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Maidla mõisahärra ja 
-preili valimine sai alguse 
mitu nädalat tagasi, kui kan-
didaadid alustasid tantsu-
tundidega, et selgeks õppida 
valss. 

Lisaks pidid noormehed 
eelvoorus vibu laskma 
ning tütarlapsed külalis-
tele lauda kattes oma eti-
ketitundimist näitama. Nii 
poisid kui tüdrukud pidid 

Maidla sai oma mõisahärra ja mõisapreili
Maidla kool valis eelmisel nädalal kahe viimase klassi õpilaste 
seast mõisahärra ja mõisapreili, kes tegid tiitli saamiseks läbi 
pika teekonna. 

näitama ka oma teadmisi - 
selleks korraldati viktoriin, 
mille kõik küsimused olid 
seotud Maidla mõisaga. 

Finaalipäeval tuli noor-
meestel ja neidudel demonst-
reerida omandatud tantsu-
oskust. Tütarlapsed pidid 
siduma lipsusõlme ning poi-
sid esitama loosiga saadud 
luuletuse. Lisaks mängiti 
finaalis ette ka juba varem 

valmis tehtud videotutvus-
tus kandidaatidest. 

Maidla kooli sotsiaalpe-
dagoogi Jaanika Meriranna 
sõnul tuli finaalis lahendada 
ka lisaülesanne: poisid pidid 
tüdrukutele patsi punuma ja 
tütarlapsed nahka panema 
15 küpsist, milles mõisa-
härra kandidaadid neile hea 
meelega sekundeerisid. 

Žürii otsusega tunnis-
tati selleaastaseks mõisa-
härraks kümne poisi seast 
Tanel Pääro ning mõisaprei-
liks nelja tütarlapse hulgast 

Agnes Adamson. 
Lisaks anti välja preemia 

kooli lemmikutele, kelle vali-
vad Maidla põhikooli 1.-7. 
klassi lapsed. Nende lemmi-
kuteks olid tänavu Gerda-
Liis Lillipuu ja Robin Ots. 

Meriranna sõnul on mõi-
sahärra ja -preili valimine 
Maidlas juba pikk tradit-
sioon. “Kunagi sai see 
alguse raamatukogust, siis 
oli mitmeaastane paus ning 
kolm aastat tagasi äratati 
traditsioon laste soovil 
uuesti ellu” 

Selleaastaseks Maidla mõisapreiliks valiti Agnes 
Adamson, tema selja taga on mõisahärra Tanel Pääro.  

Maidla jahimeeste selts 
esitas Virumaa Koostööko-
gule projektitaotluse keraa-
mikaahju muretsemiseks, 
mis leiab endale koha peagi 
avatavas Maidla noortekes-
kuses. 

“Maidla jahimeeste selts 
on alati aidanud meil laste 
koolivaheaega sisustada ja 
kaasanud noori jahimehi. 
Seekord mõeldi, kuidas 
nad saaksid noortekes-
kusele kaasa aidata ning 
siis tekkiski idee soetada 
keraamikaahi, mida saavad 
kasutada kõik - alates väi-
kestest lastest ja lõpetades 
emade-isade ja vanavane-
matega, kes saavad lastega 
koos saviga tegeleda,” rää-
kis Maidla valla noorsoo- 
ja kultuurinõunik Gerri 
Alamets, kinnitades, et 
keraamikaahju võivad kasu-
tada kõik soovijad, mitte 
ainult Maidla inimesed. 

Näiteks võib noortekeskust 
ja seal asuvat keraamika-
ahju Alametsa sõnul kasu-
tada ära laste sünnipäeva 
pidamisel. “Lastele meeldib 
saviga tegeleda, pealegi on 
see rahustav tegevus ning 
õpetab lapsele keskendumis-
võimet,” selgitas ta. 

Kõike seda saab teha 
juhendaja käe all ja väikese 
lisatasu eest. 

Kõik vajalik korraga

Lisaks kolme plaadiga 
keraamikaahjule, kus saab 
savist nõusid põletada, saab 
noortekeskus Virumaa 
Koostöökogu toel endale 
potikedra ehk savi treipingi, 

Maidla noortekeskus saab  
Virumaa Koostöökogu toel keraamikaahju

Maidla jahimeeste seltsi 
eestvedamisel saab sealne 
noortekeskus endale 
keraamikaahju, potikedra 
ning kõik vajalikud 
abivahendid savist nõude 
meisterdamiseks. 

sada kilo savi ja hunniku 
glasuuri, pigmendid, noad, 
haaked. “Tegelikult on terve 
hulk neid asju, mis savitöö 
juurde kuuluvad,” loetles 
Alamets tänu toetusele saa-
davat.

Igal juhul hakkab Maidla 
noortekeskuses tööle 
keraamikaring. “Kindlasti 
veel meisterdamisring, kus 
hakatakse tegema näiteks 
jõulukaarte, kaunistusi ja 
väikeseid kingitusi, samuti 
kokandusring, mis tõotab 
tulla väga populaarne,” 
lisas ta. 

Alametsa sõnul viis ta 
noorte seas läbi küsitluse, et 
saada teada, mida noored ise 
keskuselt ootavad. 

“Näiteks leiavad noored, 
et noortekeskuse juures 
võiksid tegutseda erine-
vad noorteorganisatsioo-
nid - skaudid, noorkotkad 
ja kodutütred,” tuleb tema 

väitel selleks eestvedajad 
leida. 

Lapsed on tähtsaks pida-
nud ka seda, et oleks ole-
mas õppimisruum. “Võib-
olla on kodus keskkond 
lärmakas, pingeid peres, 
siis on võimalik noortekes-
kuses oma õppimised ära 
teha.” Samuti näevad noo-
red hea meelega keskuses 
erinevate koolituste korral-
damist. 

“Kindlasti peaks siin 
olema koht tähtpäevade, 
näiteks sünnipäevade 
korraldamiseks,” loetles 
Alamets noorte kirja pan-
dud ootusi. 

“Mõttetalgutel tuli välja ka 
see, et väikeste laste emad 
tunnevad puudust kohast, 
kus saaks mudilastega aega 
veeta. Kuna noortekeskus 
hakkab tööle alles pärast 
koolipäeva lõppu ning 
hommikul seisavad ruumid 

tühjana, siis võiksid noored 
emad oma lastega siia käia,” 
saab tema sõnul noortekes-
kuses nii mudilaste sünni-
päevi pidada kui niisama 
koos mängimas käia. Sel-
leks saavad keskuses olema 
oma mänguasjad, mis on 
mõeldud väiksematele las-
tele. Samuti võiksid siin 
hommikupoolikuti tegevust 
leida piirkonna eakamad 
inimesed, kellel oma kes-
kust ei ole, aga kes tahak-
sid samuti koos käia, juttu 
ajada, koos telekat vaadata, 
lehti lugeda ja kas või ker-
get võimlemist teha. 

“Kuna tegemist on ava-
tud noortekeskusega, siis ei 
aeta ukse taha kedagi. Ja kui 
praegu noored kurdavad, et 
neid ei lasta teiste omava-
litsuste noortekeskustesse 
sisse, siis meil seda kindlasti 
olema ei hakka,” kinnitas 
Alamets. 

Noored löövad käed külge

Ehkki alguses loodeti, 
et aastaid oodatud Maidla 
noortekeskus alustab oma 
tööd veel sellel sügisel, siis 
tegelikult praegu veel nii 
kaugel ei olda. “Ilmselt ei 
saa me seal alustada enne 
detsembrikuud,” tunnistas 
Alamets. 

Küll lähevad noored juba 
oktoobri lõpus või novembri 
alguses Alametsaga koos 
noortekeskusesse, et selle 
kiiremaks valmimiseks ka 
ise käed külge lüüa. “Peseme 
puhtaks aknad, võtame ära 
tolmu. Teeme ettevalmistus-
töid,” selgitas Alamets, kelle 
sõnul sõltub Maidla noorte-
keskuse avamine sisustuse 
muretsemiseks välja kuulu-
tatud riigihankest. 

“Kindlasti alustame osa 
tegevustega juba varem: 
näiteks hakkab vabatahtli-

kuna noortekeskuse juures 
tegutsev portugaallane las-
tele kitarrimängu õpetama 
ning selleks ei ole vaja muud 
kui sooja ruumi, kus saab 
istuda,” püütakse Alametsa 
sõnul alustada ka teiste tege-
vustega, mis lisavahendeid 
ei vaja ja hanke lõppemisega 
seotud ei ole. 

Esimene riigihange ruu-
mide sisustuse ostmiseks 
kukkus läbi, kuna tehtud 
pakkumised olid suure-
mad kui selleks ette nähtud 
summa. 

Hankega ostetakse kogu 
noortekeskuse sisu alates 
mööblist ja lõpetades laste 
meele lahutamiseks mõel-
dud asjadega. Nende hulgas 
on näiteks piljardilaud, õhu-
hoki ja mitmed lauamän-
gud, aga ka kontoritehnika 
koolituste korraldamiseks 
ning audiotehnika pidude 
läbiviimiseks. 

Jahimeeste seltsi muretsetud keraamikaahi hakkab asuma Maidla noortekeskuses, mis peaks uksed avama selle aasta lõpus. 


