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Sigrid Osa 
sigrid@meiemaa.ee 

Idee sündis Kaido Laine ko-
dus. „Naised on alati kõiges 
süüdi: mu abikaasa räägib hästi 
rootsi keelt ja kurtis, et pole 
kellegagi rääkida ja keel hak-
kab rooste minema. Kena oleks 
regulaarselt rääkides keelt n-ö 
soojas hoida, eelistatavalt päris 
rootslastega suheldes,” rääkis 
Laine. 

Ükspäev viis lõunalauas 

üks jutt teiseni ja tal tekkis 
Mele Pestiga koos mõte, et 
neid erinevaid võõrkeeli, mida 
keegi on õppinud, on mitmeid 
ja võiks korraldada üritusi, 
kus osaleksid nii kohalikud 
keelehuvilised kui ideaalis ka 
mõni seda emakeelena rääkija 
või vähemalt mõni väga hästi 
oskaja – keelekeskkonnas ela-
nu, keeleõpetaja vms. Laine 
tõdes, et idee ise pole üldiselt 
midagi enneolematult geniaal-
set. Selline ürituse vorm töötab 

juba suuremates linnades. 

Jätkatakse ka teiste 
keeltega

Algust tehakse venekeelse 
keelekohvikuga, sest seda on 
suurem osa eestlastest õppi-
nud. Venekeelne keelekohvik 
algab 27. märtsil kell 17.30. 
Kui see n-ö pilootprojekt õn-
nestub, siis on Kaido Laine 
sõnul plaanis jätkata näiteks 
soome, rootsi, prantsuse, saksa, 
aga miks mitte ka läti, ukraina, 
serbohorvaadi, suahiili või 
udmurdi keele õhtutega, kui on 
piisavalt huvilisi.

„Mis täpselt, sõltub natuke 
ka inimeste huvist ja keeleos-
kusest. Püüame esialgu natuke 
testida, kui palju huvi sellise 

asja vastu oleks. Meil endal 
Edukontori seltskonnas on huvi 
olnud, et inimesed tahaksid aeg-
ajalt vestelda ja tuletada õpitud 
keelt meelde,“ rääkis Edukon-
tori tegevjuht Marjana Luist. 

Huvi on tema sõnul tuntud 
näiteks hispaania keele vastu, 
mida Edukontoris on võimalik 
ka õppida. 

Keeleoskuse 
ülesturgutamiseks 

Paaritunnisesse keelekoh-
vikusse on oodatud kõik, kes 
keelt praktiseerida soovivad. 
Olgu tegu kas või kooliajal 
õpitud keelega, mis pärast koo-
liaegseid tuupimisi on tolmu 
koguma jäänud ja kunagisest 
keeleoskusest on saanud äh-

mane mälestus.
Keelekohviku õhtutel suhel-

dakse omavahel keeleoskuse 
meeldetuletamiseks ja klopi-
takse tolm keelelt. Õppekava 
ei ole, vesteldakse teemadel, 
mis parasjagu tulevad. 

Teretulnud on nii need, kel-
le vene keele oskus piirdub 
собака ja мама-ga, aga ka 
need, kes täpselt teavad, mida 
kujutavad endast käänded 
дательный ja родительный, 
samuti vene emakeelega ini-
mesed.

Osalemine on tasuta, kuid 
vajalik on eelregistreerimine. 
Kohapeal on võimalus osta 
kohviku Nöges poolt pakuta-
vat head ja paremat. Eesti keel 
jäetakse selleks õhtuks koju.

Edukontori püsirentnik Kaido Laine ja Edukontori tegevjuht Marjana Luist valmistumas keelekohvikuks. FOTO: Meriliis Metsamäe

Keelekohviku õhtutel 
klopitakse tolm keelelt 

Edukontor Kuressaares alustab märtsi lõpus 
keelekohviku õhtute korraldamisega. Es-
malt on kavas vene keel, edaspidi võetakse 
kavasse ka teised keeled.

NKK Valjala 
jaoskond 
lõpetas tegevuse
Kaheksa aastat tegutsenud 
Naiskodukaitse Saaremaa 
ringkonna Valjala jaoskond 
otsustas tegevuse lõpetada. 

„See ei tähenda, et me 
kaotame sealsed tublid nai-
sed oma ridadest – üldsegi 
mitte,” märkis NKK Saa-
remaa ringkonna instruktor 
Piret Paomees. Tema sõnul 
on naiste elu viinud neid 
Valjalast eemale ning nad on 
soovinud liituda teiste jaos-
kondadega. Seoses sellega 
aga muutub jaoskond väik-
semaks kui kümme liiget. 
Nii ei ole NKK põhikirjas 
esitatud nõue jaoskonna 
suurusele täidetud. Valjala 
jaoskonda on juhtinud Sille 
Lapp, Helina Turja ning 
viimasena Reena Ley.

Viimased kolm aastat 
jaoskonda juhtinud Ley 
ütles Meie Maale, et eks 
see oli mõnes mõttes segane 
aeg. „Olin üpris värske nais-
kodukaitsja ja Naiskodu-
kaitses olnud päris lühikest 
aega,” tähendas Ley, kelle 
sõnul oli Valjala jaoskonna-
ga keeruline seetõttu, et ini-
mestel ei olnud ühtsustunnet 
ja ühiseid huve, mis oleks 
neid koos hoidnud.

Ley kinnitas, et loomuli-
kult on kahju, et jaoskond su-
leti, aga samas ei olnud mõtet 
seda ka fiktiivselt hoida. 
„Inimesed, kes on aktiivsed, 
said liituda teiste jaoskonda-
dega. Oli ka neid, kes ei taht-
nud Naiskodukaitses jätkata 
või loobusid perekondlikel 
põhjustel ja tundsid end sel-
lepärast halvasti, et polnud 
aega pühenduda riigikaitsele, 
seetõttu oligi mõistlik selleks 
korraks tegevus peatada. Aga 
alati saab jaoskonna uuesti 
avada, kui inimestel tekib 
huvi ja on aega,” kinnitas 
Ley. Liikmeid saavad juurde 
Kuressaare, Kuressaare I, 
Leisi, Orissaare ja Pihtla 
jaoskond.

Valjala jaoskond taas-
loodi 6. veebruaril 2010. 
Praegu on Naiskodukaitse 
Saaremaa ringkonna ridades 
Valjala kandist 12 naiskodu-
kaitsjat.

Ivika Laanet-Nuut


