
Käesoleva kuuga lõppeb 
Kacperi teenistus ning ta naa-
seb kodumaale. Sellega seoses 
palusin tal rääkida oma koge-
musest vabahtlikuna.

Miks otsustasid Euroopa Va-
batahtliku (EVT) teenistuses 
osaleda? 
Mul oli juba vabatahtliku töö 
kogemus 4 kuud Iirimaal ja 
Põhja-Iirimaal ning soovisin 
juurde saada töökogemust 
mitteformaalse õppega seotud 
alal. Samuti leidsin, et see võiks 
olla huvitav ja veidi ebaharilik 
veeta terve aasta välismaal, 
töötada kohalikus kogukonnas 
ja arendada seeläbi oma osku-
si.

Eesti ei ole Poolaga võrreldes 
väga eksootiline riik, kas siin 
oli lihtne kohaneda?
Minu meelest on Eesti ja Poo-
la väga paljuski sarnased, kuid 
samas ka täiesti erinevad. 
Näiteks 20. sajandi ajalugu ja 
toit on vägagi sarnased, nii et 
tuttava toidu leidmine oli minu 
jaoks lihtne. Suurimaks takistu-
seks Eestis kohaneda oli keel, 
mis on siiani minu jaoks täiesti 
eksootiline (naerab).  Lisaks on 
Eesti palju rohkem digitalisee-
ritud kui Poola ning ID kaardi, 
digiallkirjastamise ja online 
teenuste kasutama õppimine 
oli tihti segadusttekitav, hooli-
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Pea aasta tagasi tervitasime noortekesku-
sest Kacperit, vabatahtlikku Poolast. 

Palametsa pajatused

Haldusreformi käigus on Paldiski linn jälle tähelepanu alla 
sattunud. Pärast Eesti taasiseseisvumist on Paldiski kord 
juba olnud Keila linnaosa ja kes teab, mida tulevik toob. 

Seega on igati sobiv aeg korraldada üks Paldiski-teemaline mälu-
mäng.

Neist ammustest 1970. aastatest, mil osalesin Eesti Reklaamfilmi 
pühapäevahommikuti eetrisse antud mälumängusarjades nii žürii 
liikmena kui küsimuste koostajana, on meelde jäänud, et Eestit puu-
dutavate küsimuste osas pakkus Paldiski kaugelt rohkem võimalusi 
kui kodulinn Keila. Seda eelkõige mingit uudset või humoorikat sei-
ka esiletoovate nn „rosinaga“ mõtteülesannete osas. Aga taolisi kü-
simusi armastasid nii võistkonnad kui vastuseid hinnanud ja punkte 
jaganud žürii. Eelöeldu kinnitusena toon näidetena  7 taolist küsi-
must ja nende järel kommentaaridega vastused.

1. Milline Eesti ala linnadest ehitati  esimesena kindla plaani alu-
sel omavahel täisnurkselt ristuvate tänavatega?

2. Nii Keila kui Paldiski on mõlemad linna staatuses asulad. Mitu 
aastat Keilast varem sai Paldiski endale linna õigused?

3. Pea kõiki Paldiskit külastanud välismaalasi, eelkõige ajakirja-
nikke  hämmastas üks olmedetail, mida nad kusagil mujal polevat 
näinud. Millest jutt?

4. Miks pidurdus alates 1896. aastast  Paldiski kui sadamalinna 
areng, mis ühtaegu tõmbas kriipsu asula kiirele kasvule?

5. Keiser Wilhelm II on oma visiidiga  austanud ainult üht Eesti 
ala linna. See toimus 5. juulil 1912. a. Mis linna?

6. Kus käisid igal suvel laagris muidu Tapal ja Valgas baseerunud 
Eesti Kaitseväe soomusrongid? Tegemist on ühe linnaga.

7. Millist Eesti linna pakkus Keilaski hästi tuntud näitleja Ruts 
Bauman Henry Fordile suure majanduskriisi aegu kui eriti soodsat 
kohta uue autotehase tarvis?

JA Nüüd VASTuSEd: 
1. Paldiski, kuhu Peeter I tahtis rajada suure sõjasadama ja sada-

malinna peaprospektide laiusega 60 m. Nii nagu Peterburiski.
2. Keila sai linna õigused 1938. a,  Paldiski  aga seoses asehal-

duskorra kehtestamisega  1783. a.  Aastail 1783 – 1796 oli Paldiski 
koguni samanimelise maakonna kreisilinn. Seega on Keila linnana 
Paldiskist tervelt 155 aastat noorem.

3. Paldiski peatänavatel karjatati soojal aastaajal regulaarselt leh-
mi. Sõidutee oli vast 6 m laiune, sellest jäi mõlemale poole hästi 
lai rohumaa riba. Ja ka autoliiklus peaaegu et puudus. Milleks lasta 
head sööta raisku minna? – olid kohalikud pragmaatilisel ja loodus-
sõbralikul arvamisel.

4. Paldiski oli peaaegu igal talvel jäävaba sadam ja võttis vastu Tal-
linnasse mitte pääsenud laevu. 1896. a talvest hakkas aga tööle esi-
mene jäälõhkuja Stadt Reval ja Paldiski suur eelis oligi kadunud.

5. Paldiskit, sest siia oli hea laevaga tulla ning siin oli piisavalt 
turvaline Nikolai II-ga kohtuda.

6. Paldiski jaamast lõunakaarde jäänud tagavarateedel. Siit oli või-
malik korraldada õppelaskmisi mööda merd õige pika trossi otsas 
veetud märkide pihta. Soomusronglased tõid suviti muidu õige uni-
sesse väikelinna uut elu ja ka klientuuri kohalikele väikeettevõtja-
tele.

7. Loomulikult Paldsikit. Hea sadam ja raudteeühendus. Vaba 
maad Pakri poolsaarel küllaga. Nii nagu odavat tööjõudugi. Ford olla 
tänanud pakkumise eest, aga loobunud – polnud parajasti vaba kapi-
tali ega ostuvõimelist turgu Euroopas.

Järgmises lehes sellest, kuidas inimesi raudteega hirmutati.
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Kacper – vabatahtlik Poolast

mata süsteemide lihtsusest. 

Kas ja miks soovitaksid EVT-d 
teistele noortele?
Ma soovitaksin EVT projekti-
des osalemist kõigile noortele. 
Aasta eemal tööst või koolist 
on väga väärtuslik aeg. Täna-
päeva elutempo on väga kiire 
ja noortelt oodatakse  palju. 
Andes endale aega teha va-
batahtlikku tööd, teha midagi 
teiste heaks, aga samaaegselt 
ka iseendale ning elada mõn-
da aega võõras riigis on väga 
kasulik nii psühholoogiliselt 
kui hingeliselt. Samuti on see 
kasulik praktiline töökogemus, 
sest ükskõik, millised tööüles-
anded vabatahtlikul ka projekti 
raames poleks, on need väär-
tuslikud esimesed sammud 
tööturul, eriti nende noorte 
jaoks, kes on just kooli lõpeta-
nud.

Millist nõu annaksid noore-
le, kes soovib vabatahtlikus 
teenistuses osaleda?
EVT-s osalemine on pidev 
õpiprotsess. See ei ole mitte 
ainult õppimine uues organi-
satsioonis või erialal, vaid ka 
kogemuste omandamine, kui-
das töötada inimestega, kes on 
erinevast kultuurist ja erineva 
taustaga. Samuti tuleb pide-
valt tegeleda probleemidega, 
mis tulevad ette, kui elad välis-
riigis, see on aga hea etteval-
mistus iseseisvaks eluks. See 
on kogemus, mis aitab pare-
mini nii iseennast kui ka teisi 
inimesi tundma õppida. Vä-
hemtähtis ei ole ka aeg, mis on 
võimalik veeta reisides ja uusi 
sõpru leides.

Mis on sinu jaoks olnud selle 
aasta jooksul kõige keeruli-
sem? 
Kõige keerulisem on olnud 
eesti keele õppimine. Kuigi õp-
pisin eesti keelt veidi juba enne 
Eestisse saabumist, ei saanud 
ma paaril esimesel kuul midagi 
aru. Isegi pärast kahte keele-
kursust ja riikliku eksami soo-
ritamist ei tunne ma end keele-
kasutuses veel väga mugavalt, 
kuid ma vähemalt suudan ko-
halikega suhelda. 

Mida on sulle õpetanud vaba-
tahtlik töö Keila Noortekes-
kuses?
Vabatahtlik töö Keila noorte-
keskuses andis mulle palju ko-

gukonna ja noorsootöö kohta, 
eriti viimane ei ole Poolas väga 
arenenud. Enne EVT-d oli minu 
üldine suhtumine lastesse ja 
noortesse pigem negatiivne. 
Nii, et üks minu vabatahtliku 
teenistuse eesmärke, mille ma 
enda jaoks seadsin, oli saada 
õpetamise ja juhendamise ko-
gemust ning oma lastefoobiale 
vastu astuda (naerab). Keila 
Noortekeskuses  töötamise ajal 
püüdsin leida noortega ühist 
keelt, jagada oma teadmisi ja 
huvisid, kuna mõistan mitte-
formaalse hariduse tähtsust 
sotsialiseerumisprotsessis. 
Samuti õpetas töö noortekes-
kuses seda, kuidas töötada kol-
leegidega ja kui tähtis on mees-
konnatöö. Varem olin harjunud 
enamasti iseendale lootma. 

Euroopa vabatahtliku tee-
nistuse eesmärk on pakkuda 
noorele vanuses 18-30 eluaas-
tat osalust vabatahtlikus töös 
mõnes välisriigi organisatsioo-
nis, tundma õppida uut kultuu-
ri ja töövaldkonda, omandada 
uusi kogemusi, leida sõpru ja 
samal ajal ühiskonna heaks 
midagi ära teha. Vabatahtli-
ku teenistuse pikkus on 2–12 
kuud, on ka lühiajalisi projek-
te. Keila Noortekeskus on nii 
saatvaks kui vastuvõtvaks or-
ganisatsiooniks ning Kacper 
on noortekeskuse neljas vaba-
tahtlik. Viiendat vabatahtlikku 
on oodata septembri algul Slo-
veeniast.

uudis

Fotojaht IV – jaanuari 
võitja on Mare Sal-Saller 
Keila Linnavalitsus ja Keila 
Leht kuulutasid välja 4. fotojahi 
konkursi, mis algas novembris 
2016 ja kestab 2017. aasta ok-
toobrini. Konkursile saadetud 
linnavaadetest sünnib „Keila 
kalender 2018“.

Detsembrikuu piltidest hin-
das žürii parimaks Mare Sal-
Salleri  foto „Tänav Loode-
Keilast”. Auhinnaks on raamat 
„Eesti pressifoto 2016“, mille 
võitja saab kätte Keila Lehe 

toimetusest.
Jaanuaris tehtud pilte saab 

konkursile esitada 5. märtsi-
ni 2017. Kuni kolm pilti ühelt 
autorilt tuleb saata aadressil 
foto@keila.ee. Meilile tuleb li-
sada järgmised andmed: foto 
pealkiri, autor, autori kontak-
tandmed, pildistamise aeg ja/
või koht. 

Konkursile võib pilte saata 
kasvõi iga kuu, mitme võidu 
puhul auhind ei kordu.

18. veebruaril kell 12.00 – 16.00
UUskasUtUspäev tervele perele

Keila Noortekeskuses.
Uuskasutusnäitus, puidutöötuba, teksatöötuba, 
mänguasjavahetus, moeshow, loterii ja aardejaht.
Erinevad tegevused lastele. 
Rohkem infot www.keilanoortekeskus.ee


