näidati
rühmalippe, rõõmustati, et saab
jälle üle pika aja malevasõpru
näha, õhtul istuti lõkke ääres ja
öösel magati vähe.
Mis tegi selle kokkutuleku
eriti meeldejäävaks? Kindlasti
see, et terve meie sealoldud
aja kallas vihma kui oavarrest.
Teise päeva keskel tuli küll korra
päike välja ja kõik lootsid juba,
et tuleb kuiv öö, kuid ei - öösel
sadas padukat. Telgid vettisid
läbi koos riiete ja muude asjadega, mis neis olid, telkimisalast
sai mudavann, kus oleks vabalt
mudamaadlust saanud pidada,
lavaesine deformeerus vastikuks
mudamülkaks ja igal pool oli
vaid vesi ja pori. See aga tublisid
malevlasi ei morjendanud
(vaid üks rühm läks vist varem
kokkutulekult ära) ning need
kolm päeva peeti tublisti vastu.
Malevlased ei ole ju papist poisid
ega tüdrukud.
Kui jõudis kätte kojumineku
aeg, oli kõigi näost näha, et keegi
ei taha minna. Mis siis, et sadas
ja kogu aeg oli vastik ja märg ja
mudane, siiski oli lahe. Ja on igal
aastal, sest kokku tulemine on iga
malevlase jaoks püha üritus ning
kui kokkutulekule ei tule, siis pole
suvi täiuslik olnud!
Näeme juba 2009.a malevakokkutulekul ei-tea-kus!

www.malev.ee

