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Eks see malev
olegi kergelt eliit!
E

i ole saladuseks ega enam
kellelegi ka üllatuseks, et
nõudlus malevakohtade
järele on suurem kui pakkumine.
Igal kevadel kordub sama stsenaarium, kus mitusada pealinna
noort saavad end õnnelikult
malevasse kirja pandud, kuid
sama palju või rohkemgi jääb
joone alla. Kui möödunud aastal
hõikasime välja, et ankeete saabus rekordiliselt palju ja isegi
vanemad malevahundid olid tulemusest pisut ehmatanud, jäi
mulle pikaks ajaks meelde üks
kõnealuse teema juurde kirjutatud kommentaar: „Eks see malev
olegi kergelt ELIIT!” Tõesti? Viimastel aastatel olen küll seda
sõna kasutanud vaid seoses Vaiko
Epliku nimega.

Kõik ei mahu
Käesoleval aastal on ees ootamas
SA Õpilasmaleva korraldatav 10.
malevasuvi. Üheksa suve jooksul
on Tallinna Õpilasmaleva rühmades osalenud umbes 9000 noort
ning tagantjärele mõeldes on see
üks meeldiv arv. Selge see, et
nimetatud arvu ei saa võrrelda
aastakümnete taguste aegadega,
mil statistikat ja kokkuvõtteid sai
teha sadades tuhandetes, kuid
praegusel ajal, mil noorte jaoks
on maailm valla ja võimalusi oma
elu põnevaks muuta tuhandeid,
on hea tõdeda, et niivõrd paljud
on valinud just maleva. Jah, neid
oleks tunduvalt enamgi, kui ainult
võimalus antaks. Tuleb ju iga kord

pärast registreerimise lõppu paar
nädalat teha selgitustööd noortele ja lapsevanematele, miks
nende võsuke ikkagi malevasse ei
pääsenud, ja katsu siis selgitada
nii kolmesaja viiekümne kaheksandat korda nukrale noorele,
kelle sõber pääses nii ihaldatud
Marjamaa rühma, kuid tema
napilt ukse taha jäi, et ta ei
olnudki ainus, kes just sel hetkel
arvutiekraani taga ankeeti täitis ja
selle meie poole teele läkitas.
Nii mõnigi kord küsitakse eelkirjeldatud situatsiooni puhul, kes
siis ikkagi malevasse pääseb, kui
tema juba mitmendat aastat järjest kohast ilma jääb. Vastus sellele on äärmiselt lihtne – seesama
noor, kes temast hommikul kooli
minnes mööda kõnnib, kellega ta
kinosaalis kõrvuti istub ja õhtul
jalgpallitrennis koos kätekõverdusi teeb. Seesama noor, kes täpselt sama palju tahab suvel iseseisvat elu proovida, värsket õhku
ja head seltskonda nautida ning
sügiseks taskuraha teenida. Üsna
suur on võimalus, et tal on vaid
arvutiklaviatuuril kirjutamisel kiiremad sõrmed. Täpselt seesama
noor meie ümbert ja igapäevaelust. Ei ole oluline, kas tema
vanemad on Europarlamendi saadikud, politseiametnikud, ehitustöölised, pagarid või telediktorid,
maleva jaoks on kõik võrdsed.

tahame meie seda talle ka võimaldada ning rühmi ette valmistades
lähtume eelkõige mõttest, et just
seesama kiirete sõrmedega noor
saaks endale parima võimaliku
malevakogemuse, mida mäletada
ka aastate pärast. Sealjuures
tuleb kaaluda, kas rõhuda kvaliteedile või kvantiteedile, ning
üldiselt peaks otsus sündima esimese kasuks. Ehk tuleb aeg, mil
need kaks saavad ka üheskoos
eksisteerida, kuid hetkeolukord
on kasutada olevate ressursside
juures just säärane, et väga paljud
noored, kes malevaelust osa
tahaksid saada, peavad need
kolm nädalat suvest teistsugusel
moel sisustama.
Võib-olla oligi kommenteerija
tähelepanek tõene maleva eliidiks
kuulutamisel ja suunatud faktile,
et liiga suur hulk noori jääb malevakogemusest ilma. Ehk oleks
kasulik sellest tähelepanekust ühtteist kõrva taha panna ning leida
võimalused arenemiseks suunda
– sealjuures kvaliteedis järeleandmisi tegemata –, kus eliidi all oleks
põhjust mõelda lisaks Vaiko Epliku
bändile ka meie rahvast, olgu noor
pärit Tallinnast, Põlvast või Rakverest. Meil ju on midagi positiivset
ja ainulaadset, mida ülejäänud
Euroopas enamasti ei tunta.
Hoiame kinni ettevõtmistest, mis
teevad meid eriliseks!

Positiivne ja ainulaadne
Täpselt sama palju, nagu see noor
tahab malevasse pääseda,

Maarja Saavik
Juhataja kt
SA Õpilasmalev

Kes kannavad
malevas punast jakki?
S
a registreerid end malevasse. Esimene kokkusaamine leiab aset malevasuve
avamisel rongkäigus – mõned
vanad tuttavad, enamjaolt uued
näod ja keegi punase jakiga täiskasvanu, keda kutsutakse rühmajuhiks.
Oma vahetuse esimesel päeval
sõidate malevapaika, kus veedate
tõenäoliselt oma suve parima osa.
Maleva jooksul saavad need
mõned head tuttavad ja teised
vähem tuttavad näod õige pea
sinu lähedasteks – sinu suvepereks. Teil on koos lõbus, te teete
tööd ja vabal ajal tegelete võimalikult paljude erinevate asjadega.
See sama punase jakiga inimene,
keda sa esimest korda rongkäigu

päeval kohtusid, on koguaeg teie
juures ja hoolitseb selle eest, et
sinu malevapere oleks õnnelik ja
rahul. Ta juhendab teid tööd tehes
ja mõtleb välja erinevaid vaba aja
tegevusi. Kui keegi saab viga, siis
on ta arst. Kui keegi soovib rääkida, siis on ta sinu suur õde, vend,
ema või isa, keda saad usaldada.
Kui sul ei tule und, siis ta jutustab
sinuga nii kaua, kuni sa uinud. Kui
sa ei jaksa enam tööd teha, leiab
ta energiat, mida sinule anda. Kui
sa oled kurb, teeb ta nalja, et sa
naerataks. Kui keegi võõras
maleva territooriumile tuleb, kaitseb ta sind. Kui sul on küsimusi,
vastab ta neile. Kui sa tahad
laulda, siis ta laulab ka (isegi kui ei
oska). Kui te lähete kokkutulekule,

on ta teie juures. Kui sul on koduigatsus, teeb ta nii, et sa sellele ei
mõtleks. Kui sina magad, valvab
tema su und ja valmistab ette uut
päeva. Kui sina ikka veel magad,
täidab tema aruandluseks vajalikke dokumente. Kui sina ärkad,
on tema juba ärganud, et sind naerusuil tervitada. Kui sina teed
tööd, tema aitab ja teeb ka. Kui
sinule midagi ei meeldi, ütle seda,
sest usu mind, tema ütleb ka. Kui
sina oled õnnelik, on tema ka.
Pärast malevat kohtute taas
kõik maleva kokkutulekul, kus
ootavad sind su malevapere õedvennad ja see sama punase jakiga
naljakas olevus, kellest on ootamatult saanud suur ja tähtis osa
sinu suve parimatest hetkedest.

Kas teadsid, et 2011. aasta suvel
oli SA Õpilasmalevas:
•• kokku 36 malevarühma, milles osales 676 noort ja neid ohjas 48 rühmajuhti;
•• linnast väljas oli 23 malevarühma ning neli neist vurasid ringi ratastel;
•• kokkutulekule Toosikannu jõudis 590 õnnelikku noort ja malgatuses osales 21 rühma;
•• Tallinnast kõige kaugemale jäi Sõmerpalu rühm, kelle distants oli 249 km ja kõige lähemal
pesitses linnavälistest Rae, ainult 16 km;
•• staabis algab kiire tööaeg juba veebruarikuus, et leida teile sobivad tööandjad,
vajalikud tööd, peatumiskohad ja muu maleva juurde kuuluv;
•• juba seitsmendat hooaega tegutseb eraldi ka õpilasmaleva aktiiv;
•• SA Õpilasmalev tähistab sel aastal juba 10. tegevusaastat, mis tähendab, et aastate jooksul
on malevast läbi käinud peaaegu 9000 noort ja ilusat inimest;
•• malevarühm kestab 19 päeva, mis teeb 456 tundi unustamatuid hetki täis naeru, rõõmu,
sporti, emotsioone, kogemusi, tööd ja otse loomulikult sama õnnelikke inimesi kui sina;
•• malev on sinu võimalus saada veel targemaks, ilusamaks ja osavamaks, kui sa praegu oled!
Palju õnne neile, kes sellest juba on osa saanud!
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Kümme aastat, kümme sammu
Tiit Terik
SA Õpilasmalev
nõukogu esimees
Saabuval suvel tähistame taastatud malevatraditsiooni kümnendat
suve. Oli 2003. aasta, kui taastatud
õpilasmalev sai sisse uue hoo. Iga
aastaga järjest populaarsemaks
muutuv malevatraditsioon on end
tõestanud võimalusena, kust hankida vajalik esimene töökogemus,
aga ka leida uusi toredaid sõpru ja
tutvusi. Rääkimata täiesti enda väljateenitud rahast.
Pole kahtlustki, et õpilasmaleva
traditsiooni taaselustamine on end
kuhjaga õigustanud ning seda
mitte ainult sõnades. Võib öelda,
et kümne aastaga on tehtud vähe-

malt kümme suurt sammu edasi.
Esimene julge samm oli Tallinna
otsus luua maleva korraldamiseks
sihtasutus. See on andnud meile
stabiilse pinnase ja kindluse, et me
ei sõltu vaid projektitoetustest.
Teine oluline samm oli kindlasti
omavalitsuste koostöö, mille põhisuunad Ühiste Kavatsuste Protokollina allkirjastati Tallinna Raekojas. Järgnevad olulised sammud
vahetusrühmade, riikliku kaasrahastuse programmi ning ühiste
kokkutulekute ja sümboolika näol
tundusid juba loomuliku arenguna.
Selle kümne aasta jooksul
oleme õpilasmalevat korraldava
meeskonnaga saanud aru ka tõsiasjast, et maleva kasvamine ja sel

moel noortele töökogemuse andmine on väga paljuski meie heade
partnerite ehk ettevõtete kätes.
Kuna neil on jagunud head tahet
kaasata ajutistele hooajatöödele
kampa noori, oleme siiamaani
küllaltki edukalt hakkama saanud,
kuid malevasse soovijaid on olnud
alati märksa rohkem kui vabu
kohti. Üks põhjusi, miks neid kohti
on täpselt nii palju või vähe, nagu
on, peitub tööjõukuludes. Usun,
et paljud ettevõtted ei ole ideeliselt noorte palkamise vastu, küll
aga kalkuleerib tänapäeval igaüks
oma võimalusi tunduvalt hoolsamalt kui mõni aasta tagasi, mistõttu ollakse ka malevaprogrammi puhul aegajalt skeptilised
kaasa tulema. Tööd justkui oleks,

aga lisakulutusi praktiliselt kvalifitseerimata tööjõule, kes firmasse ainult ajutiselt panustaksid, ei soovita teha.
Eelnõu on töös
Praegu oleme aga astumas uut
sammu, mis looks malevlastele ja
tööandjatele sootuks uued võimalused. Riigikogus on töös seaduseelnõu, mille vajalikkusele viitasin juba aasta aega tagasi. Eelnõu peaks looma teatavad konkurentsieelised noortele ning julgustama tööandjaid loodavate
eeliste vahendusel soodustama
noorte hooajatööd, vabastades
suvevaheajal malevas ning ka
hooajatöödel osalevad noored
tööandja makstava töötasu sot-

Niisugune see malevasuvi ongi!

siaalmaksuga maksustamisest.
Leian, et kui riik on suutnud leida
võimalusi tekitada toetusi ettevõtetele, kes tahavad palgata spetsialiste väljastpoolt Eestit, siis
miks ei võiks riik sarnasel moel
tulla vastu oma noortele, kes igal
suvel oma esimest tõelist töökogemust hankima soovivad tulla.
Just vastavasisulised soodustused võiksid olla üheks meetmeks, kuidas veelgi enam aidata
kaasata noori õpilasmalevasse –
noortel ju tahtmist ja pealehakkamist on. Nüüd peaks vaid riik
omalt poolt paar lihtsat sammu
vastu astuma, näitamaks lõpuks
ka tegudes, et noored tõepoolest
oma riigile korda lähevad.
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Malev on üks kohtadest, kus
piinlikkustunne peaaegu kaob
Milline on Sinu mälestus
esimesest malevast?
Olime malevlastega kusagil
vanainimeste hooldekodus ning
pidime ratastoole pesema ja elamist kraamima, kui äkitselt ilmus
üks vanamees palatist koridori ja
laskis end täis.
Kuidas on malev aastatega
muutunud?
Ei olegi väga muutunud. Pigem
olen mina muutunud rohkem seltsivamaks, mis on teinud viimased
aastad nauditavamaks.
Milline on kõige piinlikum
asi, mis on malevas juhtunud?
Malev on üks kohtadest, kus
mul piinlikkustunne peaaegu
kaob. Kuid ühe tütarlapse asemel
mina tunneks piinlikkust: üks poiss
kirjutas oma südamedaamile
armastuskirja, kus ta palus keskööl
tiigisillal kokku saada, ja saatis
karbi maiust. Paraku tüdruk ei läinud paadisillale, vaid hoopis näitas
kirja kõigile. See kiri oli väga siiralt
kirjutatud, mis tegi poisi olukorra
üpris kehvaks.
Nimeta paar kõige toredamat mälestust, mis malevast
on jäänud?
Oi, neid mälestusi on nii palju.
Näiteks maasikasõjad ja omamoodi
pesapall, kus palliks oli maasikas ja

Nimi: Sander Alvin Kelder
Vanus: 19
Malevakogemus: neli
malevasuve
Pikkus: 186 cm
Kaal: 85 kg
Perekonnaseis: hõivatud

Olen. Kõige enam kardan ma
vastutust, mis langeb osaks, kui
mitukümmend noort on sinu hoole
all. Lisaks kardan veel seda, et noored ei samastu minuga, mille korral
oleks paslik sooritada harakiri.
Kas oled kogenud malevaarmastust ja kas sellel oli ka
tulevikku?
Jah, olen kogenud nn malevaarmastust. Suuremat tulevikku sellel
asjal peale kolme kolme korra väljaskäimise ei olnud, sest ma avastasin, et malevaarmastus pole päris
armastus (liiga rahulik meel tüdruku juures sai otsustavaks).

kurikaks midagi, mis ei olnud kohe
üldse kurikas. Üks mõnus mälestustest on see, kui Hummuli rühma
muusikud kämpa ees kidrat mängisid ja mina oma kämpa madratsil,
mis oli õue veetud, neid kuulasin,
mõnusad harmooniad poolunes
mu kuulmekilesid paitamas.

Milline oleks ideaalne
malevatöö? Põhjenda.
Ma ei tea, võib-olla muru niitmine. Erilist vahet ei ole, kuna kõik
tööd, mis meile usaldatakse, on
igavad ja rutiinsed. Ideaalne oleks
poiste puhul ehitustöö, sest siis
saaks midagi luua tulevaks põlveks.

On sul nõuandeid rühmajuhtidele, kuidas malevaelu
ägedamaks muuta?
Siiani on kõik rühmajuhid väga
hästi hakkama saanud. Tähtis on, et
viitsitaks tegeleda malevlastega,
mitte ei põõnataks päev läbi oma
toas. Tegevuste väljamõtlemine on
raske, kuid eriti hästi on väljakukkunud näiteks jalgsimatk lähedalasuva maalilise järve juurde ja
seltskonnamängud. Loodan, et
tulevatel aastatel mõeldakse
midagi huvitavamat välja kui lusikas, mis käib läbi kõigi riiete jne.

On sul soovitusi tulevastele malevlastele?
Jah, ikka! Laske end lõdvaks ja
olge avatud ning tegusad. Unustage ühiskonna dogmad ja seadused. Tundke rõõmu oma keha avastamisest ja suvest. Ärge kindlasti
keelatud aineid pruukige, see pole
maleva tegevus.

Kas oled mõelnud ka ise
rühmajuhiks hakata?

Eduka malevasuve 10 reeglit
Koostanud EÕM 2011 parima malevarühma
Hummuli I juhtkond
1. Tule malevasse, ole malevas. See on aeg, mil elad
kolm nädalat täiesti teises maailmas. Jäta korraks oma linnasõbrad, nad saavad selle lühikese aja ka ise hakkama,
ja ole 100% malevlane. Tee tööd, ole aktiivne, võta kõigist
tegemistest osa, leia sõpru! See aeg läheb kiiremini kui sa
arvata oskad!
2. Austa ja armasta oma rühmajuhti, nii nagu ta seda
isegi teeb. Pea meeles, et ta on malevas sulle nii ema, isa
kui ka vanavanemate eest, suurim semu, kes võib osutuda
sind koju saates su suurimaks vaenlaseks.
3. Malevaaeg sisusta tervisliku malevadieediga – oluline
rõhk on söömisel (oma raha eest ostetud krõpsud ja Monster), juurde eeskujulik maht tööd (võib kaevelda igal teisel
päeval) – ning säästa päevast kaks tundi vastassugupoole
kiitmiseks, eesmärgiga suurendada oma malevamälestuse
erogeenset piirkonda.
4. Naera ja aja ka teisi naerma. Mis oleks kolm nädalat
ilma huumorita? Tuleb ette ka neid päevi, kus maasikate
korjamine on ära tüüdanud ning nende söömisest on isu
täis. On vihmaseid päevi, kuumi ilmu, sääski ning varakult
tõusmisi, aga üles tuleb leida see, mis paneb sind naeratama. Positiivsus võidab!
5. Ära joo alkoholi – alkohol kahjustab sinu tervist. Ära
suitseta – tubakatooted koormavad su hingamisteid. Ära

tee narkot – narko pole lahe. Ära ela keeldude all – TANTSI,
nagu keegi ei vaataks, TŠILLI, nagu poleks homset päeva.
NB! Loetletud tegevused on teretulnud väljaspool tööaega.
6. Igaüks rühma ja rühm igaühe eest. Võib ju arvata,
et 49 inimesel pole võimalik kolme nädalaga sõbruneda,
kuid tegelikult on küll ja kõik, kes teisiti arvavad, peaksid
veetma vähemalt ühe malevavahetuse Hummulis. Ükskõik
kui suur rühm ka ei oleks ning olenemata sellest, millised
inimesed sinna satuvad, on seda kampa võimalik ühendada.

Tegelikult sama tööd tehes, samas kohas elades, koos lõunalauas istudes ja pärastlõunal koos palli mängides juhtub
see peaaegu ise.
7. Osalemine ei ole pool võitu. Oluline ei ole proovimine,
oluline on võitmine. Pea seda meeles, kui sa „niisama” võrkpalli mängid, „niisama” kuttidega võidu ujud või „niisama”
parimat malevalaulu välja mõtled. Kui sa antud punktiga ei
nõustu, siis oled sa lahe inimene, kes ei otsi igast mõõduvõtmisest oma ego kasvuproteiine. Ja see on ka hea. Sama
hea nagu parima malevarühma tiitli võitmine.
8. Mine kokkutulekule! Malev ei saa siis läbi, kui oma
malevakodus asjad kokku pakid ja tagasi linna sõidad. Malev
lõpeb kokkutulekuga – see on pidu, mille iga malevlane
on välja teeninud. See on oluline malevakogemus, ära jäta
ennast sellest ilma.
9. Koostöö on see, mis viib sihile. See ei ole lihtsalt koos
töötamine, vaid pidev suhtlus, üksteise mõistmine ja vajadusel aitamine. See on see, mis loob ühtse meeskonna, mis
oma lärmiga viib häälepaelad tundeni, et neid ei eksisteeri
enam, ja toob magusa võidu köieveos. See kõik, ja iseenda
südikus, on see, mis viib Eesti Õpilasmaleva kokkutuleku
vaieldamatuks liidriks saamiseni.
10. Meie olime, oleme ja jääme suurepärasteks, võitmatuteks ja särasilmseteks maasikapõllu pärliteks. Sa
võid vastupidist väita ja leida oma edu valemi 2012. aasta
malevasuvel, aga pea alati meeles Hummuli põhireeglit
PIDU ON TEIE SEES!
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KANDIDEERI MALEVASSE
RÜHMAJUHIKS!
SA Õpilasmalev võtab eelseisvaks suveks tööle uusi
rühmajuhte, kelle peamisteks tööülesanneteks on:
•• 13–18-aastastest noortest koosneva malevarühma juhtimine
ühe malevavahetuse jooksul. Malevavahetuse pikkus on
olenevalt rühmast 2 või 3 nädalat;
•• osalemine oma rühma komplekteerimises
ja rühma tegevuse korraldamises.
Rühmajuhikandidaadilt ootame
•• eesti keele oskust;
•• vähemalt keskhariduse olemasolu;
•• praktilise töö kogemust;
•• organiseerimisvõimet;
•• head suhtlemisoskust;
•• kohusetunnet;
•• algatusvõimet;
•• otsustusvõimet.
Rühmajuhile pakume
•• tööd inspireerivas keskkonnas;
•• konkurentsivõimelist palka noorsootöö sektoris;
•• toetavat ja nooruslikku meeskonda;
•• koolitusi;
•• grupijuhtimise kogemust;
•• meeleolukat suve.
Kasuks tuleb eelnev kogemus
noorsootöö valdkonnas!
CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 12. märtsiks
aadressile teele@malev.ee
Lisainfot saab aadressilt
teele@malev.ee või 56 226 288

Hea ettevõtja,

vajalikud töökäed leiad malevast!

kasvab ning tekib vajadus lisatööjõu
Suvi on tihti uute tööde ja tegemiste aeg, kus ettevõtete tööde maht
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ühendust!

SA Õpilasmalev korraldab:
•• rühma komplekteerimise vastavalt tööandja vajadustele;
•• noorte majutamise ja toitlustamise;
•• töövälise programmi malevlastele;
•• rühmajuhtide komplekteerimise, koolitamise ning tasustamise.
Tööandjalt ootame:
•• tööd kahe või kolme nädala jooksul;
•• malevlaste tööalast instrueerimist;
•• tasu maksmist noortele.
Täpsustav info:
•• rühma kestus – kaks või kolm nädalat;
•• rühma suurus – 10–30 noort;
•• tööpäeva pikkus 13–14-aastastel 4 tundi, 15–18 aastastel 6 tundi;
tunnis või tükitöö alusel.
•• noorte tasustamine – vähemalt riikliku miinimumi järgi 1,80 eurot
Kontakt: Egert Eenmaa | egert@malev.ee | tel 5566 3093

Ristsõna

7.

10.
11.

4.

6.

8.

3.
1.

5.

9.

2.

HEA NOOR, TULE MALEVASSE!
Malevas avaneb sul võimalus teenida suvel lisaraha ja
veeta 2-3 nädalat meeleolukas seltskonnas!
SA Õpilasmaleva korraldatavatest malevarühmadest
saavad osa võtta 13–18-aastased Tallinna noored.
Tallinnas toimuvates LINNASISESTES rühmades saavad osaleda
13–16-aastased ja üle Eesti toimuvatest LINNAVÄLISTEST ööbimisega
rühmadest ootame osa võtma 15–18-aastaseid noori.
3. mail algab leheküljel malev.ee internetipõhine
registreerimine malevarühmadesse.
Aprilli keskpaigast alates võib samalt lehelt leida eelinfot
2012. aasta suve malevarühmade kohta.

Kui oled sobiv malevlasekandidaat ehk vanuses 13–18 ning
elad Tallinnas, saada ristsõna õige vastus koos oma nime ja
telefoninumbriga aadressile malev@malev.ee hiljemalt 16. märtsiks
2012 ning võid võita tasuta malevakoha! Võitjaga võtame ühendust.
1. Sääsehammustusega kaasneb alati ...
2. Maismaal toimuva orgaanilise aine lagunemise ja muundumise saadus
3. Kes ÕM-i komandöridest osales saates „Tantsud tähtedega”?
4. Kus veedavad malevlased suve lõpus kolm imelist päeva?
5. Mis värvi on rühmajuhi/komandöri jakk?
6. Mis nime kandis 2011. aasta suvel EUE rühm?
7. Mitmes Õpilasmaleva aktiiv on koos hooajal 2011/2012?
8. Vao lõpus ootab mind ... Klaarika!
9. Eesti mehenimi
10. Maleva algatus ehk …
11. Läänemaal, Noarootsi vallas asuva malevarühma nimi

