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TÖINE PUHKUS. 80 Põlva-, Valga- ja Võrumaa noore esimese malevanädala lõpetas kokkutulek Kuutsemäel.

Hea seltskond meelitab rahast enam

eelmise näda-

ja kestab kella neljani. Ööbida saavad noored mõisaruumides. Iga tunni tagant on neil
kümme minutit pausi ja sellele lisandub lõunapaus. Õhtuti
võetakse päev kokku ja mängitakse mitmesuguseid mänge.
Savi sõnul on päevad väga
tegusad. Selle kinnituseks tõi
ta välja, et näiteks esmaspäeval oli tema sammumõõtja loendanud kokku 36 000

la esmaspäeval,

sammu.
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õlva-, Valga-ja
Võrumaa malev-

laste sellesuvine tööpõli algas

kui 50 Tankla ja 30 Piiriveere maleva noort
asusid täitma
ülesandeid, mis tööandjad neile ette andsid. Poisid-tüdrukud
kinnitavad, et malevasse mee-

litavad neid lisaks taskurahale

ka arvukad sõprussuhted, mis
paari nädala jooksul sõlmitakse.
Eelmisel kesknädalal töötas Valga vallas Kaagjärve mõisas parasjagu 16 Tankla malevlast: kaheksa poissi ja kaheksa
tüdrukut, kelle vanus jäi 14–17
aasta

vahele.

Tööandja annab
ülesannete nimekirja
Noortel hoidis silma peal kaks

rühmajuhti. Nendest üks oli
Rain Savi, kes rääkis, et käimas on

muruniitmistööd,

mille käigus tuleb ära pügada
mitu hektarit maad. Lisaks

tuleb korrastada roosiaeda ja
teha kaevamistöid. Malevlas-

Meremäel mjaaglesv stelõpetus õrnüuhmajht Kaspr

Põder.

te töökätest ei jää puudutamata ka siseruumid, kus käivad koristustööd. Tööpäev

algab kell üheksa hommikul

sonal, tööandja sellega tegelema ei pea. Tema hooleks jääb

Rain Savi,
Tankla maleva rühmajuht

«Mõisarahvas on
andnud tegemist
vajavate tööde nimekirja,
rühmajuhid jagavad
need ülesanded juba
malevlastele. Igal õhtul
on koosolek ja räägitakse
läbi, mis järgmisel
päeval teha vaja.»

Kaagjärve mõisa ees kaevas parasjagu auku kolm noormeest.

Neile oli antud selged

juhised, et see peab olema 15
sentimeetrit sügav ja ümmarguse kujuga. Poisid teadsid
rääkida, et selle augu kohale tulevad varsti kivid. Rääkides aga malevasse tuleku
ajendist, tunnistas kol-

mik, et nad tulid eel-

koormuse. «Olen hämmingus, et noored nii motiveeritud on. Mingit kellavaatamist
ja venitamist ei ole,» kiitis ta.
Seltsimaja ümbruses aga
käisid kolmapäeval heakorratööd. Peenardele pandi multši
ja poisid korjasid kive, tüdrukud rohisid peenraid ja pesid
maja aknaid. Kokku on rühmas kuus poissi ja neli tüdrukut vanuses 13–15 eluaastat.
se

jagavad need ülesanded juba
malevlastele. Igal õhtul on
koosolek jaräägitakse läbi, mis
järgmisel päeval teha vaja,»
selgitas ta. Noortel on võimalus valida, millise ülesande nad
enda peale parasjagu võtavad.

Tööpäevad algavad kell üheksa hommikul ja lõpevad kell
pool neli. Sinna vahele jäävad

väiksed joogipausid ja muidugi

Kolmapäeval võis märgata, et tütarlapsed olid valinud
koristustööd siseruumides ja
noormehed tegid aiatöid.

lõuna. Teine rühmajuht Kristel Zovo lisas, et õpilaste töö-

Tankla malevlased on
Kaagjärve mõisas juba neljan-

kud, kes piitsaga töötajaid taga
ajavad. Meil on kokkulepped ja
nendest hoitakse kinni,» nentis ta rahulolevalt.

tööd jätkub. «Malevlased on
tunduvalt odavam tööjõud,

tahte kohta pole ühtegi halba
sõna öelda. «Me ei ole mõisni-

Kaagjärve

mõisas oli
Tankla maleva noortel
teiste tööde
kõrval

käsil

kaevamine.

kui võtta siia mõni brigaad
peale. Samuti on malevlased
väga tublid töötajad, noortele
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peab ikka kogemust andma,»
rääkis Pillaroo.
Aastatega on õpilased mõi-

sas päris ohtralt rassinud. Ühe
uhkema asjana tõi mõisapreili välja roosiaia, mille malevlased oma kätega eelmisel aastal häärberi taha rajasid. Mõne
aja eest olla seal üks puu pee-
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nardele kukkunud, nii et nüüd

seal jälle üks plats noorte korrastavaid käsi ootamas.

Usinad töömesilased
Noorte usinusest annavad tunnistust ka varasemad malevasuved. Meki sõnul on aastate jooksul ette tulnud olukordi, kus mitme nädala tööd on
ära tehtud juba paari päevaga.
Õnneks pidavat aga tööandjad
väga loovad olema ning noortele leitakse käigu pealt kohe
lisatöid.
Tankla malevas on kokku
neli rühma. Et töö üksluiseks ei

muutuks, vahetatakse aeg-ajalt
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sobivkandidaat, kui

sui on huvi pagari ameti vastu
Sul on loovust ja ilumeelt
oled positiivne ja elurõõmsa hoiakuga
oled aus ja kohusetundlik
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Pakume Sulle
MVväljaõpet

| tööd usaldusväärses ettevõttes
konkurentsivõimelist töötasu
E omatöötajasoodustusi
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info@iounapagarid.ee

Tööle asumine esimesel võimalusel
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Küsimuste korral võta ühendust 53 895 504
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Saada oma
kandideerimine
koos kaaskirjaga:

rühmaliikmeid. Näiteks kolmapäeval läksid kaks poissi ja tüdrukut tööd tegema hoopis Taheva sanatooriumi juurde. Samuti

kõige raha teenima. Poistest

vahetuvad rühmajuhid.
Kõik malevlased saavad

veidi eemal tõmbasid hinge
neiud, kes tunnistasid, et pea-

töötundide eest miinimum-

le taskuraha toob malev kaasa ju ka põnevust. Õhtuti mängitakse üheskoos igasuguseid
seltskonnamänge ja käiakse
ujumas. Suurt elevust tekitavad ka poeskäigud Obinitsasse.

tasu.

Tööandja maksab palga,

mille maleva juhtkond talle
tehtud töö eest esitab. «Reaal-

sed töötunnid pannakse kirja. Nii palju kui teed, nii palju makstakse. See on tööandjale hästi mugav,» rääkis Pillaroo. Töötamisega seotud asja-

ajamised

–

töölepingud, amet-

kondadevaheline suhtlus ja
muu ajab korda malevaper–

VALGA VALLAVALITSUS
võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise
teel Linnamets-1 maatükilt raieõigust
järgmistel metsaeraldistel:
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Piiri ääres
Kui Tankla rühmad tegutsevad juba viiendat suve, siis
Piiriveere malev tuli kokku
esimest korda. Kolme rühma
peale on neil 30 poissi-tüdrukut, kes töötavad nii Põlva kui ka Võru maakonnas.
Võrumaal asuva Meremäe
seltsimaja hoovis lasi kolmapäeval parasjagu kätel käia 10
malevlast. Rühma tööandja on
Lõuna-Antsu talu, kus malevanoored töötasid kahel esimesel päeval. Sorteeriti kive
ja kaevati kraavi.

Rühmajuht Kaspar Põder
rääkis, et esimesed päevad
andsid kohe korraliku füüsili-

kõige seltskonna, mitte niivõrd raha teenimise pärast. Nad lisasid, et kõige põnevam on just
õhtune aeg, kui saab üheskoos
meelt lahutada.
Savi sõnul on rühmajuhtide ülesanne jälgida, et töö
tehtud saaks. «Mõisarahvas
on andnud tegemist vajavate
tööde nimekirja, rühmajuhid

dat korda. Maleva eestvedaja Marek Mekk sõnas, et tegemist on lausa kuldse tööandjaga. Mõisapreili Maritta Pillaroo aga kiitis malevlaste töötahet ja kinnitas, et noortele

■te

vaid hea seista selle eest, et tal
oleks kokku lepitud suurusega grupile iga päev tööd ette
anda.

Puhkepausi ajal rääkisid

agaralt tööd vihtunud noormehed, et tulid malevasse eel-

Mõlemad õpilasmalevad
tegutsevad küll eraldi, kuid eel-

mise nädala lõpus sai Otepää

vallas Kuutsemäel teoks nende
kokkutulek. Malevasuvi algas
12. juulil ja kestab 24. juulini.
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Lageraie eraldistel 21, 45, 47, 48, 49, 71, 72 ja 73
hinnangulise raiutava mahuga 2336 tihumeetrit.

Harvendusraie eraldisel 52 hinnangulise
raiutava mahuga 23 tihumeetrit.

Täpsem info Valga valla kodulehel:
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www.valga.ee/raieoigus
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Pakkumised esitada kinnises ümbrikus, millele on
märgitud märgusõna Linnamets-1 Valga vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga)
28. augustiks 2020 kella 14.30.
INFO tööpäevadel telefonil 5389 3937
ainar.pikk@valga.ee

www.renlog.ee

