SIHTASUTUSE ÕPILASMALEV RÜHMADE KODUKORD
Kinnitatud Sihtasutuse Õpilasmalev (SA ÕM) juhatuse otsusega 2. juunil 2006, muudetud 18. mail 2017.
Kohustuslik täitmiseks kõigile SA ÕM poolt korraldatavate malevarühmade liikmetele.
I. ÜLDSÄTTED
1. Õpilasmalev (ÕM) on noortele alates 13. eluaastast suunatud erisuunitlusega programm, mille sisuks
on töökasvatus ja sotsiaalse kompetentsi kujundamine.
2. ÕM-i ülesanne on õpilaste kaasamine ja töölerakendamine suvisel koolivaheajal.
3. ÕM-il on oma lipp, vormiriietus, embleem jms. atribuutika.
II. ÕM-i LIIKMED, NENDE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
1. SA ÕM-i liikmeks võib olla iga Tallinna linna õpilane, kes täidab kodukorda, käitub vähemalt
rahuldavalt, soovib aktiivselt osaleda malevarühma töös.
2. ÕM-i võetakse õpilane oma sooviavalduse alusel.
3. ÕM-i liige on kohustatud:
3.1. alluma malevareeglitele;
3.2. alluma rühmareeglitele;
3.3. arvestama kohaliku kogukonna tavadega;
3.4. tegema kvaliteetset tööd;
3.5. alluma rühmajuhi seaduslikele korraldustele;
3.6. osalema malevarühma üritustel;
3.7. lugupidavalt suhtuma kaasmalevlastesse ja rühmajuhtidesse;
3.8. hoidma puhtust ja korda;
3.9. hoidma kinni kokkulepetest;
3.10. näitama üles heaperemehelikku suhtumist;
3.11. töötama ausalt ja kohusetundlikult, järgima töödistsipliini ja tööohutuse nõudeid.
ÕM-i liikmel on õigus:
4.1. võtta osa malevaüritustest;
4.2. saada lubatud tööd ning palka;
4.3. osaleda koosolekutel ja teha ettepanekuid malevatöö paremaks korraldamiseks;
4.4. saada vajadusel esmaabi;
4.5. saada inimlikult koheldud;
4.6. saada osa malevas ettenähtud kultuuriprogrammist;
4.7. toitlustusele, majutusele ja transpordile;
4.8. lubatud puhkeajale.
Malevlasel on keelatud:
5.1. seada ohtu enda ja teiste elu ning tervist;
5.2. omada ning tarbida alkoholi, tubakatooteid ning muid mõnuaineid;
5.3. olla vägivaldne; varastada, valetada, vandaalitseda;
5.4. lahkuda maleva territoorimilt rühmajuhi loata;
5.5. rikkuda öörahu.

Kodukorra rikkumisel rakendadakse malevlasele järgmiseid mõjutusvahendeid:
6.1. märkus;

6.2. suuline hoiatus;
6.3. individuaalne vestlus rühmajuhiga;
6.4. rühmasisene arutlus;
6.5. teatamine vanematele ja/või koolile, staabile, politseile;
6.6. kojusaatmine enne malevasuve lõppu;
6.7. malevlaste "musta nimekirja" kandmine;
6.8. muud mõjutusvahendid (sport, töökasvatus, töö keeld, essee hariduslikul teemal, kokkutulekule
mittelubamine jms.).
Karistuste astmed:
7.1. III aste - kerge süütegu - hoiatus, ÜKT, essee kirjutamine, seletuskiri;
7.2. II aste - keskmine süütegu - märkus, vanematele teatamine, individuaalne vestlus, ÜKT, essee
kirjutamine, seletuskiri;
7.3. I aste - aske süütegu - koju saatmine, vanematele, koolile teatamine, vajadusel ka politseile
teatamine.
7.4. Karistuste astmeid rakendadakse järgmistel juhtudel:
Territooriumilt lahkumine – I ja II aste
Suitsetamine - II ja III aste
Alkoholi tarbimine - II ja I aste
Vaimne vägivald - II ja I aste
Füüsiline vägivald - I aste
Varastamine - I aste
Tööluus - II ja I aste
Laisklemine - III aste
Valetamine - II aste
Ropendamine - III aste
Hilinemine - III aste
Relvade omamine - I ja II aste
Võõraste majja toomine - II ja I aste
Vandaalitsemine - I ja II aste
Ahistamine - I ja II aste
Keskkonna hävitamine - II ja III aste
Väljapressimine - I aste
Narkomaania - I aste
Allumatus - II aste
Ebaviisakas käitumine - II ja III aste
Kodurahu rikkumine - III aste
Öörahu rikkumine - III aste
Kellaaegadest mitte kinnipidamine - III aste
Ülbitsemine - III aste
Pasteerimine - III aste
Uste lukustamine - II aste
Hügieeninõuete rikkumine - III aste
Puhtuse ja korra mitte hoidmine - III aste
Toiduga mängimine - III aste
Püromaania - I aste
Heade tulemuste ja saavutuste eest kohaldatakse malevlastele järgmisi ergutusi:
8.1. suuline kiitmine rühma ees;
8.2. tubli tegija /nädalategija väljaselgitamine;

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

preemiaüritus;
malevanänni, maiustuste jagamine;
rühmanoore maleva rühmajuhi abiks määramine;
rahalised preemiad;
diplom – antakse võistluste eest;
tänukiri – malevlasele või rühmajuhile tegevuse eest;
aukiri – parimale rühmale, rühmajuhile.

Rühmajuhtide hierarhia:
9.1. roheline – esimest aastat malevarühma tööle asuv koolituse läbinud rühmajuht;
9.2. kollane – esimese malevasuve edukalt läbinud rühmajuht;
9.3. komandör (punane) – neljandat malevasuve alustav rühmajuht, kes on vastava atesteerimise
läbinud.
9.4 abi rühmajuht - rühmajuhi abina tegutsev noor (alates 16. eluaastast), kas rühmasisene või
väljaspoolt kaasatud.
Malevarühma dokumentatsioon:
10.1. rühmamapp – rühmajuht saab kaasa dokumendid, mille igapäevane täitmine on kohustuslik;
10.2. rühmamapis on: rühmapäevik, tööajatabel, tööohutuse allkirjaleht, kuluaruanne, malevajakistatuut
jms;
10.3. rühmadokumentatsioon esitatakse hiljemalt 3 päeva peale rühma lõppu.

III. SANITAARTINGIMUSTE TAGAMINE LINNAVÄLISES MALEVARÜHMAS
1. Välisjalanõudega eluruumidesse ei siseneta! Jalanõude paigutamine korraldatakse väljapoole eluruumi;
2. Malevarühma käsutuses olevaid elu- ja ühisruume koristatakse iga päev!
3. Vähemalt korra nädalas korraldatakse eluruumide suurpuhastus, mille käigus viiakse ruumist välja
madratsid, klopitakse voodipesu, pestakse põrand, puhastatakse pinnad tolmust jne;
4. Niiskete ja/või märgade riiete kuivatamine eluruumides on keelatud! Toimub selleks spetsiaalselt
mõeldud ruumis, võimalusel õues;
5. Tööriideid eluruumides ei hoita! Pärast igat tööpäeva vähemalt kloppida ja tuulutada, vastavalt
vajadusele pesta;
6. Kergesti riknevate toiduainete hoiustamine eluruumides on keelatud!
7. Sanitaarnõuete täitmist korraldavad malevarühmas rühmajuhid.

Kinnitatud SA ÕM juhataja otsusega
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