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Hea seltskond meelitab rahast enam
Siim Saavik
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õlva-, Valga-ja
Võrumaa malev-
laste sellesuvi-
ne tööpõli algas
eelmise näda-
la esmaspäeval,
kui 50 Tank-
la ja 30 Piirivee-
re maleva noort
asusid täitma

ülesandeid, mis tööandjad nei-
le ette andsid. Poisid-tüdrukud
kinnitavad, et malevasse mee-
litavad neid lisaks taskurahale
ka arvukad sõprussuhted, mis
paari nädala jooksul sõlmitakse.

Eelmisel kesknädalal töö-
tas Valga vallas Kaagjärve mõi-
sas parasjagu 16 Tankla malev-
last: kaheksa poissi jakaheksa
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 käi-
mas on muruniitmistööd,
mille käigus tuleb ära pügada
mitu hektarit maad. Lisaks
tuleb korrastada roosiaeda ja
teha kaevamistöid. Malevlas-
te töökätest ei jää puuduta-
mata ka siseruumid, kus käi-
vad koristustööd. Tööpäev
algab kell üheksa hommikul

P
ja kestab kella neljani. Ööbi-
da saavad noored mõisaruu-
mides. Iga tunni tagant on neil
kümme minutit pausi ja selle-
le lisandub lõunapaus. Õhtuti
võetakse päev kokku ja män-
gitakse mitmesuguseid mänge.

Savi sõnul on päevad väga
tegusad. Selle kinnituseks tõi
ta välja, et näiteks esmaspäe-
val oli tema sammumõõt-
ja loendanud kokku 36 000
sammu.

Kaagjärve mõisa ees kae-
vas parasjagu auku kolm noor-
meest. Neile oli antud selged
juhised, et see peab olema 15
sentimeetrit sügav ja ümmar-
guse kujuga. Poisid teadsid
rääkida, et selle augu koha-
le tulevad varsti kivid. Rää-
kides aga malevasse tuleku
ajendist, tunnistas kol-
mik, et nad tulid eel-
kõige seltskonna, mit-
te niivõrd raha teeni-
mise pärast. Nad lisa-
sid, et kõige põnevam on just
õhtune aeg, kui saab üheskoos
meelt lahutada.

Savi sõnul on rühmajuh-
tide ülesanne jälgida, et töö
tehtud saaks. «Mõisarahvas
on andnud tegemist vajavate
tööde nimekirja, rühmajuhid
jagavad need ülesanded juba
malevlastele. Igal õhtul on
koosolek jaräägitakse läbi, mis
järgmisel päeval teha vaja,»
selgitas ta. Noortel on võima-
lus valida, millise ülesande nad
enda peale parasjagu võtavad.

Kolmapäeval võis märga-
ta, et tütarlapsed olid valinud
koristustööd siseruumides ja
noormehed tegid aiatöid.

Tankla malevlased on
Kaagjärve mõisas juba neljan-
dat korda. Maleva eestveda-
ja Marek Mekk sõnas, et tege-
mist on lausa kuldse tööand-
jaga. Mõisapreili Maritta Pil-
laroo aga kiitis malevlaste töö-
tahet ja kinnitas, et noortele
tööd jätkub. «Malevlased on
tunduvalt odavam tööjõud,
kui võtta siia mõni brigaad
peale. Samuti on malevlased
väga tublid töötajad, noortele
peab ikka kogemust andma,»
rääkis Pillaroo.

Aastatega on õpilased mõi-
sas päris ohtralt rassinud. Ühe
uhkema asjana tõi mõisaprei-
li välja roosiaia, mille malevla-
sed oma kätega eelmisel aas-
tal häärberi taharajasid. Mõne
aja eest olla seal üks puu pee-

nardelekukkunud, nii et nüüd
seal jälle üks plats noorte kor-
rastavaid käsi ootamas.

Usinad töömesilased
Noorte usinusest annavad tun-
nistust ka varasemad maleva-
suved. Meki sõnul on aasta-
te jooksul ette tulnud olukor-
di, kus mitme nädala tööd on
ära tehtud jubapaari päevaga.
Õnneks pidavat aga tööandjad
väga loovad olema ning noor-
tele leitakse käigu pealt kohe
lisatöid.

Tankla malevas on kokku
neli rühma. Et töö üksluiseks ei
muutuks, vahetatakse aeg-ajalt

rühmaliikmeid. Näiteks kolma-
päeval läksid kaks poissi ja tüd-
rukut tööd tegema hoopis Tahe-
va sanatooriumi juurde. Samuti
vahetuvad rühmajuhid.

Kõik malevlased saavad
töötundide eest miinimum-
tasu. Tööandja maksab palga,
mille maleva juhtkond talle
tehtud töö eest esitab. «Reaal-
sed töötunnid pannakse kir-
ja. Nii palju kui teed, nii pal-
ju makstakse. See on tööand-
jale hästi mugav,» rääkis Pilla-
roo. Töötamisega seotud asja-
ajamised – töölepingud, amet-
kondadevaheline suhtlus ja
muu – ajab korda malevaper-

sonal, tööandja sellega tegele-
ma ei pea. Tema hooleks jääb
vaid hea seista selle eest, et tal
oleks kokku lepitud suuruse-
ga grupile iga päev tööd ette
anda.

Piiri ääres
Kui Tankla rühmad tegutse-
vad juba viiendat suve, siis
Piiriveere malev tuli kokku
esimest korda. Kolme rühma
peale on neil 30 poissi-tüd-
rukut, kes töötavad nii Põl-
va kui ka Võru maakonnas.
Võrumaal asuva Meremäe
seltsimaja hoovis lasi kolma-
päeval parasjagu kätel käia 10
malevlast. Rühma tööandja on
Lõuna-Antsu talu, kus male-
vanoored töötasid kahel esi-
mesel päeval. Sorteeriti kive
ja kaevati kraavi.

Rühmajuht Kaspar Põder
rääkis, et esimesed päevad
andsid kohe korraliku füüsili-
se koormuse. «Olen hämmin-
gus, et noored nii motiveeri-
tud on. Mingit kellavaatamist
ja venitamist ei ole,» kiitis ta.

Seltsimaja ümbruses aga
käisid kolmapäeval heakorra-
tööd. Peenardele pandi multši
ja poisid korjasid kive, tüdru-
kud rohisid peenraid ja pesid
maja aknaid. Kokku on rüh-
mas kuus poissi ja neli tüdru-
kut vanuses 13–15 eluaastat.
Tööpäevad algavad kell ühek-
sa hommikul ja lõpevad kell
pool neli. Sinna vahele jäävad
väiksed joogipausid ja muidugi
lõuna. Teine rühmajuht Kris-
tel Zovo lisas, et õpilaste töö-
tahte kohta pole ühtegi halba
sõna öelda. «Me ei ole mõisni-
kud, kes piitsaga töötajaid taga
ajavad. Meil on kokkulepped ja
nendest hoitakse kinni,» nen-
tis ta rahulolevalt.

Puhkepausi ajal rääkisid
agaralt tööd vihtunud noor-
mehed, et tulid malevasse eel-
kõige raha teenima. Poistest
veidi eemal tõmbasid hinge
neiud, kes tunnistasid, et pea-
le taskuraha toob malev kaa-
sa juka põnevust. Õhtuti män-
gitakse üheskoos igasuguseid
seltskonnamänge ja käiakse
ujumas. Suurt elevust tekita-
vadka poeskäigud Obinitsasse.

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.

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.»

Meremäel jagasmalevlasteleõpetussõnurühmajuht Kaspar
Põder.

Kaagjärve
mõisas oli
Tankla maleva noortel
teiste tööde
kõrval käsil

kaevamine.
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